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ÖNSÖZLER 

 

 

Üniversitemiz İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 
“Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu 2013” etkinliği nedeniyle sizleri sevgi ve 
saygıyla selamlarım. 
 
İstanbul’un göz bebeği tarihi yarımadamızın mimarisinin arkeolojisinin, peyzajının, doğal varlıklarının 
ve kentsel dokusunun korunması ve güçlendirilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, tarihi 
yarımadanın gelişimine katkıda bulunacak ve bu tarihi yaşam alanı ile ilgili gelecek politikalara temel 
oluşturacak her türlü çalışma takdirle karşılanmalıdır.  
 
Üniversitemiz bünyesinde kurulan İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, 
değişik kültür hazinelerini barındıran ve eşsiz güzelliğiyle her zaman ilgi çeken Tarihi Yarımadanın, 
geçmişten günümüze taşıdığı kültürel birikimine katkı sağlayarak bu mirası gelecek nesillere 
ulaştırmak amacıyla kurulmuştur.  Düzenlenen etkinlikler aracılığıyla, tarihi yarımadanın toplum 
tarafından anlaşılmasının sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir. Üniversite ve 
Belediye olarak çabamız, bu tür etkinlikler aracılığıyla bu bölgeye değer katmak ve ayrıca toplumdaki 
olumlu algıya katkı yapmaktır. 
 
Bu vesileyle, öncelikle ilçe sınırları içerisinde Merkezimize kucak açan ve bugünkü sempozyumda 
olduğu gibi her türlü etkinliğimize destek veren Başkanları Sayın Mustafa DEMİR nezdinde tüm Fatih 
Belediye Başkanlığı çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarım. 
 
Değerli görüşleriyle sempozyuma katkıda bulunan tüm akademisyenler ve değerli konuklarımıza, 
sempozyumun düzenlenmesine emeği geçen düzenleme komitesine ve desteğini esirgemeyen tüm kişi 
ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunarım. 
 

 
 
 

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK 
YTÜ Rektörü 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sayın Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü (Prof. Dr. İsmail Yüksek) 

İstanbul Tarihi Yarımada Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Sayın Müdürü (Doç. Dr. Nazlı 
Ferah Akıncı) 

Kıymetli Akademisyen, Araştırmacı, Uzmanlar, 

 

Değerli Konuklar, 

 

Öncelikle Yıldız Teknik Üniversitesi’ne bağlı olan ve Suriçi İstanbul Fatih’e yönelik çalışmalar yapan 
İstanbul Tarihi Yarımada Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin düzenlemiş olduğu “Uluslararası 
İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu, 2013”e katılan tüm konuklara hoş geldiniz diyor; ben de 
Fatih Belediye Başkanı olarak, Fatih’e dair söyleyecek sözü olanları bir çatı altında buluşturan bu 
sempozyuma katılmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. 

Sempozyumun Fatih’imize eşsiz bir katkı sunacağına inanıyor; emeği geçenlere şimdiden şükranlarımı 
sunuyorum. 

Değerli Konuklar, 

Sizlerin de bildiği gibi ilçemiz Fatih, etrafı surlarla çevrili olmasından sebep, “Suriçi” diye de anılır. 
Bugün, Suriçi İstanbul, sınırları Tekirdağ’dan Kocaeli’ne dayanan İstanbul’un küçük bir parçası olsa 
da, aslında “İstanbul” diye inşa ettiğimiz engin dünyanın kilit taşıdır. Fatih’i, İstanbul imgesinden 
çıkarıp alırsanız, geriye bir yığın bina ve kalabalıklardan başka pek bir şey kalmaz. 

Çünkü Suriçi İstanbul, 550 küsur yıldır belleklerimize kazınan İstanbul’dur. Sultan II. Mehmet’in 
şahi toplarıyla dövdüğü surlar, Fatih’i çevreleyen surlardır. Ulubatlı Hasan’ın burçlarına Osmanlı’nın 
hilalini taktığı burçlar, bu burçlardır ve 29 Mayıs’ta II. Mehmet’in fethettiği İstanbul, işte bu at başı 
gibi uzanan yarımadadır. Burası, daha önce şehri kuşatan 28 güçlü kuvvetli, cesur, yiğit komutanı 
değil de, surları aklı, azmi ve Hz. Peygamber himmetiyle aşmayı başaran Sultan İkinci Mehmet’i 
“Fatih” yapan kara parçasıdır. 

O nedenle Suriçi, bizim için İstanbul’dur. Fatih’in dışındaki her yer de aslında İstanbul’un taşrasıdır. 

Değerli Konuklar, 

Üç tarafı dünyanın en güzel denizleriyle çevrili, kıtaları birleştiren konuma haiz bu özel kara parçası, 
aslında sadece İstanbul’un değil, eski dünyanın da kilit taşıdır. İstanbul fethedildiği içindir ki, 
Osmanlı bir imparatorluk olmuş, Fatih’in başına, ikinci bir taç olarak Roma İmparatorluğu tacı da 
konmuştur. O nedenle, Suriçi İstanbul dünyayı yönetmek isteyen kudretli komutanların, güçlü 
imparatorların da hep rüyalarını süslemiştir. Hatta Peygamberimiz bu şehri fethederek İslamlaştıracak 
komutanı ve yüzyıllar öncesinden askeri kutlayarak, şehrin fethini müjdelemiş, teşvik etmiştir. 

O nedenle, yüreğinde peygamber sevgisi olan herkes, bu kutlu şehirde yaşamak, çalışmak ve hizmet 
etmek arzusuyla doludur. Bu geçmişte de böyle olmuştur, bugün de böyledir. Fatihli olmak demek, 
geçmişin ayak izlerine basarak yürümek, o ihtişamı, o maneviyatı yüreğinde hissetmek demektir. 



Nitekim ben Fatih Belediye Başkanı ve öncesinde de Fatihli öğrenci, Fatihte çalışan sade vatandaş ve 
yuvasını Fatih’te kurmuş biri olarak, Fatih’te olmanın maneviyatını tüm kalbimle hissediyorum ve 
yaklaşık on yıldır Fatihlilere hizmet etme şansını yakalamış biri olarak, kendimi çok bahtiyar 
sayıyorum. Çünkü burası, 8500 yıllık köklü tarihi ile insanlık tarihinde ciltler dolusu yer tutan eşsiz bir 
bilgi, kültür, değerler birikimidir. Biz inananlar içinse kutsiyeti olan bir yerdir. Böylesi bir değere 
hizmet etmek, olsa olsa ibadettir. 

Aynı şekilde, Yıldız Teknik Üniversitesi ile işbirliğimizle doğan İSTYAM da öncelikle Fatih’e hizmet 
etmek için kurulmuş çok özel bir kurum. O nedenle, ben Belediyemiz ve İSTYAM’ın işbirliğinden 
çok başarılı sonuçlar çıkacağına canı gönülden inanıyorum. Nitekim bu sempozyum da Fatih’e dair 
yapılan çalışmaları derli toplu vermesi bakımından, bence bu işbirliğinin en güzel örneğidir. 

Ben bu sempozyum vesilesi ben, Fatih gibi medeniyetimizin kilit taşı olan bir yere hizmet eden, emek 
veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Fatih, yarınlara, geçmişten gelen değerleriyle birlikte 
taşınacaksa, bu elbette bizlerin elbirliği ile olacaktır. 

Ben bu duygu ve düşüncelerle, İSTYAM’ın düzenlediği bu sempozyumun şehrime, insanıma hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum. Tüm konukları tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

 

 

Mustafa DEMİR 

Fatih Belediyesi Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sunuş 
 
 
Zengin bir kültürler katmanına sahip İstanbul Tarihi Yarımada, nadide dünya değerlerindendir... 
Tarihi, teknolojiyi, yaşamı ve diğer kültürel değerleri öğreten, geleceği aydınlatan “zengin donanıma”, 
tek yönden bakmak yetersiz bir yaklaşım olacaktır. Potansiyel güçlülüğü anlayabilmek için alana çok 
yönlü bakışı, disiplinlerarası yaklaşımı getirmek gerekiyordu en başından bugüne... 
 
Yerel Yönetim ve Üniversite iş birliği çerçevesinde kurulan İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, çalışmalarında disiplinlerarası yaklaşımı da bünyesinde bulundurmasıyla çok 
yönlü bir bakış sergilemektedir. Yerel Yönetim ve Üniversite iş birliği yapılanmasını sağlayan Fatih 
Belediyesi Başkanı Mustafa Demir ile Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek’e 
teşekkürlerimizi sunarız. Böylesine önemli bir iş birliğin bünyesinde verilebilecek üst düzey eğitim 
programlarının İstanbul Tarihi Yarımada için önemi ve gerekliliği kaçınılmazdır. Nitekim Merkez 
kabiliyeti çerçevesinde yapılabilen; çeşitli seminerler, teknik geziler, atölyeler, konferanslar ve benzer 
çalışmaların yanında en özü Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu, alana bakışta 
korunması gereken renkliliği, disiplinlerarası bakışın gerekliliğini açıkça ifade etmektedir. İstanbul 
Tarihi Yarımada’yı referans alan her ilgili disiplinden çalışmayı çok değerli katılımcıların 
yaklaşımlarından sunduğumuz kitabın sizlere ulaşmasından son derece mutluyuz, bu anlamda emeği 
geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. 
 
Sempozyumun oluşturulmasında katkısı olan Sayın Mustafa Demir ve Fatih Belediyesi Ailesi’ne, 
Sayın Prof.Dr. İsmail Yüksek ve Yıldız Teknik Üniversitesi Ailesi’ne çok değerli çalışmalarıyla 
İstanbul Tarihi Yarımada’ya katkı sağlamış Akademisyenlere, Sempozyumun çok değerli Kurullarına, 
Sempozyumun hayata kazandırılmasında gerekli desteği esirgemeyen Belediye ve Üniversitemizin 
yanında İl Özel İdaresi’ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimizi sunarız... 
 
Kuşkusuz; İstanbul Tarihi Yarımada İstanbul’un/ dünyanın değerli taşlarından biridir. Türkiye’nin 
markasıdır. Türkiye’nin katma değerlerindendir... Özeldir. .. 
 
Kitabın her bir bildirisinde yer alan verilerin renkliliği siz değerli okurları, tarih içinde yolculuğa 
çıkaracak ve değer katacaktır... İlgilendiğimiz konulardan Tarihi Yarımadaya bakarken, bu kitap ile 
Tarihi Yarımadaya açılmış her meslek alanını görme şansı yakalamış ve farklı bir bakış ile beslenmiş 
ve dolayısıyla baktığımız pencereyi vizyonu geniş hale getirmiş, çözümlerimize zenginlik katmış 
olacağımıza inanıyorum... 
 
Oluşturulan ruhun yaşaması ve yaşatılması dileklerimle... 
 

  
 
 
 

Ferah AKINCI 
Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu 

Düzenleme Kurulu Başkanı 
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Düşün Taşın Derneği’nin Vizyonu; Gençlere faydalı, kendilerini geliştirmek isteyenlere fırsat veren, 
dokunduğu yeri değiştiren, herkesi olduğu gibi kabul eden; bir iyilik hareketinin Türkiye’den dünyaya 
yayılmasına “öncülük” etmektir. 

Misyonu ise; “Kitap ve Okuma” alanında ülkemizde bir farkındalık oluşturmak, ülkemizdeki “Okuma 
Sevgisi ve Bilincini” daha yukarılara taşımaktır. 

Çocuk Kitap Okuma Günleri; Düşün Taşın Derneği ” Ağaç yaşken eğilir” mantığı ile çocuklara 
yönelik etkinlikler düzenlemek için 2012 yılında bir ekip kurdu ve çalışmalarına başladı. 

Çocuk Dünyası ekibinin yaptığı etkinliklerinin amacı; çocukların kitap okuma alışkanlığını küçük 
yaşlarda elde etmelerini düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile gerçekleştirmektir. 

9-12 yaş grubuna yaptığımız etkinliklerin 5.’sini YTÜ Sempozyum’13 kapsamında 1 Ekim 2013 
tarihinde Hayat Vakfı’nın “Çocuklar Sokakta Solmasın” projesinde yer alan 5 çocuk ve çocuklarla 
ilgilenen gönüllüler ile beraber gerçekleştirdik. 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

5



Bu etkinlik ile beraber çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla düzenlediğimiz 
etkinliklerin bu sezondaki ilk adımını atmış olduk. 

Etkinlik içeriğimiz; 
14.30-14.45 Giriş&tanışma 
14.45-15.05 Sözcük duvarı 
15.05-15.15 Dikkat oyunları 
15.15-15.45 Kitap Okuma 
15.45-16.05 Kitaplar üzerine sohbet 
16.05-16.15 Bilmeceler  
şeklinde ilerledi. Etkinlikte görev alan Çocuk Dünyası üyeleri ise Merve Çelikkaynak ve Aslıhan Alp. 

İlk defa böyle bir etkinlikte yer alan çocukların, bir dahaki etkinlik tarihimizi sormaları ve keyifli 
zaman geçirdiklerinin altını çizerek anlatmalarıyla son bulan etkinliğimize,bir hatıra olması adına bu 
fotoğrafa gülümseyerek ve sonraki etkinlikte buluşmak üzere sözleşerek sonlandırdık. 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

6



Vision of Düşün Taşın associations: Helpful for teens, give opportunity who wants to develop 
himself/herself, changes something when touched, accepts everyone as they are, Düşün Taşın 
associations pioneers a goodness movement of spreading to world from Turkey. 

Mission of Düşün Taşın associations: Try to make a difference about “Books and reading” in our 
country, Try to move “Love of reading and consciousness of reading” to higher in our country. 

Book reading days for children: “You can not teach an old dog new tricks”, with the logic of that we 
set up a team to organize events for children in 2012 and started to work. 
Purpose of our events we organize before: We try to drive into habit of reading books for children 
events we organized regularly. 

On First October, we realized our fifth event in Yıldız Teknik University’s synposium with 5 children 
and their volunteers who are in “Çocuklar Sokakta Solmasın” project of Hayat Vakfı. 
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With this event we take a step to drive into the habit of reading book for children in this season. 

Event’s information: 
14.30-14.45  Start & Meet 
14.45-15.05  Word Wall 
15.05-15.15  Attention Games 
15.15-15.45  Reading Book 
15.45-16.05  Conversation About Books 
16.05-16.15  Riddles 
Members of Child World involved in this event are Merve Çelikkaynak and Aslıhan Alp. 

Children who joined first time like that event, asked us for next event date and told us how they had a 
good time in the event.When the event’s end was coming with these words, we took a photo together 
with similes on our faces and we agreed to meet again for next event. 
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I. Tarihi Yarımada Deneysel Araştırmalar Çalıştayı 
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DENEYSEL TARİH ÇALIŞMALARINA DUYDUĞU İHTİYAÇLARLA GELENEKSEL 
TÜRK OKÇULUĞU 

ÖZVERİ, Murat, kemankesim@yahoo.com 

Giriş 

Okçuluk en az 15.000 yıldır insanlık tarihiyle iç içe olmuş bir aktivitedir. Protein ihtiyacını 
karşılamanın başlıca yolu olan avcılıkta, mızrak ve atlatl1 gibi mızrak fırlatıcılarından sonra büyük 
hayvanları avlamak için geliştirilmiştir.2 Zamanla bir savaş aletine dönüşen yay ve ok, toplumların 
yerleşik düzene geçmeleri ve sonrasında din-tarım eksenli siyâsî-ekonomik çerçeveye oturmalarıyla 
bir kültür objesine ve nihâyetinde bir spor aletine evrilmiştir. 

Yay yapım teknolojisi, yayın en verimli biçimde kullanılmasını amaçlayan atış teknikleriyle kol kola 
gelişim göstermiş, her toplum ihtiyaçları doğrultusunda okçuluğun yeni bir evrim basamağının 
mimarlığını yapmıştır. Türkî topluluklar, anavatanlarını oluşturan coğrafyada at ve yaya en önemli 
günlük yaşam eşyası olarak ihtiyaç duymuşlar, gerek yay yapımını gerek okçuluk sanatını “okçu 
milletler” sıfatını hak edecek kadar geliştirmişlerdir. 3  Okçuluğun evriminde Türk-Türkî kültürün 
imzası oldukça belirgindir. At üzerinde yaşayan bu çoban-savaşçılar, savaş ve yağmanın gündelik 
hayatın bir parçası olduğu; avcılığın bir yiğitlik ispatı, bir savaş tatbikatı ve bir geçim kaynağı olarak 
icrâ edildiği bir coğrafyada kompozit4 yayı teknolojik açıdan üst seviyelere taşımışlardır5 

Kompozit yayın savaşın önce savaş arabaları ve sonra at üzerinde yapıldığı medeniyetlerde ortaya 
çıkmış ve geliştirilmiş olması, icâdının sadece ahşaptan müteşekkil bir yaydan daha kısa bir yay 
yapma ihtiyacıyla ilgili olabileceğini düşündürmektedir. Ancak Mezopotamya, İç ve Orta Asya 
florasının uzun-düz gövdeli ağaçlarca fakir olması da üzerinde durulan olasılıklardan biridir. Kısa bir 
yayın avantaj ve zaafları vardır elbette 6  ve zaaflardan birinin bertaraf edilmesi için, kirişin 
başparmakla tutulup çekilmesine dayanan atış teknikleri de gelişmiştir. Asya okçuluk ekolünün 
Osmanlılar’a kadar gelen bu kolunda, başparmağa takılan bir okçu yüzüğü (zihgîr) ile parmak korunur 
ve çekiş kolaylaştırılır.  

1 Atlatl uzun ve esnek bir mızrakla, bunu fırlatmak için kullanılan bir tür manivelanın kombinasyonundan oluşan 
silahın Aztekçe adıdır. Manivela işlevi gören fırlatıcı, atıcının kolunu uzatarak mızrağın daha büyük bir kuvvetle 
itilmesini sağlar. İspanyol işgalcilerin kendilerine direnen Aztek savaşçılarında görmelerini takiben Batılı 
literatüre bu adla geçmiş olmalıdır. Avustralya’da kullanılmış olan versiyonu “vumera” adıyla bilinse de 
Arkeoloji literatürü Aztekçe adı tercih ediyor gibi görünmektedir.  
2 Atlatl dartları oktan daha yavaş uçmalarına rağmen, nispeten yüksek olan kütlelerinin kazandırdığı yüksek 
momentum sayesinde, devâsâ hayvanların öldürülmesinde daha verimlidirler. Araştırmacılar, yay ve okun 
gelişmesinde, av hayvanlarının evrimleşerek küçülmesinin de rol oynadığını ileri sürmektedirler. Ancak, bazı 
Kuzey Amerika Kızılderili kabilelerinin geyik gibi “nispeten küçük hayvanların avlanmasından atlatl 
kullanmaya devam etmiş olmaları, bu düşünceye bir karşı tez oluşturmaktadır. Avustralya ve Mikronezya’da da 
yay hiçbir zaman kullanılmamıştır.  
3 Ünsal Yücel, Türk Okçuluğu, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1999, S. 1 
4  Kompozit kelimesi, birden fazla materyalin tek fonksiyon için bir araya getirilmesini ifade eder. Yay 
yapımında sadece ahşap kullanılabildiği gibi (basit ahşap yay veya “selfbow”), ahşap ile deri, sinir (tendon), 
bitkisel lifler ve hattâ modern zamanlarda cam ve karbon elyafı kombine edilerek yay daha esnek ve dayanıklı 
hale getirilmektedir. Kelimenin sözlük anlamında kompozit bütün bu kombinasyonları karşılıyor olsa da 
okçuluk-yaycılık terminolojisinde kompozit yay ahşap bir iskeletin sinir (tendon) ve boynuz ile 
kuvvetlendirilmesiyle yapılan yaylar için kullanılmaktadır. Bkz. Murat Özveri, Okçuluk hakkında Merak 
Ettiğiniz Her Şey, Umut Matbaacılık, 2006, S. 113-116.  
5 Kompozit yayın icâdı Asurlulara kadar dayandırılmaktadır. Bkz. David Gray, Bows of the World, The Lyons 
Press, 2002, S. 47. Hititler ve Antik Mısırlılar da kompozit yayı biliyor ve kullanıyorlardı. Türk halklarının 
“Türk” adıyla tarih sahnesine çıkması çok sonradır, ama kompozit yayı mucitlerinden çok daha gelişmiş bir 
seviyeye çıkarmış ve saha kullanımında fevkalâde ustalaşmışlardır. 
6 Kahraman Şakul haz.: Yeni Bir Askerî Tarih Özlemi-Savaş, Teknoloji ve Deneysel Çalışmalar, Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, 2013 içinde, Murat Özveri, Osmanlı Kompozit Yayının Savaş Alanlarındaki Avantaj ve Zaafları 
(20-41), S. 28. 
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Hafif ateşli silahlar Osmanlı ordusuna 1444 Varna Savaşı ile girmiştir. Buna rağmen, ordudaki okçu 
birlikleri 1790’lara kadar varlığını sürdürdü.7 Erken ateşli silah teknolojisinin, yay ve okla teçhiz 
edilmiş usta bir okçunun çatışma performansına yetişmeye imkân vermeyen yetersizliği bunda rol 
oynamış olabilir.8  

Ateşli silahların yaygınlık kazanmaya başladığı 16. yy. ikinci yarısından itibaren, okçuluk (önceden da 
sahip olduğu) spor kimliğiyle ön plana çıkarak varlığını sürdürmüştür. Okçuluk, yay ve ok savaş 
alanlarının en önemli uzun menzilli hafif silahıyken bile, Türk dünyasında bir spor dalı olarak 
farklılaşmaya başlamıştı. Bursa ve Edirne’de, ok atmaya tahsis edilmiş meydanların varlığı 15. yy. 
başlarına kadar inmektedir. 9 İstanbul Okmeydanı ise, şehrin fethinden hemen sonra, Fatih Sultan 
Mehmed tarafından sahiplerinden râicinin üstünde fiyatlarla alınarak müstakil vakıf olarak okçulara 
tahsis edilmiştir. 10  İmparatorlukta sayıları 35’e ulaşan okmeydanlarında 11 , bazıları bugün bile 
aşılamamış mesafe rekorları kırılmıştır. 

Osmanlı’nın askerî ve spor geçmişinde 500 yıldan fazla yer tutmuş olan geleneksel Türk okçuluğu, 
İstanbul Tarihî Yarımadasının tarihi ile ilgili tecrübî çalışmalar için geniş bir araştırma potansiyeli 
yaratmaktadır. Yazılmış çok sayıda risâle olmasına rağmen, saha bilgisinin yakın zaman öncesine 
kadar kayıp olması, okçulukla ilgili bilginin ezoterik bir teşkilatlanma içinde aktarılıyor olmasıyla 
ilgili olmalıdır. Bu durum okçuluk mesleği/sanatı için olduğu gibi, ilgili teçhizâtı yapan zanaatkâr 
loncaları için de böyledir.12 Osmanlıca risâlelerin çok azı atış teknikleri veya teçhizât yapımıyla ilgili 
ayrıntılı teknik bilgi vermekte, genellikle menkıbeleri bir araya toplayan kitaplar olmaktan öteye 
geçememektedirler.13  

Gerek atış teknikleri gerek teçhizat ile ilgili bilinmeyenler, tecrübî çalışmalar için hatırı sayılır bir 
araştırma alanı açmaktadır. Doğrudan yazılmadığı (veya yazan kaynaklar henüz bulunmadığı) için 
bilinmeyenler olduğu gibi, tabiatı gereği ancak saha pratiğiyle anlaşılabilecek bilinmezler de vardır.  

Geleneksel Türk okçuluğunun tecrübî çalışmalarla araştırılması, bilinmeyenler iki ana grupta 
toplanarak planlanabilir: 

1-Okçuluk teçhizâtı ve atış tekniğiyle ilgili bilinmeyenler 
2-Yay ve okun savaştaki taktik kullanımıyla ilgili bilinmeyenler 

7 Donald Ostrowski, The Replacement of the Composite Reflex Bow by Firearms in the Muscovite Cavalry, 
Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, Volume 11, Number 3, Summer 2010 ve Gábor Ágoston, 
Barut, Top ve Tüfek/Osmanlı İmparatorluğunun Askeri Gücü ve Silah Sanayisi, (İstanbul: Kitap Yayınevi) 2006. 
8 Cevat Şayin, Gültekin Yıldız haz., Osmanlı Askerî Tarihini Araştırmak, Yeni Kaynaklar Yeni Yaklaşımlar, 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012 içinde: Murat Özveri, Deneysel Tarih Çalışmalarında Bir Örnek Olarak 
Osmanlı Okçuluğu (38-57). 
9 Ünsal Yücel, A.g.e., 57-68. 
10 Ünsal Yücel, A.g.e., 68. 
11 Yücel imparatorluktaki meydan sayısını 34 olarak vermektedir (Ünsal Yücel, A.g.e., 58), ama Budin’de de bir 
Okmeydanı olduğu Macaristan’daki dostlarımız tarafından tespit edildi (Dr. Szöllösy Gabor ile kişisel sohbet). 
Zamanla, İmparatorluk topraklarında başka okmeydanlarının mevcûdiyeti de ortaya çıkabilir. 
12 Yay, ok ve zihgîr ayrı zanaatkâr loncalarında yapıldığı bilinmektedir (Ünsal Yücel, A.g.e., 241). Yayların 
süslenmesi muhtemelen hattât ve müzehhib gibi başka meslek erbâbı tarafından yapılıyordu. Okun yapılmasında 
gerekli olan ok ucu ve kuş tüyü gibi malzeme “yan endüstri” oluşturuyor olmalıydı ve her biri kendi içinde “püf 
noktaları”na sahipti. Atış teknikleri ve yay-ok kombinasyonunun askerî kullanımı ise her şeyden önce bir askerî 
sırdı. Yeniçeri teşkilatı ve timarlarda bu savaş sanatının nasıl öğretildiği nerdeyse tamamen meçhûldür. Spor 
okçuluğuyla ilgili teknik ayrıntılara gelince, menkîblerden açıkça anlaşılan kıran kırana sportif rekâbetin bilginin 
saklanmasına sebep olduğu düşünülebilir. 
13 Türk okçuluğuyla ilgili teknik bilgiler Arapça yazılmış Memluk risâlelerinde daha derli toplu bulunmaktadır.  
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Okçuluk Teçhizâtı ve Atış Tekniği ile İlgili Bilinmeyenler 

Okçuluk teçhizâtı yay ve oku kullanma sanatıyla birlilkte geliştiği için, bu iki unsurun ayrı ayrı 
incelenmesi pek mümkün görünmemektedir. Okçuluk teçhizâtının başrol oyuncusu yaydır. Asya tipi 
kompozit yayın da Osmanlı yayının da yapımıyla ilgili eski ve yeni literatür mevcuttur. 14Özellikle 
Türk-Asya okçuluğunun alâmet-i fârikalarından olan kompozit yay, Osmanlı’da hayran olunacak bir 
teknolojik üstünlüğe erişmiştir. 15  Kompozit yay, ahşap bir iskeletin sinir (tendon) ve boynuz ile 
kuvvetlendirilmesiyle yapılır. Yay bükülürken hedef bakan yüzeyi (sırt) gerilme kuvvetlerine mâruz 
kalır, okçuya bakan yüzey (karın) ise sıkışma kuvvetlerine. Ahşap bu her iki tip kuvvete de belli bir 
seviyeye kadar dayanabilmektedir. Boynuz sıkışma kuvvetlerine, sinir ise gerilme kuvvetlerine 
ahşaptan daha mukavimdir. İlgili yüzeylere bu ilâve materyallerin ilâvesiyle, daha çok eğildiği halde 
kırılmayan bir yay elde edilmiş olur. Ahşap, sinir ve boynuz birbirine hayvan dokularından elde edilen 
kollajen esaslı tutkallarla yapıştırılır. 

Ancak sinir ve bu organik tutkallar neme duyarlıdır. Bu sebeple, yayın sırtındaki sinir yalıtkan bir 
materyal ile kaplanmalıdır. Kompozit yaylarda bu amaçla deri veya huş ağacı kabuğu (toz) kullanılır. 
Tozla kaplanan yaylar “timarlı yay” diye tanımlanır. 16  Toz kaplama genellikle, spor amacıyla 
kullanılan menzil yaylarının17 nemden yalıtılmasında kullanılır. Bu yaylar menzil müsabakalarından 
48 saat önce özel sandıkların içine yerleştirilerek fırınların üstüne konur, yayın içindeki nem 
buharlaştırılarak yayın esnekliği ve atış gücü arttırılırdı. Bu işleme “timar vermek” denirdi. 

Ancak bu bilgilerin mevcûdiyetine rağmen, yay timarının ayrıntıları kayıptır. Kaç derece sıcaklıkta ne 
süreyle timarın yayın içerdiği nemde ne kadar değişikliğe sebep olduğu ve bu nem kaybının yayın 
çekiş kuvveti, elastikiyet modülü gibi parametrelerde ne gibi değişiklikler yaptığı bilinmemektedir. 
İşin ilginç tarafı, kompozit yay çok sıcak havalarda da performans kaybına uğramaktadır. Yani yayı 
lâlettayin ısıtmak amaca hizmet etmediği gibi yayın asgârî ihtiyaçları karşılayamayacak hale 
gelmesine bile sebep olabilecektir. Bu sebeple, timarın “formülü” titizlikle korunmuş ve günümüze 
intikâl etmemiş gibi görünmektedir. Geleneksel Türk okçuluğu bir spor dalı olarak canlanmaya ve yay 
yapan meraklılar sayıca artmaya başlamıştır. Ecdâdın menzil rekorlarının egale edilmesi veya 
kırılması, ancak yay timarının bilimsel olarak analiz edilmesi, arkasındaki teknik bilginin tam olarak 
anlaşılmasıyla mümkün olabilecektir. 

Bu bağlamda yapılacak çalışmalar, Osmanlı kompozit yayının yüksek bağıl nem derecelerindeki 
davranışını da ortaya koyacaktır18. Böylece yayın kış aylarına sarkan seferlerde veya kış aylarında 
çıkılan avlarda nasıl performans gösterdiği anlaşılabilecektir. Kompozit yayın atmosferik şartlara 
duyarlılığı, bu silahın deniz savaşlarındaki kritik durumunu da açıklığa kavuşturacaktır. Gemilerde 
yayların balmumuyla sıvanmış ve ağzı sıkıca bağlanan torbalarda saklandığına dair bilgi vardır. Ancak 
yay torbadan çıktıktan sonra ne kadar zamanda performans kaybına uğruyordu? Kara savaşlarında 
uzun süreler kurulu olarak taşınabilirken, deniz savaşlarında durumu neydi? Silahın yüksek bağıl nem 
ve sıcaklıklarda göstereceği zaafın muharebe taktikleri, stratejileri ve zamanlamasında belirleyici olup 
olmadığı hakkında sağlıklı çıkarımlar da mümkün olabilecektir. 

14 Yay yapımıyla ilgili tek Osmanlıca risâle olmasa da gerek yay birçok risâleden alıntılar yapan bir özet metin 
olması gerek yay yapımıyla ilgili çizimler de içermesi bakımından öneli bir okçuluk kitabı olan, 1838’de Sultan 
II. Mahmud’un emriyle, Mustafa Kâni bin Muhammed Bey tarafından yazılmış Telhis-i Resailât-ı Rumât,
İstanbul Fetih Cemiyeti tarafından Yenitürkçe, transkripsiyon ve özgün metni ile yayınlandı (Kemal Yavuz, 
Mehmet Canatar, Aydın Yüksel haz., Okçuluk Kitabı ,İstanbul Fetih Cemiyeti, 2011.). Yeni yayınlara gelince 
maalesef derli toplu yayınların hepsi yabancı dildedir. En önemlileri içinde Adam Karpowicz’in eseri örnek 
verilebilir (Adam Karpowicz, Ottoman Turkish Bows, Manufacture and Design, Canada, 2008).  
15 Bir yayın niteliğini belirleyen paramaterden biri, oku ne kadar uzağa fırlattığıdır. Osmanlı yayları, muadil 
çekiş kuvvetine sahip diğer yaylara göre hem daha çok potansiyel enerji depolar hem bunu daha az kayıpla ok 
aktarır. Bkz. Kahraman Şakul, A.g.e., 24. Bu teknolojik tepe noktasına ulaşılmasında Yavuz Sultan Selim ile 
Mısır Seferi’nden dönen yaycı ustalarının rol oynadığı kabul edilmektedir. 
16 Ünsal Yücel, A.g.e., 266. 
17 Menzil okçuluğu, okun mümkün olan en uzak mesafeye atılmasını esas alan bir spor okçuluğu disipliniydi. 
18 Kahraman Şakul, A.g.e., 38-39. 
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Osmanlı kompozit yayın atmosferik şartlardaki davranışının tespiti, Osmanlı ordusunda veya sivil 
meraklılar arasında başka tipte yaylar kullanılıp kullanılmadığına da açıklık getirecek veri elde 
edilmesini sağlayacaktır. Daha önce Osmanlı’da basit ahşap yayların da kullanılmış olabileceğine dair 
ipuçları bulmuştuk. 19 Başka bazı veriler de sırtı sinir kaplı (boynuzu olmayan) yayların Osmanlı 
ordusunda kullanılmış olabileceğine işaret etmektedir20. Replika çalışmalarıyla, bu üç tip yay sadece 
iklim şartlarına tahammül bakımından değil; üretim mâliyet ve süreleri, balistik özellikleri, verimleri 
ve terminal balistik özellikleri bakımından analiz edilip karşılaştırılabilirler. 
 
Bunun için yayların dönemin araç, gereç ve teknolojisiyle imâl edilmesi, yapılan yayların 
performanslarının günümüz teknolojisiyle ölçülmesi/hesaplanması üzerine kurulu araştırma modelleri 
hazırlanabilir. Her yayın çekiş mesafesi-çekiş kuvveti grafiği çıkarılarak, depoladıkları potansiyel 
enerji hesaplanabilir. Yayın veriminin hesaplanması şu yolla yapılır: Bu yaylarla atılan ve kütlesi 
bilinen okların hızları ölçülür, taşıdıkları kinetik enerji hesaplanır. Bu kinetik enerji ile grafik 
üzerinden hesaplanan potansiyel enerjinin birbirine bölünmesi, sistem içinde kaybolan enerjiyi, 
dolayısıyla yayın verimini verecektir.  
 
Terminal balistik (hedef üzerinde yaptığı) etkiler ise ancak deneysel çalışmalarla tespit edilebilir. 
Literatür, meselâ belli av hayvanlarının öldürülebilmesi için gereken asgârî kinetik enerji miktarlarıyla 
ilgili çelişkili bilgi vermektedir. İnsan vücudundaki etkilerini anlamaya yönelik mevcut çalışmalar 
(genellikle İngiliz Uzunyayı merkezli çalışmalardır); balistik sabun, balistik, jel, hayvan kadavrası, vs. 
medyum üzerinde muhtelif fiziksel etkiler gösterdiğine işaret etmektedir.21 Bahsi geçen medya, okun 
insan vücudu üzerinde göstereceği etkiyi analiz etmeyi mümkün kılarken, tarihî vücut zırhları üzerinde 
göstereceği etki çelik levha ve zincir örme zırh replikaları üzerinde test edilmiştir.22 Eskiden zırhlar 
kalın kumaş içlikler üzerine giyildiği için23, bazı deney modellerinde zırh simülasyonunun arkasında 
kumaş tabakaları ve bir deneyde de bunların arkasında insan vücudunun deformasyonuna göre kalibre 
edilmiş özel bir kil yerleştirilmiştir.24  
 
Osmanlı yaylarının zırh delme potansiyeliyle ilgili tarihî bilgi eksik ya da çelişkilidir. Marsigli’nin 
anılarında 1680’ler gibi, zırhların metalürjik ve tasarım olarak çok geliştiği bir dönemde dahi Osmanlı 
sipahisinin attığı okların Avusturya kuraslarına (göğüs zırhlarına) etkili olduğu bildirilmektedir. 25 
Jaroslaw Belza’nın yakın zamanda yaptığı ve henüz yayınlanmamış çalışmada ise, Türk okları zırh 
yüzeyine çarptıklarında kırılmazlarsa, İngiliz Uzunyayı için verilen penetrasyon değerlerinden yüksek 
penetrasyon göstermiştir. Okların özel bir tür havalı silahla fırlatıldığı bu çalışmada, okların zırha 

19 Şinasi Acar, Murat Özveri, Yaycı Yusuf Beşe Terekesinin Düşündürdükleri, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 
Cilt: IX, Sayı: 1-2, 2007-2008, 119-136. 
20 Ordu ihtiyacı için gönderilen yaylar içinde, kompozit yay olması muhtemel “hâs yay”ın yanısıra “çaka yayı” 
diye okunmuş bir tip yay daha zikredilmektedir (Feridun Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, Timaş 
Yayınları, 2010). “Çaka”, “çega” diye de okunabilir (Prof. Dr. Feridun Emecen ve Dr. Fatma Şen ile kişisel 
sohbet). Yay yapımında da kullanılan “çega tutkalı” sinir (tendon) den yapılan bir yapıştırıcıdır. Çaka-çega yayı, 
sırtı sinirle kuvvetlendirilmiş (sırtı sinir kaplı/sinew-backed) bir tür yayı tanımlıyor olabilir. Karın kısmında 
boynuz olmayan böyle bir yay yapılabilir.  Kompozit yaya göre biraz daha uzun yapılmalıdır, ancak yine de 
muadil çekiş kuvvetindeki bir basit ahşap yaya göre daha kısa yapılabilir. Böyle bir yay piyade için, hattâ at 
üzerinde kulanıma bile son derece uygundur.  
21 Hubert Sudhues, Wundballistik bei Pfeilverletzungen, Westfaellische Wilhelms-Universitaet Münster, Tıp 
Fakültesi, Doktora Tezi, 2004. 
22 Bkz. Bane, English Longbow Testing Against Various Armor circa 1400,  www.currentmiddleages.org. Antik 
ağızdan dolma ateşli silahları test etmek amacıyla orijinal bir göğüs zırhı kullanan bir deneysel tarih çalışması 
bile vardır: Peter Krenn, Paul Kalaus, Bert Hall, Material Culture and Military History: Test Firing Early 
Modern Firearms, Material History Review, 42 (Fall 1995). 
23  Avrupa Ortaçağ zırhlarının içine gambeson denilen kalın kumaş içlikler giyilirdi. Türk ve Orta Doğu 
kültüründe yaygın olan zincir zırhların böyle içliklerle giyilip giyilmediği bilinmemektedir. 
24 Bahsi geçen kil, modern vücut zırhlarının test edilmesi için geliştirilmiştir. Bu çalışmada, zırhı geçip yara 
açamayan okun, buna rağmen zırhın altındaki dokularda sebep olabileceği künt travmanın hayâtî tehlike yaratıp 
yaratmayacağı anlamak için kullanılmıştır (Bane, A.g.e.) 
25 Luigi Ferdinando Marsigli, Stato Militare dell’ Impero Ottomanno, 1732. 
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çarpıp sağlam kalma oranları düşük bulunmuştur.26 Yukarıda bahsi geçen çalışma modellerinden hiç 
birinde Osmanlı yayı ve yukarıda bahsi geçen başparmak çekişiyle yapılmış benzer çalışma yoktur. İyi 
yapılmış Osmanlı yayı ve oku replikaları, dönemin teknolojisiyle dövülerek yapılmış ok uçları 
(temren) ve zihgîrle yetkin atış yapabilecek okçularla hayvan kadavrası ve insan vücudunu taklit eden 
balistik jel gibi medyada, değişik zırh simülasyonlarında penetrasyon tahlili yapabilecek araştırmalar 
eksiktir.27 Belza’nın çalışmasında elde edilen okların zırhta harap olma oranı, ok uçuşunun ve zırhın 
daha gerçekçi modellendiği deneysel çalışmalardan elde edilen verilerle karşılaştırılmalıdır. 

Zırh delme söz konusu olduğunda analiz edilmesi gereken parametreler arasında temren ve zırhların 
sertlik dereceleri ve metalurjik özellikleri de vardır. Türk/Türkî temrenlerin metalurjik analiziyle ilgili 
oldukça iyi bir çalışma vardır, ancak dönem olarak Osmanlı’dan öncesine tarihlenen temrenler 
üzerinedir. 28 Ancak bu çalışma, bilgi ve ekipman olarak Türk araştırmacılarının ve kurumlarının 
yetkinliğini gösterdiği gibi, yapılacak başka çalışmalar için yol göstericidir. Son yıllarda, tarihî metal 
objeler üstünde yapılan, metalurjik analiz temelli diğer bazı çalışmalar da benzer şekilde öncü 
niteliktedir. 29  Yapılacak metalurjik analiz temrenlerle sınırlı kalmamalıdır. Yabancı literatürde 
zırhların sertlik dereceleri ve alaşımlarıyla ilgili veri vardır30, ancak “Osmanlı askerî bölgesi” nde 
kalan ve Osmanlı ile askerî etkileşim içine giren birçok milletin zırhlarının fiziksel özellikleriyle ilgili 
araştırma ihtiyacı vardır. Oysa okun zırhtaki penetrasyonu ancak bu veriler ışığında hazırlanacak 
araştırma modelleriyle doğru olarak tespit edilebilir. Bu bağlamda, Osmanlı okçuluğunun terminal 
balistik etkilerinin anlaşılmasına yönelik çalışmalar başka ülkelerle akademik seviyede teşrîk-i mesai 
de gerektirebilecektir. Böyle bir araştırma, savaş teknolojisinin savunma silahları kısmındaki 
bilinmeyenleri de araştırma ihtiyacı doğuracaktır. 

Okun vücutta veya zırhta yapacağı penetrasyonda, temrenin ve zırhların metalurjik özellikleri ve 
tasarımları, okun ve temrenin ağırlığı gibi parametrelerin yanında ok uçuş karakteristiği de önem taşır. 
Ok uçuşu, okun daha kirişe takılıyken uğradığı elastik deformasyonla başlayan ve ok yaydan 
ayrıldıktan sonra bir salınım (osilasyon) olarak devam eden özgün bir harekettir. Osmanlı oklarının iç 
balistik özellikleri ise ayrı bir araştırma konusudur. İç balistik, okun hâlâ kirişi takılıyken gösterdiği 
davranışların tümünü tanımlayan bir terimdir. Ok, yay kirişinin tutulup bırakılmasında uygulanan 
teknik ya da kullanılan araçlara bağlı olarak havada bükülüp esner. Bu bir elastik deformasyondur. Ok 
gövdesi eski formuna dönmek için ters yöne esner ve bu arada kiriş tarafından itilerek yapmakta 
olduğu ileri hareketine de devam eder. Ok gövdesinde meydana gelen bu esneme-geri esneme hareketi 
bir salınım olarak ok yay kirişinden kurtulduktan sonra da devam eder. Okun arkasındaki yelek takımı 
okun bu kararsız hareketini düzeltmeye çalışır. Kat ettiği mesafe uzadıkça okun uçuşu daha kararlı bir 
hal alır. Okun kirişe takılıyken yaptığı bu hareket, aslında okçunun gözüyle hedef arasına çizilecek bir 
muhayyel çizgiye göre dar bir açıyla dışarı bakmakta olan oku, bu çizginin üzerine oturtur.  

“Okçu paradoksu” olarak tanımlanan bu hareket, aslında okçunun hedefini vurmasını sağlayan 
fenomendir (Çizim 1).  

26 Jaroslaw Belza, kişisel görüşme 
27  Dönemin ok ucu imalât yöntemleri de bilinmemektedir. Sadece bir risâlede, su vererek sertleştirmede 
kullanılacak sıvının içeriğine ait bir tarif bulunmaktadır.  
28 Gonca Dardeniz, Chemical Analiysis and Characterization of First Millenum B.C. Arrowheads from Tarsus, 
B.S., Chemistry, Boğaziçi University, Yüksek Lisans Tezi, 2005. 
29 Uğur Genç, Haliç Zinciri, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, 2010. Bkz: Uğur Genç, Şinasi Ekinci, 
“Haliç Zinciri Laboratuar İncelemeleri-2: Radyografi ve Manyatik Parçacık ile Muayene”, XI. Türk Arkeoloji ve 
Etnografya Dergisi, 2011-2013 Ankara, s.77-86. 
30 Peter N. Jones, The Metallography and Relative Effectiveness of Arrowheads and Armor During the Middle 
Ages, Materials Characterization 29:111-117 (1992) ve Craig Johnson, Some aspects of the metallurgy and 
production of European armour, Armoured Proceedings Symposium Notes, 1999 (Bkz. 
http://www.oakeshott.org/metal.html). 
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Çizim 1: Üç parmakla bırakışta okçu paradoksu 

Okun bükülmesi bir Fizik kuralıdır ancak 
bükülmenin miktarı; ok gövdesinin esneme 
değeri, ok ucunun ağırlığı ve kirişin nasıl 
bırakıldığına göre değişir. Bu parametrelerden 
ikinci ve üçüncüsü, Türk okçuluğunda Batılı 
okçuluk ekollerinden farklılık gösterir. Ok 
uçları, özellikle Osmanlı menzil oklarında, 
hiçbir okçuluk ekolünde olmadığı kadar hafiftir. 
Bu, ok balistiği ile ilgili kabul edilmiş bazı 
kuralları alt üst eder. Ok hareketinin 
karakteristiğini değiştiren bir diğer parametre 
olan kirişin bırakılma şekli, Türk-Asya 
okçuluğunun bir alâmet-i fârikası olan 
başparmak çekişi ve zihgîr kullanımı sebebiyle, 
özellikle araştırılmalıdır. Zihgîr, yani atış 
yapılırken başparmağa takılan okçu yüzüğü, Türk okçuluk teçhizatının bilinmezlerle dolu bir diğer 
parçasıdır (Fotoğraf 1). Zihgîr kullanılarak yapılan ok atışının ok uçuş karakteristiğine etkileri, hızlı 
kamera kullanılarak incelenmemiştir. Kurucusu olduğum Tirendâz Okçuluk Grubu’nun yaptığı bir 
çalışmada; yay, ok ve çekiş mesafesinin standardize edildiği bir modelde, değişik kiriş bırakma 
usulleri ile farklı ok çıkış hızları tespit edilmiştir. Zihgîr kullanımıyla elde edilen %6,4 hız artışının, 
okçu paradoksundaki değişiklikle ilgili olması gerektir.31  

31 Ok atışında, yaydaki potansiyel enerjinin belli kayıplarla ok aktarıldığı (kinetik enerjiye dönüştüğü) bir kapalı 
sistemden söz etmek mümkündür. Yay kollarının kütlesi ve salınımı, kirişin kütlesi ve atış sırasında uğradığı 
deformasyon, yay ve ok arasındaki sürtünme, kiriş ile zihgîr arasındaki sürtünme potansiyel enerjinin oka 
aktarılamadan harcanmasına sebep olur. Enerji kaybının sebeplerinden biri de okun “okçu paradoksu” fenomeni 
sırasındaki elastik deformasyonudur. Bahsi geçen çalışma modelinde ok deformasyonu dışındaki bütün 
parametreler sabittir. Dolayısıyla, hız farkının sebebi zihgîrle atışta okun daha az bükülmesi olmalıdır.  

Fotoğraf 1: Zingirler (okçu yüzükleri)
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Bulgunun hızlı kamera görüntülerinin sayısal veriye çevrilerek analiz edilmesiyle teyid edilmesi 
gerekir.32 

Ortalama hızda bir yay-ok kombinasyonunda okun kirişe takılı kaldığı süre yaklaşık 20 ms’dir. Bu 
sebeple, okçu paradoksu ancak süper hızlı kameralarla gözlemlenebilir. Okun havadaki hareketini 
incelemeye dayanan mevcut araştırmalar, modern okçuluk malzemesi veya İngiliz Uzunyayı 
merkezlidir. Ok gövdesi üzerine konan işaretler yardımıyla ok gövdesinin atış sürecindeki elastik 
deformasyonunu üç boyutlu analiz etmek ve hareketin karakterini sayısal veriye dönüştürerek 
incelemek mümkündür. 

Türk-Asya stili ok atışında başparmak çekişi ve zihgîr kullanımının ok uçuş dinamiğine yaptığı etkinin 
yanında, bu teknik-aksesuvar kombinasyonunun atıcının kaslarını nasıl çalıştırdığı da bütün açıklığıyla 
bilinmemektedir. Yay kirişinin çekilip bırakılmasında kasların aktivitesini ölçen EMG çalışmaları, 
modern spor okçuluğuyla sınırlıdır. Mevcut çalışmalarda açan ve kapayan kasların doğru zamanda 
kullanımının skor üzerine etkileri incelenmiştir.33 Oysa elin kirişi “mandal” denilen özel bir kapanışla 
kilitlediği başparmak çekişinde, modern okçulukta norm kabul edilen 3-parmak çekişine göre çok 
farklı kas grupları çalışmaktadır.34  

Üstüne araştırma yapılabilecek bir diğer okçuluk teçhizatı ise oktur. Osmanlıca risaleler 14. yüzyıla 
kadar ok hammaddesi olarak huş ağacı 35  kullanıldığını, sonra çam ağacının tercih edilmeye 
başladığını, bir süre ithal kamış kullanıldıysa da bunun ekonomik sebeplerle terk edildiğini 
yazarlar. 36 Ancak bizim saha deneyimimiz, çam ağacının yüksek çekiş kuvvetindeki Osmanlı 
yaylarının darbına dayanacak 37  kadar mukavim odun vermediğini görmemizi sağlamıştır. Bu 
bilmecenin çözümü, terminolojinin zamanla değişime uğraması sebebiyle “çam” diye geçen ağacın 
başka bir cins olması olabilir. Bir diğer ihtimal, çam cinsinin sağlam odun veren bir veya birkaç 
türünün kullanılmış olmasıdır. Okluk çubukların üreticisinden okçu esnafına doğrudan ulaşamayıp 
karaborsaya düştüğü, esnafın bunu bir dilekçeyle saraya bildirdiği, padişahın bunu önlemeye yönelik 

32 Murat Özveri, Die Solaken, Gardetruppe des Sultans, Traditionell Bogenschiessen, Heft Nr. 68, May 2013, 
38-41ve Murat Özveri, Le tir a l’anneau de pouce Les origines de l’archerie islamique turque, Tir a L’arc, V:17, 
May 2012. 
33 H. Ertan, A.R. Soylu, F. Korkusuz, Quantification the relationship between FITA scores and EMG skill 
indexes in archery, Journal of Electromyography and Kinesiology 15 (2005) 222–227. Okçuluktaki kas 
aktivitesinin değerlendirilmesiyle ilgili diğer çalışmalar için bkz. Hayri Ertan, Muscular activation patterns of 
the bow arm in recurve archery, Journal of Science and Medicine in Sport 12 (2009) 357–360 ve Hayri Ertan, 
Axel J. Knicker, Ruhi A. Soylu, Heiko K. Strüder, Individual Variation of Bowstring Release in High Level 
Archery: A Comparative Case Study, Human Movement Science, 2013, Vol 12 (3), 273-276 ve Hayri Ertan, B. 
Kentel, S.T. Teumer, F. Korkusuz, Activation patterns in forearm muscles during archery shooting, Human 
Movement Science, 22 (2003) 37–45 ve A.R. Soylu, H. Ertan, F. Korkusuz, Archery performance level and 
repeatability of event-related EMG, Human Movement Science 25 (2006) 767–774 ve H. Ertan, A.R. Soylu, F. 
Korkusuz, Quantification the relationship between FITA scores and EMG skill indexes in archery, Journal of 
Electromyography and Kinesiology 15 (2005) 222–227. 
34 Elin üç parmağının kirişi çekmek için kullanıldığı bu çekiş tekniğinde; işaret parmak okun üst kısmına orta ve 
yüzük parmak alt kısmına gelecek şekilde kirişe dolanır. Bu çekiş tekniği “Akdeniz çekişi” diye de bilinir. Her 
üç parmağın da okun alt kısmına yerleştirildiği bir versiyonu da mevcuttur. 
35  Terminolojide zaman içinde meydana gelen değişiklikler, eski literatürün doğru olarak yorumlanmasında 
zorluklar çıkarabilmektedir. Eski metinlerde “kayın ağacı” olarak geçen ağacın “huş ağacı” olduğu 
anlaşılmaktadır. Çünkü yayın sırtındaki sinir kaplamayı nemden korumak için kullanılan “toz” da aynı 
kaynaklarda kayın ağacı kabuğu olarak geçmektedir, oysa huş ağacı kabuğudur. 
36 Ünsal Yücel, A.g.e.,  275, 279-280.  
37 Karpowicz’in 2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonundaki yaylar üzerinde yaptığı araştırmada, 
yayların ortalama çekiş kuvvetleri takdîrî olarak belirlenmiştir. İncelenen 50 kadar yayın en kuvvetlisi 240 lbs 
(109 kg) olarak tespit edilmiş, ortalamaları ise 115 lbs (52 kg) olarak hesaplanmıştır. Yayların çekiş kuvveti, 
kirişin yayın kabzasının sırt (hedefe bakan yüzey) tarafından 28 inç (71 cm) uzaklığa çekmek için ne kadarlık bir 
ağırlık uygulamak gerektiğine göre belirlenir. Adam Karpowicz, Ottoman bows-An assessment of draw weight, 
performance end tactical use, Antiquity 81: 313, 2007, S. 675-685. 
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ferman çıkardığı bilinmektedir.38 Bu bilgi, okluk çubukların hammadesi olan “çam”ın herhangi bir 
çam olmadığı 39 , ya yetişme koşulları veya cinsi sebebiyle nâdir bulunan bir ağaç olduğunu 
düşündürmektedir.40 

Müze koleksiyonlarında çok sayıda Osmanlı savaş ve spor oku bulunduğu halde, bu okların ağaç türü 
analizi yapılmamıştır. Değişik tiplere ayrıldığı bilinen okların cins-tür analizinin yapılması başlı başına 
bir projedir. 

Diğer bir okçuluk teçhizatı “bilek siperi”dir. Bu araç, atıcının çekiş mesafesinden kısa okları kabzanın 
gerisine kadar çekip atabilmek için geliştirilmiş olup, bileğe deri bir kayışla bağlanan bir tabla ve 
bunun üzerine oturtulmuş bir oluktan ibarettir (Fotoğraf 2). Siperle atışta elin kabzadaki pozisyonu 
değişik olduğundan yay kabzasına muşamba sarılırdı.41Muşambanın nasıl sarılacağına dair kısacık 
bilgi veren yegâne risâlede, bu tanımdan hiç bir şey anlaşılmamaktadır.42 Siperle yapılan atış hızlı 
kamerayla kaydedilmemiştir ve siperin okun iç ve dış balistik hareketlerine ne tür etkileri olduğu 
tamamen meçhûldür. Siperin kullanımı ve muşambanın sarılmasındaki ayrıntılar, ergonomik ve 
kinesiyojik analizlerle anlaşılabilir. Siperle atılan okun 3 boyutlu modellemesinin yapılması, bazıları 
800 metrenin üstünde olan ve günümüzde bile (aynı ekipman kullanılarak) kırılamamış menzil 
rekorlarının arkasındaki yatan mühendislik dehâsının da anlaşılmasını mümkün kılacaktır.  

 Fotoğraf 2: Bilek Siperi (Askerî Müze, İstanbul) 

Siperle atışın görsel ve kinesiyolojik analizi, zihgîrlerle ilgili bir bilinmezin daha çözülmesinin yolunu 
açacaktır. Risâlelerde “puta zihgîri” gibi tâbirlere rastlanması değişik okçuluk disiplinlerinde farklı 
zihgîrler kullanılmış olabileceği fikrini doğurmaktadır. 43 . Müze örneklerinin belirgin morfolojik 
farklılıklar göstermeleri bu fikri destekler gibi görünmektedir. Bununla ilgili çalışma da yoktur. Böyle 

38 Ünsal Yücel, A.g.e., 279-280.  
39 Çoğunlukla gevrek dokulu odun veren çam cinslerinin çok sağlam odun veren Pinus sylvatica ve pinus nigra 
gibi türleri vardır.  
40 Ağacın nispeten soğuk iklimde veya irtifâda büyümesi, yaşam halkalarının daha sık, dolayısıyla odununun 
daha mukavim olmasını sağlar. Aynı cins ağacın farklı iklimde büyüyen bireylerinden değişik evsafta odun 
almak mümkündür. 
41 Bu tutuş, kabzayı tutan elin bileğinin parmaklardan daha yüksek konumlandırılmasını gerektirir. El bilekten 
aşağı doğru büküldüğünden bu tutuş Memluk okçuluk metinlerinde “çeng-i bâz”  veya “çengel-i bâz” (şahin 
pençesi) diye adlandırılır (Kurtuluş Öztopçu, Kitâb fî ‘ilm an-nuşşâb, Memlûk Kıpçakçasıyla 14. yy.’da Yazılmış 
Bir Okçuluk Kitabı, Türk Dilleri Araştırmaları Serisi: 34, 2002, S. 208).  Meşhur Osmanlı risâlesi Telhis-i 
Resâilât-ı Rumât’da ise elin pozisyonu “çeng” denilen ve arpa benzeyen müzik enstrümanına gönderme 
yapılarak târif edilir (Kemal Yavuz, Mehmet Canatar, Aydın Yüksel, A.g.e., 73). Burada, yazar kaynak metni 
doğru okumamış veya anlamamış gibi görünmektedir. Ancak kabza tutuş tekniğinde el ve bilek hakikaten çengin 
başını da andırmaktadır. Elin bu pozisyonda rahat tutulabilmesi için, balmumu içinde kaynatılmış bir bez şeritten 
oluşan “muşamma-muşamba” kabzaya özel bir şekilde sarılırdı. 
42 Kemal Yavuz, Mehmet Canatar, Aydın Yüksel, A.g.e., 42. Bu ve benzeri eserlerdeki anlaşılmaz târifler, hedef 
okuyucu kitlesinin metinde anlatmaya gerek görülmeyen temel bilgiye vâkıf olmasıyla alâkalı olmalıdır.  
43 Puta atışları, bugünkü hedef okçuluğuna muadil olan okçuluk disiplinidir. 
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bir çalışmanın, müzelerdeki siper ve zihgîr örneklerinin tipolojilerinin tespiti, replikalarının yapılması 
ve atış sırasında ne tür farklılıklar yarattıklarının (veya yaratıp yaratmadıkları) gözlemlenmesiyle 
yürütülmesi akıllıca olacaktır.44 

Okçulukla ilgili bilimsel temelli tecrübî çalışmalar için temel oluşturabilecek, okçuluk teçhizatıyla 
ilgili bilinmezlerden biri de yay kirişlerinin yapıldığı malzemeyle ilgilidir. Osmanlıca metinler yay 
kirişlerinin ham ipekten yapıldığını yazmakla beraber, ayrıntılarda mevcut örneklerle çelişen bilgiler 
verebilmektedirler. Mesela Yücel “Türk Okçuluğu”adlı eserinde “Risâlelerde ham ipekten yapılan 
kirişin boyanmaması gerektiğini, özellikle kırmızı boyanın kirişin dayanıklılığını azalttığını” 
okuduklarını, ancak TSM koleksiyonundaki kirişlerden bazılarının kırmızıya boyalı olduğunu tespit 
ettiklerini” yazmıştır.45 Bir diğer çelişkili nokta da Karlsruhe ve Dresden koleksiyonlarında korunan 
Osmanlı yaylarının “rami” adlı, bitkisel lif esaslı bir malzemeden yapılmış olmasıdır.46 Bu materyal 
değişikliği, yabancı ülkelerdeki yayların savaş ganimeti olarak ele geçmiş savaş yayları, Türkiye’deki 
müzelerde saklanan (az sayıda) kirişin menzil yaylarına ait olmasından kaynaklanabilir (Savaş ve 
menzil yaylarında farklı materyalden kiriş kullanıldığına dair bilgi yoktur). Bir diğer ihtimal de 
Avrupa seferlerinde yay kirişlerinin kuzeydeki iklime daha iyi dayanabilecek materyallerden yapılmış 
kirişlerle değiştirilmiş olmasıdır. 47  Bununla ilgili yazılı bir bilgi yoktur, ancak bahsi geçen iki 
malzemenin kopma mukavemetleri, elastikiyet modülleri, neme dayanıklılıkları gibi parametreler 
bakımından incelenmeleri, bu soruların cevaplarını verecektir. Böyle bir proje, yabancı müzelerde 
korunan Türk yay kirişlerinin incelenmesini de içereceğinden, uluslararası nitelikte olacaktır. 

Yay ve Okun Savaştaki Taktik Kullanımıyla İlgili Bilinmeyenler 

Türk milleti “okçu milletler” arasında sayılmaktadır. Atlı okçuluğa dayalı savaş stratejileri ve avcılık 
etrafında gelişmiş köklü bir kültür vardır. Yay-ok-at üçlemesi sadece askerî kültürde değil, siyâsî 
ikonografi ve sivil yaşamın içinde de kendine yer bulmuştur.48 

Osmanlı bir “barut imparatorluğu”dur.49 Buna rağmen 16. yy. ikinci yarısına kadar varlığını sürdüren 
atlı okçunun savaş becerisi, daha önceki Türk topluluklarından mirâs aldığı askerî geleneklerde 
aranabilir. At ve yay kombinasyonunun silah olarak kullanımıyla ilgili literatüre bakıldığında, İç ve 
Orta Asya Türk tarihine ışık tutan yazılı kaynakların Çin kökenli ve son derece sınırlı olması, erken 
dönem atlı okçuluğuna dair teknik detaylarda çelişkili yorumlar yapılmasını getirmektedir. Modern atlı 
okçuluk etrafında gerçekleştirilen tecrübî çalışmalardan elde edilen bilgi son derece az olmasının 
yanında, otantik kullanım şekline ve tekniğe ışık tuttuğu şüphelidir.  

Erken dönem Türk atlı okçusunun savaş teknik ve taktiğinin anlaşılmasında, ordusunu 7. yy’dan sonra 
Orta ve İç Asya’ya özgü atlı okçu-merkezli bir reformasyona tâbî tutan Bizans’ın askerî yazılı 
kaynakları gözden geçirilmeli, mevcut ve klasikleşmiş bir kaç eser dışındaki eserlerde pratik saha 
bilgisinin devşirilebileceği ayrıntılar aranmalıdır. 50 Haçlı-Selçuklu karşılaşmalarını anlatan Latin ve 

44  İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Askerî Müze’deki örnekler tarafımdan 
incelenmiştir ve yayına hazırlanmaktadır. 
45 Ünsal Yücel, A.g.e., 273. 
46 Adam Karpowicz ve Cem Dönmez ile kişisel görüşme 
47 Yay kirişlerinin neme karşı zaafları olduğuna dair bilgi için bkz. Kahraman Şakul haz.: Yeni Bir Askerî Tarih 
Özlemi-Savaş, Teknoloji ve Deneysel Çalışmalar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2013, içinde, Murat Özveri, 
Osmanlı Kompozit Yayının Savaş Alanlarındaki Avantaj ve Zaafları (20-41), S. 40-41. 
48 Selçuklu Türklerin ok ve yayın siyâsî simge ve tuğra olarak kullanılmasına dair bkz. Osman Turan, Eski 
Türklerde Okun Hukukî Sembol Olarak Kullanılması. Belleten, C. IX. F.20, 1945. Osmanlı’da padişahlarının 
bazıları ellerinde yay ve ok yahut parmaklarına takılı zihgîrle portrelerini yaptırmışlardır. At kültünün devamına 
en güzel örnek de Osmanlı’da kullanımı süren tuğlardır.  
49  “Barut İmparatorluğu” terimi için bkz. Hodgon G. S. Marshall,The Venture of Islam, Volume 3: The 
Gunpowder Empires and Modern Times (Venture of Islam Vol. 3), The University of Chicago Press, 1974.  
50 Taktika ve Strategikon, Türklerin nasıl savaştığına dair de bilgi içerip, bu stratejilere karşı karşı stratetej 
tavsiyeleri vermektedir. George T. Dennis haz.: Strategikon, Bizans Kültüründe Strateji Sanatı (Çev: Volkan 
Atmaca),  Kırmızı Kedi, 2010, 155-160. 
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diğer Avrupa kaynakları, Türk atlısının savaş tekniklerinin açığa çıkaracak bilginin aranması amacıyla 
taranmalıdır.  

Konuyla ilgili Memluk furusiyye (silahşorluk) kitapları mevcuttur. Bu kitaplarda verilen bilginin daha 
erken dönem Türk okçuluğunu kısmen de olsa yansıttığı düşünülebilirse de bunların pek azı 
incelenmiştir.51 Atlı okçulukla ilgili yapılması gereken en önemli çalışma, hemen hepsi elyazması ve 
çoğunluğu Arap dilinde olan bu kitapların mevcut nüshalarıyla beraber kiritik edisyonla günümüzün 
bilim dünyasına kazandırılmasıdır. Ondan sonraki adım savaş atlarının soyunun ıslahı; at eğitimi, at 
binme ve at üzerinde silah kullanma bilgisinin saha uygulamalarında sınanmasıdır. Bu literatür 
araması yine çok merkezli, çok lisanlı, çok disiplinli çabalar gerektirmektedir. 

Avcılık Türk kültüründe bir savaş tatbikâtı niteliğinde olduğundan, yayın taktik kullanımının 
ayrıntıları araştırılırken konu dışında bırakılamaz. Kökleri Cengiz Han’a kadar uzanan ve Osmanlı’ya 
kadar devam eden avlanma biçiminde, av hayvanları günlerce yürüme mesafesinden sürülerek bir 
araya toplanır, etraflarını çeviren insan çemberinin içine atla girilerek dönemin silahlarıyla 
öldürülürdü. Binicilik ve silah kullanmayla ilgili beceri binlerce kişinin katıldığı sürek avlarında 
sınanır ve bilenirdi. Osmanlı avcılığıyla ilgili çok sayıda yayın vardır. Ancak bu yayınlar, süregelen 
historiografi alışkanlığıyla saray avcılığındaki örgütlenme, âdet ve ritüellere odaklanmıştır.52 Avın 
nasıl yapıldığıyla ilgili bilgi, birkaç cümle içine sıkıştırılmıştır ve saha icraatı hakkında detaylı bilgi 
vermekten uzaktır. Avcılıkla ilgili diğer bir önemli sorun, yazılı kaynakların sadece Osmanlı hânedânı 
ve saray erkânının avlanmasına aktarıyor olmasıdır. Sivil halkın avlandığına dair bilgi, padişaha 
ayrılmış avlaklarda kaçak av yapan tebânın buralarda avlanmaktan men edilmesiyle ilgili fermanlardan 
anlaşılmaktadır.53 Sivil halkın nasıl avlandığına ışık tutabilecek, bugüne kadar devam ettiği kabul 
edilebilecek bir gelenek atmacacılıktır. Ancak silah kullanılarak yapılan sivil avcılıkta, ateşli silahlar 
öncesi dönem silah, teçhizât ve teknik bakımından tamamen karanlıktır. Bu sahada soru işaretlerini 
silmenin tek yolu tecrübî çalışmalar gibi görünmektedir.54  

Yazılı kaynaklar ve minyatürler saha bilgileri ışığında değerlendirilerek ve mutlaka avcılık 
pratisyenlerinin yer aldığı çok disiplinli bir yaklaşımla, kullanılan araç ve gerecin ve elbette silahların 
saha etkinlikleri araştırılabilir. Yayın terminal balistik etkilerinin araştırılmasına yönelik deney 
modelleri, burada da rahatlıkla kullanılabilecektir. 

Bahsi geçen sürek avlarında hayvanların avlanması, modern insanın vicdâni kriterlerine göre bir hayli 
vahşice ve gaddar sayılabilir. Minyatürlerde hayvanların üstlerinde çok sayıda ok saplanmış olarak 
resmedilmeleri, bu okların da vücutlarının hayâtî bölgelerinde olmaması bunu açıkça göstermektedir. 
Bugün yay gibi primitif bir silahla hayvan öldürmenin sınırları, yayla avcılığın serbest olduğu 
ülkelerde kesin hatlarla ve kanunla çizilmiştir. Eski ve yeni avlanma usûllerinin avcılık etiği 
bakımından karşılaştırılması da –her ne kadar tecrübî çalışmalara zemin oluşturmasa da- antropolojik 
ve hattâ teolojik yönleriyle ilginç birer konu başlığı olarak araştırmaya değecektir. 

Yayın savaş alanlarında kullanımı, bugün geleneksel okçuluk pratiği yapan araştırmacılar olarak 
kafamızda, bildiğimiz bazı tekniklerin nasıl, nerede ve ne amaçla kullanılmış olabileceği konusunda 
soru işaretleri doğurmaktadır. 

51 İngilizce’ye çevrilmiş çok önemli iki eser Saracen Archery ve Arab Archery’dir. Türkçe’ye çevrilmiş Kitab fî 
‘ilm an-nuşşâb,  okçuluk hakkında bilgi vermekte, ama özellikle at üzerinde ok kullanımının teknik ve taktik 
kısmına değinmemektedirler. Bkz. J.D. Latham, J.D., William F. Paterson, Taybugha, A.g.e. ve Nabih A. Faris, 
Robert P. Elmer, Arab Archery, An Arabic Manuscript of  about A.D. 1500: A Book on the Excellence of the Bow 
and the Arrow and the Description Thereof,  Kessinger Publishing, 2007. 
52 Konuyla ilgili olarak, Osmanlı’da avcılığı çok iyi ve derli-toplu incelemiş olan “Mustafa Nuri Türkmen, 
Osmanlı’da Av Kültürü, İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2013” künyeli esere bakılabilir. 
53 Mustafa Nuri Türkmen, A.g.e., 80-84. 
54 Kuzey Amerika’da “Beyaz Adam”ın ok ve yayla avcılık kültürü, İç Savaş sonrasında güney eyâletlerinde 
ateşli silah bulundurmaya gelen kısıtlamalarla başlamıştır ve günümüzde de sürmektedir. Onbinlerce avcının 
saha tecrübesi; bunların kitap, dergi ve internet forumlarında paylaşılması, spor ve avcılıkla ilgili televizyon 
yayla avcılığa yer vermesi, hatırı sayılır bir külliyat oluşmasını sağlamıştır. 
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Türklerin üst üste çok hızlı ok atabildikleri, Haçlı kayıtlarından Bizans kroniklerine kadar birçok 
kaynakta geçmektedir.55 Memluk okçuluk kitapları da akla hayâle gelemeyecek ok atış hızlarından 
bahsetmektedir.56 Uygulayıcının yetkinliğini esas alan hızlı gezleme-ok atma teknikleri bu risâlelerle 
günümüze kadar gelmiştir.57 Ancak savaş alanlarındaki taktik ve stratejik kullanımları hakkında bilgi 
yoktur. 

Kaynaklarda “tîr bârân” diye geçen ok yağmuru, şüphesiz yayın hızla üstü üste beslenmesiyle okların 
üst üste fırlatılmasına dayanan bir saldırı düzeniydi. Ancak bu ok yağmurunun uygulanış şekli 
bilinmemektedir. Kısa süre önce yeniçerilerin tüfekle yaylım ateşini bildikleri ve uyguladıkları tespit 
edilmiş olmakla beraber58, bu geleneği barut öncesi dönemden taşıyıp taşımadıklarını bilmek mümkün 
değildir. Yeniçerilerin üç ve üçün katları üzerine kurulu bir saf süzeniyle savaştıkları bilinmektedir.59 
Bu düzen ateşli silah kullanımında, özellikle ağızdan dolma tüfekler söz konusu olduğunda ideal bir 
konfigürasyon oluşturur. Ön sıra ateş ederken, geride duran sıralar silahı doldurur veya atışa hazırlar. 
Ateş eden sıra arkaya geçerek yerini arkadaki sıraya bırakır. Ancak ağızdan dolma tüfeklerin 
doldurulması yaya yeni bir ok gezlenmesine göre çok yavaştır. Öyle ki, eğitimli bir askerin fitilli, 
ağızdan dolma bir tüfeği doldurup ateşlemesi dakika alırken, iyi bir okçunun bu süre zarfında 20 kadar 
ok atması mümkündür.60 Daha yüksek hızla atış yapabilen yay ile yaylım ateşi/atışı yapabilmek için 
nasıl bir askerî düzen kullanılmış olabileceği, saflar oluşturulup oluşturulmadığı, oluşturulmuşsa bu 
safların ideal olarak kaç kat olması gerektiği, yeterli sayıda yetkin okçu olduğu takdirde deneysel 
modellerle tespit edilebilir. Okun tüfek mermisi ve baruta göre daha fazla yer tutması bir askerin 
yanında taşıyabileceği azâmî cephaneyi kısıtlayacağından ve yayla üst üste atış hızı daha yüksek 
olduğundan, böyle bir yaylım ateşi/atışı tüfekle yapılana göre çok daha kısa sürecektir (Elbette bu, 
profesyonel ordulardan “vatandaş ordular”a geçişle birlikte artan asker sayısının açıklar bir durumdur). 
İhtiyaç duyulan ilâve cephanenin okçuların yakınında bir yerden veya safların gerisinden tedâriki 
gerekir. Bunun nasıl yapılmış olabileceği de ancak deneysel çalışmalarla anlaşılabilir. Üst üste yapılan 
atışlarda isabetlilik oranının azalması doğaldır ama bu düşüş, dönemin ateşli silahlarıyla 
karşılaştırıldığında yayı daha iyi ve güvenilir bir silah yapıyor muydu? Üst üste ve isabetli ateşte 
karşılaşılan zorlukların, daha iyi dokumante edilmiş ateşli silahlar döneminde, silahların namludan 
doldurulma zorluklarının ve balistik zaaflarının da eklenmesiyle dramatik bir hal aldığı 
bilinmektedir. 61 Yay ve okun eğitimli bir askerin elinde daha yüksek isabet oranları sağlayacağı 

55 J.D. Latham, J.D., William F. Paterson, Taybugha, A.g.e. Bundan başka, Selçukluların çok seri ve uzun süren 
ok atışları hakkında bkz. David Nicolle, Birinci Haçlı Seferi 1096-99, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, 2010. ve Haz.: Emecen, F. M., Eskiçağ’dan Modern Çağ’a Ordular-Oluşum, Teşkilât ve 
İşlev, Kitabevi, 2008 içinde, Muharrem Kesik, Türkiye Selçukluları’nda Savaş Geleneği Hile ve 
Taktikleri (245-266), Murat Özveri, Malazgirt Savaşı ve Selçuklu Okçuluğu (www.tirendaz.com). 
56 J.D. Latham, J.D., William F. Paterson, Taybugha, A.g.e. Okçunun üst üste attığı oklardan ilki 70 m uzaktaki 
hedefe çarptığında, üçüncüsünün yaydan çıkmış olması gerektiği söylenir ki, kabaca bir hesapla bu, üç okun 1,5 
saniyede atılması anlamına gelir.  
57 J.D. Latham, J.D., William F. Paterson, Taybugha, A.g.e. ve Nabih A. Faris, Robert P. Elmer, A.g.e. 
58 Günhan Börekçi, A Contribution to the Military Revolution Debate: the Janissaries’ Use of Volley Fire during 
the long Ottoman-Habsburg War of 1593-1606 and the Problem of Origins, Acta Orientalia Academiae 
Scientiarum Hungaricae 59/4, (2006): 407-38. 
59 Günhan Börekçi, A.g.e. 
60 Cevat Şayin, Gültekin Yıldız, A.g.e. 45-46. 
61  Ağızdan dolma tüfekler, atış artıklarının namlu iç cidârını kirleterek daralttığı için, silahın mükerrer 
doldurulması daha zor oluyor ve daha çok zaman alıyordu. Bu sebeple, bu silahlarda namlu iç çapı kurşunun 
çapından biraz büyük olurdu. Bu sayede tüfekçi asker namlu ağzından doldurduğu kurşunu namlu dibindeki 
barutu sıkıştırana kadar harbisiyle iterdi. Mermi ve namlunun çapları arasındaki fark, hem gaz kaçağına sebep 
olur hem de kurşunun atış yönüne doğru yuvarlanarak fırlamasına sebep olurdu. Bu şekilde uçan küresel bir 
merminin mâruz kaldığı ve  “Magnus Etkisi” denen Fizik femoneniyle kurşun falso alarak sağa veya sola doğru 
kavis çizerek uçardı. Bugün için çok kısa sayılabilecek mesafelerde bile hedefi tutturmak çok zordu. Yivli 
namlular bu sorunu bertaraf etmişti, ama onları doldurmak ilk seferinde bile zordu. Mükerrer doldurmalar, yanık 
barutun atıkları sebebiyle neredeyse imkânsızlaşıyordu. Bunun sonucunda atış hızı pahasına isabetlilikten ferâgat 
ediliyordu ve yivli silahların kullanımı yüzlerce yıl keskin nişancı birlikleri ve avcılarla sınırlı kalıyordu. Her 
halükârda tüfek savaş alanlarında hem yavaş hem isabet oranı çok düşük bir silah olarak (ateşleme 
mekanizmalarının güvenilir olmaması da cabası) varlığını sürdürdü. 
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öngörülebilir, ancak savaş şartlarının gerçekçi bir simülasyonunda yayın atış hızı, isabet ve etkinlik 
bakımından değerlendirilmesi, yine deneysel çalışmalardan geçer. 

Yay, piyade için de önemli bir silah olmuştur. Yeniçeri’nin nispeten erken bir zamanda tüfeğe geçiş 
yapmış olması, yay ve okun yaya savaşçı elinde taktik kullanımını araştırma ihtiyacını ortadan 
kaldırmaz. Piyadenin taktik yer değiştirmesi, birçok savaşta zafer getirmiştir. Sultan I. Selim’in 
yeniçerilerinin Ridaniye (?) Savaşı’nda Memlûklar’ın toplarla tahkîm ettiği mevkiden uzaklaşırken 
ateş etmeye devam etmeleri, onlara büyük bir taktik avantaj sağlamıştır.62 Taktik açıdan bilinmezlerle 
dolu Antikçağ savaşlarında da yay boyunun bu tip taktik yer değiştirmelerde avantajlar sağlamış 
olabileceğini düşünen araştırmacılar vardır.63 Osmanlı komzpozit yayı ve başparmak çekişi hareket 
halinde atış yapabilme bakımından kolaylıklar sunmaktadır, ama bu teknik avantajların gerçekçi 
senaryolarda saha avanatajına dönüşüp dönüşmediği, eğer dönüşüyorsa, bunun ateşli hafif silahların 
sağlayabileceği saha avantajıyla karşılaştırıldığında ne seviyelerde olduğu, başlı başına araştırma 
konularıdır.  

Yay-at kombinasyonunun taktik kullanımı da deneysel çalışmalarla daha iyi anlaşılabilir. Ateşli 
silahların yaygınlaşmasıyla piyadeye karşı tartışılmaz üstünlüğünü kaybeden suvari, 16. yy. ikinci 
yarısından sonra lojistik desteği koruyan artçı birliklere dönüşmüştür.64 Bu dönemde, yüzyıllardır 
kullanageldikleri yayın yerini de tabancalar ve kısa namlulu tüfekler almaya başlamıştır.65 Yine de 
Habsburg Savaşları’nda sipahinin bir kısmının hâlâ yayla teçhiz edildiği bilinmektedir. Osmanlı’nın 
müttefîki ve öncü birlikleri konumundaki Kırım Tatarları da 18. yy’da hâla kompozit yay 
kullanmaktaydılar. Atlı okçunun hızı, taktik kullanımı ve bu devirdeki en büyük korkusu olan tüfekli 
piyadeye karşı etkinliği, deneysel çalışmalarla tespit edilebilir. 

Oluşturulacak deney modelleriyle açıklığa kavuşturulacak bir diğer konu da padişahın yakın 
korumaları olan Solak zümresinin muhtemel koruma senaryolarında nasıl davrandıklarıdır. Solaklar, 
bu hassas görevlerini ifâ ederken, 18. yy ilk çeyreğine kadar yay ile mücehhez kalmışlardır. Bu durum, 
padişahların bu yıllarda artık sefere çıkmamaları ve solakların bir tören kıtasına dönüşmüş olmasıyla 
mı ilgilidir, yoksa yay ve ok bu dönemde iyice yaygınlaşan ateşli hafif silahlara karşı tatminkâr 
savunma sağlayabilmekte midir? Bu sorular; Solaklar’ın sahada nasıl davrandıkları, meselâ oklarını 
nereden aldıkları66, dakikada kaç ok atabildikleri, hızlı ok atarken ne kadar mesafeden ne kadar isabetli 
olabildikleri gibi veriler deneysel çalışmalarla elde edilip değerlendirilerek cevaplanabilir. 

Okçuluk, Türklerin Anadolu’daki tarihinde olduğu kadar İstanbul Tarihî Yarımadası’nın tarihinde de 
her zaman önemli olmuş bir savaş sanatıydı. Yay ve ok birçok savaşın kazanılmasında rol oynadı, 
sultanların portrelerini süsledi; okmeydanlarında akıl almaz mesafelere konan oklar spor tarihimizin 
görkemli sayfalarını yazdı. Silah ve spor aleti olarak yay ve okun bilinmezleri, pozitif bilimler temelli 
deney modelleriyle elde edilecek sayısal/matematiksel verilerle açıklığa kavuşacak; hamâsî 
şişirmelerle saplandığı, naif-kitsch klişe olma batağından kurtulacaktır. Tarih boyunca yapılmış belki 
en iyi yay olan Osmanlı kompozit yayı, onun etrafında gelişen ilgili teçhizât ve atış tekniğiyle, hak 
ettiği evrensel saygınlığı güvenilirliği inkâr edilemeyecek bilimsel verilerin ışığında yeniden 
kazanacaktır.  

62 Feridun M. Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, Timaş Yayınları, 2010.  
63 Brandon L. J. Bowden, “The Origin of the Composite Bow in Ancient Mesopotamia”, 
www.academia.edu/1561842/The_Origin_of_the_Composite_Bow_in_Ancient_Mesopotamia (erişim tarihi: 
03/04/2013). 
64  Emine Erdoğan Özünlü Ayntâb Sipahileri/ Bir Osmanlı Sacağında Sipahi Olmak (1530-1647) (Ankara: 
Berikan Yayınları) 2011. 
65 Emine Erdoğan Özünlü, Ag.e. ve Donald Ostrowski, The Replacement of the Composite Reflex Bow by 
Firearms in the Muscovite Cavalry, Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, Volume 11, Number 
3, Summer 2010. 
66  Solaklar oklarını silindirik tirkeşlerde (ok çantalarında), bellerinin arka kısmında kuşaklarına sokulmuş 
vaziyette taşırlardı. Okların buradan tek tek alınıp atılması, küçük sayıda gruplar halinde alınıp elde tutularak 
yayın elden beslenerek atılması veya okların yere konup okçunun yanına diz çökerek okları atması gibi 
senaryolar canlandırılıp okçuların performansları sayısal veriye dönüştürülebilir.  
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İSTANBUL’UN PREHİSTORİK SİLAHLARIYLA DENEYSEL ARKEOLOJİ 

ÖZVERİ, Murat,kemankesim@yahoo.com 

Giriş 

Tarih yazıyla başlar. Oysa insanlık tarihinin izlerini yazının en ilkel formlarının icâdından onbinlerce 
yıl öncesine kadar sürmek mümkündür. Latince “akıllı insan” anlamına gelen ve insan evriminin son 
halkası kabul edilen “Homo sapiens”, anatomik olarak 200.000 yıl önce gelişimini tamamlamış ama 
davranış biçimini 50.000 yıl önce oluşturmuştur. Taş aletlerin kullanılmaya başlaması ise 1,5 milyon 
yıl öncesine kadar takip edilebilmektedir. Başlangıçta avcı-toplayıcı bir hayat tarzı sürdürdükleri 
düşünülen insan toplulukları, bugün “neolitik” diye adlandırılan (ve her coğrafyada değişik zaman 
aralığında başlayan) dönemde yerleşik hayata geçmeye başladılar. Yerleşik hayata geçişle birlikte 
hayvanların ehlileştirilmesi, yaban bitkilerinin ıslahı ve tarımın başlaması, dinî kültlerin zenginleşmesi 
ve elbette ilk mimârî yapılar baş gösterdi. Bu durum, arkeologlar için veri çeşitliliğinin artması, bir 
yandan da çözülmesi gereken daha çok bilinmezle karşılaşılması demekti. 

Geçmişin bilinmezlerinde Tarih biliminin uzanabildiği sınırın ötesi Paleontoloji ve Arkeoloji gibi 
bilim dallarını araştırma alanına girmektedir. Paleontoloji ve Arkeoloji, kendi metodolojileriyle 
ürettikleri bilginin bilimsel deney modelleriyle sahada test edilmesi uygulamalarını 1980’lerde 
başlattı. Bu bakış açısı kısa sürede Tarih bilimine da sıçradı ve bir kısım tarihçi ve meraklı pratisyen 
tarafından benimsendi. Deneysel Arkeoloji (experimental archaeology) ve Deneysel Tarih 
(experimental history), toprak altından ya da arşivden çıkan veri kaynaklarının güvenirliğini mercek 
altına aldı. Arkeolojik buluntuların hangi amaca hizmet ettiklerinin tespiti çoğu zaman yorum ve hayal 
gücüne kalıyordu. Oysa alet veya silah olduğu varsayılan bir objenin tahmin edilen amaca uygun 
kullanılmasıyla verim, ergonomi ve fizibilite bakımından kayda değer veri sağlanıyordu. Bu 
araştırmalara sadece objenin kullanımıyla değil, imâlâtıyla ilgili soru işaretleri de yön veriyordu. 
Doğal materyallerin hammadde olarak kullanıldığı bu devirlerde, bölgenin eski fauna ve florası 
hakkında veri üretilebildiği gibi, malzeme tedârik yolları ve ticaret ağları da gün ışığına çıkabiliyordu. 

Deneysel Tarih çalışmaları, historiografinin güvenilmez yönlerini (resmî tarih tarafgirliği, olayın 
vukuundan sonra yazıya geçirilmesi, gerçeklerin kulaktan dolma bilgi ve efsânelerle “süslenmesi”) 
bertaraf ettiği gibi, tarihî olayları canlandırma (re-enactment veya living history) gibi sosyal-kültürel 
faaliyetlere de kapı açıyordu. Tarihî canlandırmalar akademik bilgi avcılığından çok tarih bilincini 
geliştirme ve eğlenerek öğrenme gibi amaçlara hizmet eden; Avrupa ve Amerika ülkelerinde gittikçe 
gelişen ve daha çok takipçi bulan bir hobidir. 

Marmara Bölgesi’nin tarihöncesi ile ilgili çalışmalar, Yenikapı’daki Marmaray inşaatında ortaya çıkan 
arkeolojik alanla şüphesiz önemli dönüm noktalarından birine geldi. Cumhuriyet ve Osmanlı 
tabakalarının hemen altında bulunan ve günümüzden 1200 yıl öncesine tarihlendirilen Theodosius 
Limanı, limanda bulunan, bazıları çok iyi korunmuş ve sayıları 40’a yaklaşan gemi batığı olmasaydı 
da arkeoloji dünyasında ses getirecek nitelikteydi. Ancak daha alt tabakalarda bulunanlar, İstanbul’un 
tarihöncesini değiştirecek, Marmara Neolitik’i ile ilgili mevcut bilgiyi yeniden gözden geçirmeyi 
gerektirecek nitelikte veriler sağladı ve arkeoloji dünyasını sarstı. 

Marmaray Yenikapı inşaat/kazı alanında, Bizans gemi batıklarının da korunmasını sağlayan anoksik 
ortamın alt tabakalarında bölgenin neolitik yerleşim alanlarından biri bulundu. Stratigrafik 
değerlendirmeyle G.Ö. 5800-8500 aralığına tarihlenen yerleşim, yeni ölü gömme âdetlerini gün ışığına 
çıkardığı gibi, mevcut şartların konservatif etkisiyle çok iyi korunmuş ahşap malzemeyle Marmara 
Neolitik Döneminde bir diğer ilke de imza atmış oldu. Söz konusu neolitik ahşap malzemeler içinde 
bir fırlatma sopası, bir fırlatma değneği ve bir yayın kollarından birine ait bir parça da mevcuttur. 

I. Tarihi Yarımada Deneysel Araştırmalar Çalıştayı toplantısında paylaştığım bildiri, Tarihi 
Yarımadanın ilk sakinleri tarafından kullanılmış olan bu üç primitif silahtan biri olan fırlatma 
değneğiyle ilgili yapılmış replika çalışmasının erken sonuçlarını içermektedir. Literatürde, turba 
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bataklıklarında bulunan ahşap yaylar1 ve yayın icadından önceye dayanan primitif silah buluntularının 
replikaları2 üzerinde yapılan çok sayıda ve ayrıntılı çalışma mevcuttur. Yenikapı yayı ve neolitik 
malzemenin genelini listeleyen yayınlar yapılmışsa da yay ve diğer primitif silahlarla ilgili replika 
çalışması ve ayrıntılı analiz içeren yayın yoktur. Bildiğimiz kadarıyla, Türkiye’de prehistorik silahlarla 
ilgili daha önce yapılmış herhangi bir deneysel çalışma da yoktur. 

Tarihi Gelişim, Tanım ve Terminoloji 

Sopa şeklindeki silahlar belki de insanoğlunun kullandığı ilk silahlardır. Kalın bir dalın gerek vurmak 
suretiyle gerek fırlatarak taştan daha etkili biçimde kullanılabileceği çok erken bir dönemde fark 
edilmiş olmalı. Bugün şempanze gibi primatların az gelişmiş el anatomilerine rağmen sopa ve taş gibi 
aletleri kullanma becerilerini gözlemleyen uzmanlar, bir sopayı kavramanın ileri derecede anatomik 
gelişmişlik gerektirmediğini, ancak sopayla vurabilmek için kuvvetli ve yeterli uzunlukta bir 
başparmak olması gerektiğini düşünmektedirler. Çünkü sopa bir hedefe çarptığında, sopanın 
çarpışmanın etkisiyle elden fırlamaması için tutuşu kilitleyen kuvvetli bir başparmak gereklidir. 
Hominidlerin el anatomisinin sopayla vurabilecek hale gelmesi, fosil kayıtlarına göre 2 milyon yıl 
öncesine dayanır. Buna paralel olarak elin diğer parmakları da kısalır ve silindirik bir objeyi –bir 
sopayı- kavramak için ideal şekil kazanır.3 Sopa şeklinde silahlar önceleri vurmak, sonraları fırlatmak 
için kullanılmış olmalıdır. Etkili bir fırlatış yapabilmek için, el anatomisindeki gelişimin yeterli 
olmayacağı, nöromusküler koordinasyon ve bipedal (iki ayak üstünde) yürüyüşte denge bakımından da 
belli bir gelişim seviyesine ulaşılmış olması gerektiği düşünülmektedir.4 

El anatomisi ve nöromusküler beceride bahsi geçen evrimleşme, taşların da tutulup fırlatılmasını 
mümkün kılmıştır. Ancak sopa şeklinde bir silah, hedefin vurulabilmesi açısından taşa göre büyük 
avantaj sağlar. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, fırlatma amacıyla kol dairesel bir hareket yaparken 
elin açılmasında 1 ms’lik bir gecikme, fırlatılan cismin açısında 2,2 derecelik bir sapmaya sebep 
olmaktadır. 5 Bir taş (ya da mızrakla) karşılaştırıldığında, dönen bir değnek görece daha çok yer 
kaplar.6 Havada dönerek uçan bir sopa, uzunluğunun oluşturduğu kadar bir çap içinde denk geldiği her 
şeye çarpacaktır. Böylece elle (veya sonraki bin yıllarda sapanla) fırlatılan bir taşa göre hedefi vurma 
ihtimali belirgin şekilde artacaktır.  

Silah olarak basit bir sopa zaman içinde iki yöne gelişim göstermiştir. Kalın, ağır, ama ergonomik 
açıdan geliştirilmiş “dövüş asâları” ve fırlatmak amacıyla özelleşmiş, nispeten hafif “fırlatma 

1 Konuyla ilgili derli toplu bilgi için bkz. Gad Rausing, The Bow, Some Notes On Its Origin and Development, 
Simon Archery Foundation,  The Manchester Museum, The University Manchester, 1997 ve Jürgen Junkmanns, 
Volker Alles haz., Pfeil und Bogen Von der Altsteinzeit bis zum Mittelalter, Verlag Angelika Hörnig, 2013 ve 
Reflexbogen, Geschichte und Herstellung, Verlag Angelika Hörnig, 2009, içinde Leif Steguweit, Belege für 
Recurvebogen in der europaeischen Jungsteinzeit(10-25) ve Tim Baker, A Stone Age Bow, The Traditional 
Bowyer’s Bible Vol. 3, The Lyons Press, 1994, 183-198. 
2William B. Butler, Atlatl: The Physics of Function and Performance, Plains Anthropologist, Vol. 20, No:68, 
may 1975, 105-110 ve John C Whittaker, Comparing Atlatls and Bows: Accuracy and Learning Curve, 
Ethnoarchaeology, Volume 5, No: 2, October 2013, 100-111 ve R. Lee Lyman, Todd L. VanPool, Michael 
O’Brien, Variation in North American dart points and arrow points when one or both are present, Journal of 
Archaelogical Science, Vol.35, Issue 10, October 2008, 2805-2812.  
3Randall L. Susman, Hand function and tool behaviour in early hominids, Journal of Human Evolution 
Volume 35, Issue 1, July 1998, 23–46 ve Mary W. Marzke, R.F. Marzke, Evolution of the human hand: 
approaches to acquiring, analysing and interpreting the anatomical evidence, Journal of Anatomy/ Volume 197 
/ Issue 01 / July 2000,121-140. 
4 Richard W. Young, Evolution of the human hand: the role of throwing and clubbing, J Anat. 2003 January; 
202(1): 165–174. 
5 Richard W. Young, A.g.e. 
6  Brian Cotterell, Johan Kamminga, çev: Atillâ Bir, Endüstri Öncesi Teknolojilerin Mekaniği, Literatür 
Yayınları, 2002, 201-202. 
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değnekleri” 7 . Dövüş sopaları, kısa mesafelerden ve durum gerektirdiğinde fırlatmak için de 
kullanılmıştır. Metalin insanoğlu tarafından işlenmeye başlamasıyla dövüş sopaları balta, topuz gibi 
metal veya metal-ahşap kompoziti silahlara evrimleşmiştir.  

Fırlatma değnekleri yere paralel konumda fırlatılırlar, böylece kemirgenler, küçük sürüngenler ve 
küçük memeliler gibi yerde yaşayan hayvanların avlanmasında kullanılırlar. Fırlatma değneklerinin 
kendi içinde iki ayrı gelişim çizgisi izlediğini söylemek yanlış olmayacaktır: Yatay kesidi aerodinamik 
olanlar ve olmayanlar. Aerodinamik olmayan fırlatma değnekleri, dövüş asâlarından daha hafif 
olmaları sayesinde nispeten uzak mesafelere fırlatılabilirler ve öncelikle av silahıdırlar. Bitki örtüsü 
veya hayvan davranışı gibi sebeplerle atış mesafesinin çok uzun olmadığı coğrafyalarda 
kullanılmışlardır.  

Yatay kesiti aerodinamik olan fırlatma değnekleri ise uçak kanadına benzeyen yapıları sayesinde, 
havada dönerken oluşturdukları kaldırma kuvvetleriyle, tıpkı bir helikopter pervanesi gibi yerçekimine 
meydan okurlar. Uçuş dinamikleri iyi ayarlandığı takdirde, çok uzun mesafelere ve çok alçak bir 
parabol çizerek uçarlar. Böylece, fazla üst-alt ayarlama yapmaya gerek kalmaksızın uzak hedeflere atış 
yapabilmek mümkün olur. Yerde yaşayan küçük hayvanlara olduğu kadar kuşlara karşı da etkilidirler. 
Fırlatma değneklerinin en bilinen tipi, fırlatana geri dönen bumerangdır. Bumerang, Avustralya’da çok 
yaygın olan fırlatma değnekleri içinde sadece geri dönenlere verilen yerel adın İngilizceye bozularak 
geçmiş halidir. Atana geri dönen fırlatma değnekleri, Avustralya dışında fırlatma değneklerinin 
kullanıldığı pek çok coğrafyada da biliniyordu.8 Bumerangların kullanımı, bugünkü gibi eğlence ve 
spor amaçlıydı.9 Oysa Avustralya’da ve dünyanın geri kalanında kullanılmış fırlatma değneklerinin 
%99’u düz uçuşlu, av amaçlı sopalardır. Bu sebeple, Almanca gibi dillere galat olarak “av bumerangı” 
şeklinde girmiş olsa da düz uçuşlu fırlatma değneklerine bumerang demek doğru değildir.10 

Bilinen en eski fırlatma değneği, Polonya’nın güneyinde bulunmuştur. Mamut dişinden yapılmıştır ve 
23.000 yıl öncesine tarihlendirilmektedir. 11  Ağaç dışında bir hammaddeden yapılmış ender 
örneklerdendir.12 

7 İngilizce’de “fighting club”, “war club” gibi isimler alan kalın ve ağır sopaları Türkçe’ye “asâ” veya “sopa” 
diye çevirmek mümkündür. Sopa kelimesi bu silah grubuna giren değişik form ve büyüklükte her türlü aleti ifade 
edebilecek genel bir tâbir olduğundan, bu silahların fırlatmak için ağır, kalın ve uzun olanlarını tanımlamak için 
“asâ” tâbirini tercih ettim. Benzer şekilde, bu silah grubunun daha hafif olanlarını tanımlamak için de “değnek” 
terimini seçtim. İngilizce’de fırlatma sopaları için “throwing stick”teriminde olduğu gibi “stick” sözcüğü tercih 
edilmiştir. Bu terminoloji seçimi sayesinde, bu sopaların yakın dövüş için farklılaşmış ama yüksek momentum 
yerine hızı tercih ederek gelişmiş hafif versiyonlarını da “dövüş değneği” (fighting stick) diye tanımlamak 
mümkün olacaktır.  
8  Tutankhamun’un mezarından çıkan fırlatma değnekleri içinde düz uçuşlular olduğu gibi geri dönen tipte 
olanları da vardı (Nicholas Reeves, Complete Tutankhamun The King, The Tomb, The Royal Treasure, American 
University in Cairo Press, 1990 176). 
9 Bumerangların avda kullanımı sınırlıydı. Su kuşlarına, sürünün arka ucuna doğru fırlatılırlar, yırtıcı bir kuşun 
saldırısına uğradığını sanan hayvanlar havalanıp avcıya doğru uçarlardı. Havada yakalanmaktan çekindikleri için 
düşük irtifadan avcıya doğru uçan kuşlar, avcıların düz uçuşlu fırlatma değneklerine veya oklarına hedef 
olurlarmış. Bumerangların benzer şekilde kuş sürülerini ağaçlar arasında gerilmiş ağlara sürmek için kullanıldığı 
da bildirilmiştir. 
10 Almanca’da düz uçuşlu fırlatma değnekleri için “Jadbumerang” (av bumerang) sözcüğü yerleşmiş olsa da, 
Alman dilinde “fırlatma sopası” anlamına gelen “Wurfholz” da literatürde kullanılmaktadır. Hem yabancı hem 
Türkçe literatürde “geri dönen bumerang”, “düz uçuşlu bumerang” galatlarına da rastlanmaktadır. Prehistorik 
silahlarla yeni flört etmeye başlamış Türkiye akademisinin, araştırma ve yayınlarla oluşacak terminoloji üzerinde 
titizlikle durması gerekmektedir.  
11 Brian Cotterell, Johan Kamminga, A.g.e., 201-202. 
12  Antik Mısır’da fırlatma değneklerinin soylular arasında yaygın olarak kullanılan bir av silahı olduğu 
bilinmektedir. Mısır’daki ölüm sonrası yaşam inancı kapsamında oluşan defin kültünde gömü hediyeleri önemli 
yer tutmaktadır. Ölünün hayattayken yaptıklarının tasvirleri içinde fırlatma değnekleriyle Nil Nehri üzerinde su 
kuşlarının avlanması sahnelerine sıklıkla rastlanır. Kral Tutankhamun’un mezarından çıkan çok sayıda fırlatma 
değneği içinde fildişinden yapılmış olanlar vardır (Nicholas Reeves, A.g.e., 176). 
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Fırlatma Değneklerinin Yapısal Özellikler 

Fırlatma değnekleri C, L, V, J, S gibi şekillerde, simetrik ya da asimetrik kollu olabilirler. İki kolun ya 
da kanadın açısı çoğu modelde 130 derece civarındadır.13 Ağaçtan yapıldığı zaman, çarpmayla kırılma 
ihtimalini azaltmak için ağacın suyolunu takip etmek gerekmektedir.14 Onun için tasarım, ağacın 
gövdesinin veya dalının doğal formunu takip eder.15 Uzunlukları ve ağırlıkları çok geniş bir yelpazede 
değişiklik gösterir.16 Avustralya fırlatma değnekleri 30-80 cm arasında değişmektedir. Bazı tipler 550 
gramdan ağır olabilir. 17 Kral Tutankhamun’un mezarında bulunan çok sayıda fırlatma değneğinin 
uzunlukları 26,5-64 cm arasında, ağırlıkları 50-260 gram arasında değişmektedir. 

Fırlatma değneklerinin temel özelliği, gövdelerinin mercek şeklindeki yatay kesitidir. Mercek 
kesitiyle, hücum açısı olmasa da kaldırma kuvvetleri oluşur.18 Yatay kesitleri bikonveks (mercek) 
olduğu gibi; plankonveks, oval, alt ve üst kenarları diğerlerinden daha uzun olan altıgen veya sekizgen 
de olabilir (Bkz. Şekil 1) İstenilen uçuş dinamiğini elde etmek için silah fırlatılır, kenarlarından ve 
köşelerinden aşındırmalar yapılarak “akord edilir”. İstenilen uçuş karakteristiği, fırlatma değneğinin 
yerden 55-60 cm yüksekten, yere paralel olarak 60 metre kadar uçmasıdır.19 

Şekil 2. Fırlatma değnekleri yatay kesitleri: Alt ve üst paralel kenarlar diğerlerinden uzun altıgen (sol üst), 
bikonveks (sağ üst), plankonveks (sol alt), alt ve üst paralel kenarları diğerlerinden uzun sekizgen. 

Arkeoloji literatüründe, fırlatma değneği buluntularından yapılan replikalarla 30-60 m arasında uçuş 
mesafeleri kaydedilmiştir. Primitif teknolojileri araştıran bilim adamı ve meraklıların yaptıkları 

13 Deneysel çalışmalar sonucu, fırlatma değneklerinin iki kanatının arasındaki açı 123-145 derece aralığında 
olduğunda optimum uçuş özellikleri elde edildiği bildirilmiştir. Önerilen optimum açı 135 derecedir (David 
Wescott haz., Primitive Technology, A Book of Earth Skills, Gibbs Smith Publisher, 1999, 218). 
14 David Wescott, A.g.e., 217-218. 
15 Modern fırlatma sopaları ve bumeranglar kontrplak veya plastiklerden yapıldıkları için dizayn daha geniş bir 
yelpazede seçilebilir. 
16 Deneysel çalışmalar sonucu, kütleleri 140-680 gram arasında olan fırlatma değnekleriyle iyi uçuş paternleri 
elde edilebilmiştir. Önerilen optimum ağırlık 340 gramdır (David Wescott, A.g.e., 218). 
17 Avustralya’nın av amaçlı fırlatma değnekleri genel olarak “kylie” adıyla anılır.  Lil-lil, boyu 70 cm’i ve 
ağırlığı 500 gramı geçen bir kylie’dir. Bu büyüklükte fırlatma değnekleri “Club-bumerang” galatıyla anılırlar. 
Kastedilen, hem fırlatılabilen hem bir dövüş asâsı gibi vurmak için kullanılan bir silahtır. Kylie’lerin zaman 
zaman savaşta da kullanıldığı bilinmektedir. 
18  Brian Cotterell, Johan Kamminga, A.g.e.,203. Hücum açısı, hareket eden cisim üzerindeki bir referans 
doğrusuyla havanın akış yönü arasındaki açıdır. Tanım için bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Angle_of_attack 
(son giriş tarihi 20 Kasım 2013). 
19 Literatür 90 metre ile 180 metre arasında maksimum uçuş mesafeleri vermektedir (David Wescott, A.g.e., 218 
ve Brian Cotterell, Johan Kamminga, A.g.e., 201-202). Ancak bu mesafeler çoğu av senaryosu için gereksiz 
derecede uzundur.  
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fırlatma değnekleriyle 100 m’nin üzerinde atış mesafeleri bildirilmiştir.20 İşin ilginci, elle fırlatılan bir 
çubukla sözü edilen mesafelere ulaşmak çok zordur ve bu sebeple aslında düz uçuşlu fırlatma 
değneklerinin aerodinamiği bumeranglarınkinden daha karışıktır.21 

Uçuş Paternleri ve Karşılaşılan Sorunlar 

Primitif teknolojiler araştırmalarında fırlatma sopaları da önemli yer tutmaktadır. Bu tür silahların 20. 
yy. ortalarına kadar Kuzey Amerika ve Avustralya’da kullanılmış olması, etnografik ve antropolojik 
çalışmalar kanalıyla da hatırı sayılır veri eldesi sağlamıştır. Bugün ABD’de küçük bir meraklı grubu 
fırlatma değnekleriyle avlanmaktadır da. Bütün bu literatür, replika çalışmaları için gereken bilgi 
altyapısını oluşturmuştur.  

Kullanılacak malzemenin özgül ağırlığına göre bir yatay kesit seçmek önemlidir. Plankonveks kesit en 
fazla kaldırma kuvveti oluşturanıdır. Ancak fazla kaldırma kuvveti, hedefe düz uçması beklenen 
değneğin kuş gibi havalanmasına sebep olmaktadır. Atan kişiye dönen fırlatma değneklerinin 
kanatlarının plankonveks olması bundandır: Fırlatılan bumerang saat yönünün tersine bir çember 
çizerken irtifa kazanmaya başlar, bu sayede fırlatan kişiye dönene kadar havada kalır.22  

Yeni yapılan bir fırlatma değneğinin test fırlatışlarında uçuş karakterini “okumak”, gerek yatay kesitte 
gerek profilde yapılan değişikliklerin uçuşa etkisini analiz etmek tecrübe gerektirmektedir. Değnek 
eğer çok hızlı düşüyorsa, yatay kesit kaldırma kuvvetler oluşturacak şekilde ön-alt veya arka-üst 
kenarlarından aşındırmak suretiyle modifiye edilir. Fazla kaldırma kuvveti oluşursa, değnek hedefe 
uçarken aniden irtifa kazanır, çoğu durumda da bunu sağa doğru bir eğriyle birleştirir (sağ el atışlarda). 
Bir av silahı söz konusu olduğunda, bu durum hedefi ıskalamak anlamına gelir.  

Yeterli kaldırma kuvveti oluşturulamayan tasarımlarda ise değnek hızla yavaşlayarak taş gibi 
düşmektedir. Bu, sopanın dönerek yol aldığı gidiş yönüne doğru bir devrilme şeklinde olmaktadır. 
Bazı durumlarda kanatlara ağırlık ilâve etmek gerekmektedir. Yapılması gereken bir diğer değişiklik 
de kanatların bükülerek veya eğilerek şekillendirilmesidir. Uçuş kararlılığını sağlamak için fırlatma 
değneğinin kanatları kendi düzleminde hafifçe bükük olmalıdır, ancak düzlemsel biçim belirleyici 
değildir ve etkin bir uçuş için çok değişik şekillere başvurulabilir. 23 

Anhidral ve dehidral kanat yapısı, değneğin kaldırma kuvvetini ya da hızını arttırır (Şema 2). Eskiden 
bu bükme ve eğmeler, fırlatma değnekleri kamp ateşinin başında ısıtılarak yapılıyordu. Fırlatma 
değneği üzerinde yapılan küçücük değişikliklerin bazen çok dramatik uçuş değişikliklerine sebep 
olabildiği gözlemlenmiştir.  

20 David Wescott, A.g.e., 218. 
21 Brian Cotterell, Johan Kamminga, A.g.e.,202. 
22  Sağ elle fırlatılan bumeranglar saat yönünün tersine, solak bumerangları saat yönüne döner. Fırlatma 
değnekleri de sağ ve sol el atış için ayrı şekillendirilmelidir. Bikonveks tasarım, eğer akord ederken bu profili 
bozmak zorunda kalınmazsa, her iki elle de atılabilir. Bumeranglar av değneklerinden farklı olarak dikey kesite 
dar bir açıyla fırlatılırlar. Bkz. Felix Hess, Boomerangs, Aerodynamics and Motion, Doktora Tezi, University of 
Groningen,1975 ve Ralph D. Lorenz, Spinning Flight, Dynamics of Frisbees, Boomerangs, and Skipping Stones, 
Springer, 2006, 240-243. 
23 Brian Cotterell, Johan Kamminga, A.g.e., 203. 
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Şema 2. Yukardan aşağıya: Anhidral kanat, dehidral kanat, kanatların uzun eksen etrafında bükülerek 
döndürülmesi. 

Nasıl kullanılıyorlardı? 

Fırlatma değnekleri çöl veya yarı çöl ikliminin doğal bitki örtüsünde kullanmak üzere tasarlanmışlardı. 
Florayı sık bitki örtüsü ve uzun gövdeli, sık ağaçların oluşturduğu bir ortamda, havada dönerek uçan 
bir sopa hedefine varmakta güçlük çekecektir. Bu floranın silahı mızrak veya yaydır. Ancak böyle bir 
floraya nehir veya göl eşlik ediyorsa, fırlatma sopaları kullanım alanı bulurlar.  

Av hayvanlarının davranış şekilleri de silah seçimini belirleyici rol oynamaktadır. Daha hassas ve ajite 
hayvanlar, avcının silahını kullanmak için yapacağı hareketi algılayıp ürkerler; bunun neticesinde atış 
yapılmadan kaçıp uzaklaşabilirler. Fırlatma değnekleri çalışma prensipleri gereği, tıpkı mızrak, atlatl 
ve sapan gibi avcının büyük vücut hareketleri yapmasını gerektiren silahlardır.  

Yay ve ok, avcının vücut hareketini gizlemesini, hattâ bir güme içine saklanarak atış yapabilmesini 
mümkün kılar. Fırlatma değneklerinin tavşan, ördek ve kaz gibi su kuşlarının, büyük kertenkelelerin, 
emu gibi büyük ve uçamayan kuşların avında kullanıldığı bilinmektedir. Ancak mezolitik ve neolitik 
döneme tarihlenen av tasvirlerinde, ellerinde fırlatma değneği olabilecek bir tür silah tutan avcılar 
geyik avlarken görülebilmektedir. Deneysel arkeoloji çalışanlar, 300 gram gibi ortalama ağırlıkta bir 
fırlatma değneğinin geyik büyüklüğündeki bir hayvanın bacağını kırabilecek momentumu 
üretebildiğini bildirmektedirler. Böyle bir atışla düşürülen geyik, muhtemelen mızrak veya balta 
kullanılarak yakından yapılan son bir vuruşla öldürülüyordu. 

Bu silahların künt travma etkisiyle avı öldürdüğü veya kaçamayacak duruma getirdiği bilinmektedir. 
Bazı değneklerin kenarları, kinetik enerjinin küçük bir alanda odaklanmasını sağlamak için keskin 
yapılıyordu. Yine de tavşan gibi küçük hayvanlarda bile isabet her zaman öldürücü olmayabildiğinden, 
avcı birden fazla fırlatma değneği taşımakta, isabeti takiben hızla hayvanın yanına gelip diğer değneği 
çekiç gibi kullanmak suretiyle öldürücü vuruşu yapmaktaydı. Birden fazla sopa taşımak, ava hızlı 
mükerrer atış yapma imkânı da veriyordu.24 Uçan kuşlara yapılan atışlarda isabet kaydedildiğinde, 
kuşun düşmesi genellikle ele geçirilmesi için yeterli oluyor olmalıydı. 

Ava atış nadiren 20 m’nin üstündeki mesafelerden yapılıyordu, ama etnografik araştırmalar, Kuzey 
Amerika yerlilerinin 30 m, hattâ 40 m’ye kadar mesafelerden ava fırlatış yaptıklarını bildirmişlerdir. 

24  Henry Koerper, Bruce Pinkston, Michael Wilken, Nonreturn Boomerangs in Baja California Norte, 
http://www.pcas.org/vol34n3/343krper.pdf (son erişim tarihi 20 Kasım 2013). 
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Yenikapı Fırlatma Değneği 

Yenikapı fırlatma değneğinin replikasını yapmaya başlamadan önce, fırlatma değneklerinin genel 
yapısını ve uçuş karakterini anlamak için primitif teknolojilerle ilgili literatürün yanında, dönerek uçan 
objelerin arkasındaki mühendislik ve fizik hakkında fikir edinmeyi sağlayacak literatür okundu. 
Piyasadan tedârik edilmiş bumerang ve kylie’ler ile atış denemeleri yapılarak uçuş mesafesi ve 
niteliğinden beklenenin ne olması gerektiği tespit edilmeye çalışıldı. Bu okumalar ve denemelerle 
birlikte, farklı tasarımda fırlatma sopaları, değişik malzemeler kullanılarak yapıldı. Hammadde olarak 
ağacın yanı sıra özgül ağırlıkları ağaca yakın olduğu için preslenmiş mukavva ve polietilen 
kullanıldı.25. Kullanım amaçları bakımından farklılık gösteren modeller; büyüklük, şekil ve ağırlıkları 
farklı olduğundan özellikle tercih edildi. Her biri tek tek akord edildi ve fırlatma açıları, uçuş 
karakteristikleri, uçuş mesafeleri bakımından değerlendirildi.26  

Yenikapı fırlatma değneği replikası, kazı alanında çekilmiş ve kataloglarda yayınlanmış fotoğraflardan 
yararlanılarak yapıldı. Orijinalin ağaç tür analizi henüz yapılmamış olduğundan, orta ağırlıkta bir 
ağacın özgül ağırlığına yakın olduğu düşünülen preslenmiş mukavva, laminalar halinde kesilerek 
marangoz tutkalıyla yapıştırmak suretiyle istenilen kalınlığa getirildi. Yenikapı fırlatma değneği, “J” 
şekilli, uzun kolu 18,5 cm, kısa kolu 10,5 cm uzunluğunda; kısa kolunun uç kısmında topuz gibi 
kalınlaşıp fallusa benzer bir görünüm kazandığı bir profile sahipti. Uzun kolun konturlarına bakarak ve 
ucunun kırığa benzer düzensizlikler sergilemesi sebebiyle, kolun uç kısmından yaklaşık 7-8 cm’lik bir 
bölümün kırık ve eksik olduğu izlenimi edinildi. Replikada uzun kol, bu eksik kısım kadar uzatıldı. 
Laminalar yapıştırılarak istenen yatay kesite ulaşıldı ve akord sırasında uzaklaştırılacak materyal 
hesaplanarak değneğin gövdesi biraz kalın tutuldu. Tutkal kuruyunca laminalar arasındaki geçiş törpü 
ve zımpara kağıdı kullanılarak yumuşatıldı. Mekanik dayanıklılığı arttırmak ve neme karşı korumak 
için mukavva yüzey marangoz tutkalıyla sıvandı. Bitmiş haliyle değnek yaklaşık 39 cm uzunluktaydı 
(uzun kolu 19 cm ve kısa kolu 10 cm) ve ağırlığı 165 gram geliyordu (Fotoğraf 1). 

Fotoğraf 1. İlk replika, yüzey korumasını uygulamadan önce. 

25 Preslenmiş mukavva laminalar halinde kesilip birbirlerine beyaz marangoz tutkalıyla yapıştırılarak istenen 
profil ve yatay keside ulaşıldı. Polietilen, levha olarak temine edildi; testere, törpü ve bıçaklarla şekillendirildi. 
Ağaçtan yapılan tek modelde kurumuş bir ağacın kalın bir dalı seçildi ve onun suyoluna sadık kalınarak tasarıma 
son şekli verildi. 
26 Kuzey Amerika’nın güneybatısındaki Kızılderililer tarafından tavşan avında kullanılmış ve “rabbit stick” 
(tavşan değneği) diye bilinen model, yapılanlardan biriydi. Rabbit stick, çöl/yarı-çöl ikliminde, cılız çalılıklarla 
kaplı ve taşlık zeminde tavşanlara atılıyordu. Hedef yerdeydi ve değneğin ideal atış açısının yere paralel ve yere 
doğru olması mantıklıydı. Yaban tavşanının iriliği sebebiyle silahın yüksek momentuma (kütleye) sahip olması 
gerekiyordu. Birkaç rabbit stick modeli mukavva ve polietilen kullanılarak yapıldı. Bir diğer model 
Avustralya’da “lil-lil” adıyla bilinen bir savaş sopasıydı. Lil-lil modeli de değişik büyüklük, ağırlık ve 
malzemeden birkaç defa yapıldı. Kanguru gibi iri hayvanları avlamak ve savaşta kullanılmak için tasarlanmıştı. 
İdeal atış açısı, rabbit stick’den farklı olarak daha dik, yerle yaklaşık 45 derece açı yapacak şekildeydi. Kanguru 
gibi uzun boylu bir hayvana atılması ve belki insanlar arasındaki çatışmalarda, vurulmak istenmeyen insanların 
arasından uçarak hedefine ulaşması gerekiyordu. Yapılan diğer bir model Avustralya’da “7 şekilli bumerang” 
diye bilinen, şekli “7” rakamına benzeyen bir kylie idi. 
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Fırlatma değnekleri ağırlık ve boyut olarak büyük çeşitlilik göstermektedir. Bu haliyle Yenikapı 
fırlatma değneği, yaklaşık 40 cm’lik boyuyla Avustralya fırlatma değnekleri için verilen en küçük 
değerden (30 cm) uzundur. Bu silahın küçük hayvanları avlamak için tasarlandığı veya bir ergen silahı 
olduğu düşünülebilir. Etnografik çalışmalar, gençlerin avcılığı öğrenmeleri ve avcılık için gereken 
fiziksel becerileri yavaş yavaş kazanmaları için küçük boyutlu yaylar ve oklar, fırlatma değnekleri vs. 
yapıldığını göstermiştir27. Tutankhamun’un mezarından çıkan fırlatma değneklerinin en kısasının 26,5 
cm olması, ağırlıklarının da 50 grama kadar düşmesi de bu ihtimali düşündüren bir diğer veridir. Kral 
Tutankhamun 8 yaşında tahta geçmiş ve 18 yaşında ölmüştür. Kısa ve hafif fırlatma değneklerini çok 
küçük yaşlarda kullanmış olduğunu ve 18 yaşında da hâlâ tam olarak gelişmiş bir erkeğin fiziksel 
kuvvetine sahip olmadığını kabul etmek yanlış olmayacaktır. 

Sadece uçuş mesafesi, uçuş karakteri ve aerodinamik özellikler bakımından analiz edilen Yenikapı 
fırlatma sopasının atışları; test atışlarından aylar öncesinden başlayarak başka fırlatma değnekleriyle 
fırlatma pratikleri yapmış, düzenli spor yapan, sağlıklı bir erişkin tarafından yapıldı. Bu erken dönem 
analizler replikanın sadece uçuş mesafesi ve kararlılığını tespite yönelik olduğundan, silahın av 
üzerindeki etkisi hakkında fikir verebilecek hız ölçümleri ve momentum hesaplamaları yapılmadı. 
Ancak av için makul atış mesafeleri sayılan 10 m ve 20 m’den, zemin seviyesine yerleştirilen 1,5 
litrelik bir pet şişeye hedef atışları gerçekleştirildi.  

Yenikapı Fırlatma Değneği Replikası (YFDR) ve Saha İzlenimleri 

YFDR’nın azami uçuş mesafesi, ilk atışları takiben yapılan küçük düzeltmelerden sonra tespit edildi. 
Yapılan düzeltmeler, sadece kenarlarda uygun aşındırmalar yapılarak hücum açısında küçük artışlar 
elde etmekten ibâretti. Kararlı uçuş elde edildikten sonra akorda devam edilmedi. Değneğin 
oluşturacağı kaldırma kuvvetini attıracak, dolayısıyla menzilini uzatacak düzeltmelere devam 
edilebilirdi. Bundan kaçınılmasının sebebi, replikanın fotoğraf ve çok hassas olmayan ölçümlerden 
yararlanılarak yapılması ve yapımı sırasında orijinal ile karşılaştırma imkânı bulunamamış olmasıydı. 
Uçuş karakteristiğini iyileştirme amacıyla gereğinden fazla aşındırmanın replikayı orijinalin 
formundan uzaklaştırmasından çekinildi. 

Kararlı uçuş elde edildiğinde, değnek 40-45 m arasında mesafelere fırlatılabildi. Fırlatışlar mümkün 
olduğunca yere paralel yapıldı. Bikonveks-oval yatay kesite sahip YFDR, potansiyel olarak hem 
sağlak hem solak atışa uygun olmasına rağmen, sahada solak atıcı mevcut olmadığından, atışlar sadece 
sağ elle yapıldı. 

Fırlatma sopalarının rüzgâra karşı fırlatılmaları menzillerini belirgin şekilde azaltmaktadır. İlk testler 
rüzgârsız bir havada yapıldığından YFDR, test sırasında sahada bulunan ve davranış/uçuş 
karakterlerini kendisininkiyle karşılaştırdığımız diğer fırlatma değnekleriyle bu bakımdan 
karşılaştırılamadı. Ancak bunu takip eden rüzgârlı günlerde rüzgâra karşı yapılan atışlarda, YFDR’nın 
daha kararlı uçtuğu, karşıdan gelen rüzgârdan daha az etkilendiği görüldü. Bunun, YFDR’nın toplam 
kanat yüzeyine göre nispeten ağır olmasıyla ilgili olduğu düşünüldü (Bkz. Replikanın orijinali ile 
karşılaştırılması).  

Değneğin kısa kolunun uca doğru kalınlaşmasının uçuş niteliğini arttırdığı gözlemlendi. Ucun ağır 
olması, karşılaştırma yapılan diğer değneklere göre belirgin şekilde daha hızlı ve kontrollü fırlatma 
imkânı veriyordu. Topuz başı gibi kalınlaşan bu uç, değneğin isabetinde ava çarpan taraf olursa, 
potansiyel olarak daha büyük travma oluşturacağı değerlendirmesi yapıldı. Bu ağırlığın, yaralanan 
hayvanın öldürülmesi için yapılan nihâî vuruş için de YFDR’nı diğer iki değnekten daha ergonomik ve 

27 California yerlilerinde tavşan sopası (rabbit stick) sadece erkeklerin kullanabildiği bir silahtı. 10 yaşına gelen 
erkek çocuklar, erişkinlerin kullandığından daha küçük ve hafif sopalarla egzersiz yapmaya başlar, 15 yaşlarına 
geldiklerinde bu silahı avda etkili bir şekilde kullanacak beceri ve fizik kondisyona ulaşmış olurlardı (Henry 
Koerper, Bruce Pinkston, Michael Wilken, A.g.e.)  
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rahat hale getirdiği fark edildi. Replika, elde hafif bir çekiç tutuluyormuş hissi veriyor ve küçük bir 
bilek hareketiyle kuvvetli bir vuruş yapma olanağı sağlıyordu. 

Ucun ağırlığı, hedef atışlarında da daha istikrarlı sonuçlar alınmasını sağladı. Nitekim, testte yer alan 
ve sırayla fırlatılan üç fırlatma değneği içinde ilk isabet YFDR ile sağlandı.28 

Bu haliyle YFDR’nın küçük hayvanları öldürebilecek yetkinlikte, fonksiyonel bir av silahı olduğuna 
karar verildi. Replikanın, hayvan vücudunda oluşturacağı travmanın ölçülebilir veriye 
dönüştürülebileceği modellerde denenmesi bir sonraki adımdır. Bu tür primitif silahların avcılıkta 
kullanılmasını mümkün kılacak mevzuat ise, şu anda hayal olmakla birlikte, çok katılımlı saha 
tecrübelerine kapı açabilecektir. 

Fotoğraf 2. Yenikapı fırlatma değneği (üstte) ve ilk replikası. 

Saha denemelerinin şüphesiz en şaşırtıcı ânı, replikanın hedef atışları sırasında yere çarpıp kırılmasıyla 
yaşandı. YFD replikasının, orijinalinin uzun kolundaki kırık hattıyla hemen hemen aynı noktadan 
kırıldığı görüldü! (Fotoğraf 2). Bu deneysel arkeoloji çalışmasının erken sonuçlarından belki de en 
heyecan verici olanı buydu: Bu fırlatma değneğinin tasarımındaki zaaf, replikada da aynen kendini 
göstermişti. Belki de orijinali binlerce yıl benzer bir kırıkla fonksiyonunu yitirmiş, sahibi tarafından 
atılmıştı. 

YFD replikasının orijinali ile karşılaştırılması 

Replikanın imâli sırasında orijinalini inceleyerek düzeltmeler yapılamamıştı. Atış testlerini takiben bu 
fırsat bulundu. Öncelikle replikanın orijinalden daha kalın olduğu görüldü. Daha önce bahsedildiği 
gibi, replika imâl edilirken akord safhasında yapılacak değişiklikler öngörülerek gövde özellikle kalın 
bırakılmıştı. Gövdenin, kaldırma kuvvetlerini de arttırarak inceltilmesi durumunda YFDR’nın 
menzilinin artacağı öngörülebilir. Ancak bu, rüzgâra karşı yapılan fırlatışlardaki kararlılığı 
azaltacaktır. Orijinalinin ağaç tür analizi sonuçları gelmeden, replikanın yapımında orijinaline özdeş 
özgül ağırlıkta malzemeyi kullanmak mümkün değildir. Yine de replikanın inceltilmesiyle ağırlığı da 
azalacaktır. Düşük ağırlıkta bir fırlatma değneğinin avı öldürme potansiyeli de düşecektir (Fotoğraf 3). 

28 YFD’nin yapılmasından aylar öncesinde başlayan fırlatma egzersizleriyle fırlatışlarım gittikçe daha hızlı ve 
istikrarlı hale gelmişti. Buna rağmen, böyle primitif bir silahla yüksek isabet oranlarına ulaşmanın yıllarca 
sürecek pratiklerle kazanılacak beceriyle mümkün olacağına kanaat getirdim. Bu çıkarım, bu makalede referans 
verilen bir etnografik çalışmada da teyid edilmektedir.  
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Fotoğraf 3. Yenikapı fırlatma değneğinin orijinali (arkada) ve replikası arasındaki kalınlık farkı. 

Replika ile orijinal karşılaştırıldığında, ön kenarın replikada düz orijinalde ise dalgalı bir seyir izlediği 
görülmektedir. Bu düzensiz kenar kısmen orijinalin akord edilmesi sırasında yapılmış aşındırma ve 
bükmelerden kaynaklanıyor olabilir. Ancak bu ahşap buluntunun binlerce yıldır nemli bir ortamda ve 
basınç altında kaldığı da göz ardı edilmemeli, söz konusu dalgalı kenarın değneğin kullanımı bittikten 
çok sonra meydana gelmiş bir deformasyon olabileceği unutulmamalıdır. Karşılaştırmada kullanılan 
ve akordları tamamlanmış diğer fırlatma değneklerinde ön kenarda meydana gelen düzensizlikler, 
Yenikapı fırlatma değneğindekine patern olarak benzememektedir. Daha doğru bir yorum yapabilmek 
için replikanın kalınlığının azaltılarak akordunun tamamlanması, ideal/optimum uçuş karakteristiği 
elde edildiğinde kenarın tekrar değerlendirilmesi gerekir. 

Sonuç 

Yenikapı, İstanbul Neolitik’i araştırmalarında yeni bir çığır açmıştır. Bu arkeolojik alanda çok iyi 
korunmuş ahşap silahların da bulunmuş olması, arkeologları ve diğer profesyonelleri primitif silah 
teknolojilerini araştırmaya çekecektir. Bu silahların mekaniklerinin, çalışma prensiplerinin ve 
konstrüksiyonlarının anlaşılması çok disiplinli ve pozitif bilim metodu merkezli çalışmalarla mümkün 
olacaktır. Bu çalışma, Yenikapı’da bulunmuş üç neolitik silahtan biri üzerine yapılmış, gayrıresmî 
replika çalışmasının erken sonuçlarını ihtivâ etmektedir29. Yenikapı fırlatma değneğinin, doğru ve 
ayrıntılı bilgiyle desteklenmiş daha iyi replikalarının yapılmasına ve test edilmesine ihtiyaç vardır. 
Diğer iki silah da benzer bir yaklaşımla üzerlerinde çalışılmayı beklemektedir. 

Yenikapı yayı, bir yay kolunun 37 cm uzunluğundaki uç kısmıdır. Literatüre “Robenhausen yayı” diye 
geçen yay ile ileri derecede benzerlik göstermektedir. Ağaç tür analizi yapıldığı takdirde bu yayın 
replikalarını (tam boyu bilinmediği için olasılıkla birkaç alternatifini yapmak gerekecektir) yapmak, 
atış performansı bakımından değerlendirmek mümkün olacaktır. Tıpkı diğer prehistorik silahlarda 
olduğu gibi, elde edilecek bu bilgi dönemin faunasından yaşam tarzına kadar çok miktarda ve kaliteli 
bilgi üretmenin yolunu açacaktır.  

Profesyonellerin dikkatini bu üç ender eser üzerinden primitif silahlara çekmek önemlidir. Türkiye’de 
akademik alanda çalışılmamış, prehistoryadan 20. yy’a kadar kullanıldığı bilinen sapan (İstanbul’un 
fethinde kullanılıyor, 1973’de Türk çobanlarının elinde bu silahın var olduğu kayıtlara geçmiş) ve 
Anadolu’daki varlığıyla ilgili sağlam delil olmayan atlatl bilimsel bir merakla tekrar mercek altına 
alınması gereken silahlardır. 

29 Başta Sayın Zeynep S. Kızıltan olmak üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin yönetici ve mensuplarına; başta 
Sırrı Çölmekçi, Filiz Yalçındağ ve Yurdanur Akpınar olmak üzere Yenikapı kazı alanında ter döken bütün 
arkeolog ve restoratör-konservatör dostlarıma verdikleri destek için teşekkür ederim.  
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E S K İ  İ S T A N B U L ' A  Y E N İ  D İ M A Ş K Î H A N E :  
Tarihsel Pota Çeliklerinin Yeniden Üretilmesi ile Elde Edilebilecek Bilimsel ve Ekonomik 

Kazanımlar 

HOROZ, Kayahan, kayahan.horoz@gmail.com 

Özet 
“Şam işi” anlamında Dimaşkî olarak adlandırılan ve yüzeyleri birbirinden ilginç desenlere sahip olan 
kılıçlar, dönemin Avrupa kılıçlarına kıyasla çok ince ve hafif olmalarına rağmen çok sağlam ve son 
derece keskindirler. Dimaşkî tekniğinin yeniden yaşatılarak bu kılıçlar üzerinde deneysel çalışmaların 
yapılabileceği gibi yeni üretimler yoluyla çeşitli ekonomik kazanımların sağlanması da mümkündür.    

Anahtar Kelimeler: Dimaşkî, Çelik, Kılıç, Deneysel Tarih. 

Giriş 

Ekim 1192; Üçüncü Haçlı Seferi ile Kudüs’ü geri almaya 
gelen İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard, görüşme 
talebinde bulunduğu Salahaddin Eyyubi’den kenti teslim 
etmesini ister ve bir güç gösterisi olarak muhafızının elindeki 
demir saplı mızrağı kılıcıyla bir vuruşta ikiye böler. Cevap 
olarak teslim olması gereken tarafın Haçlılar olduğunu 
söyleyen Salahaddin Eyyubi ise, havaya ipek bir mendil 
fırlatır, aynı anda kılıcını çeker ve tek hamlede havadaki 
mendili ikiye ayırır. 

Ve Avrupa, Şam çeliği ile tanışır... 

Aslında böyle bir sahne hiç yaşanmadı. Bu hikaye, dönemin 
gizemli Doğu’sunun çelik ve buna bağlı olarak da kılıç 
üretiminde sahip olduğu teknolojik üstünlüğü vurgulamak 
üzere, Avrupalılar tarafından türetildi. 

Bin Yıllık Nano-Tekno-Gizem: Dimaşkî 

Ortadoğu coğrafyasında “Şam işi” anlamında Dimaşkî olarak adlandırılan ve yüzeyleri birbirinden 
ilginç desenlere sahip olan bu kılıçlar, dönemin Avrupa kılıçlarına kıyasla çok ince ve dolayısıyla da 
hafif olmalarına rağmen, narin yapılarından hiç beklenmeyecek şekilde çok sağlam ve inanılmayacak 
kadar da keskindi. Üstelik Avrupa’lı ustalar ne kadar uğraşsalar da Dimaşkî çeliği kopya 
edemiyorlardı. Şam’dan getirtilen örnekler üzerinde yapılan titiz incelemeler ve yoğun çalışmalar dahi 
hiçbir sonuç vermiyordu. Bu durumun Dimaşkî efsanesine kattığı gizem, Avrupa’lı ustaları ve 
bilimadamlarını neredeyse bin yıl boyunca peşinden koşturdu. Öyle ki, bugün elektrik ve 
elektromanyetik alanlarındaki buluşlarıyla tanıdığımız, XIX. yüzyılın en büyük bilginlerinden Michael 
Faraday bile bu gizeme kayıtsız kalamadı; Dimaşkî çeliğin özelliklerini incelediği ve farklı alaşım 
elementleri kullanarak bu özellikleri elde etmeye çalıştığı iki makalesini 1819 ve 1820 yıllarında 
yayınladı. Kabul etmek gerekir ki, metalürjinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasında bu bin yıllık 
gizem uğruna harcanan emeklerin rolü hiç de yabana atılır cinsten değildi. 

Dimaşkî çeliğin şöhreti kendisinin bile önüne geçince, taklitleri de piyasada yerini almaya başladı.  
Çeliğin yüzeyini asitle dağlayarak yapılan ucuz taklitler bir yana, XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa’da 
imitasyon Dimaşkî adıyla anılan ve “doğal Dimaşkî’nin başarılı bir taklidi” olarak tanımlanan bir 
teknik, zaman içerisinde tanımındaki bu netliği kaybetmeye başlayınca, etkileri bugün hala sürmekte 
olan bir kavram karmaşasına neden oldu.  XIX. yüzyıldan itibaren literatüre de yerleşen bu karmaşanın 
sonucunda, birbirinden tamamen farklı yöntemlerle üretilen iki farklı çelik türüne birden Dimaşkî 
denilmeye başlandı şöhretinin kasıp kavurduğu Batı’da.  Her ikisi de dönemi için üstün özelliklere 
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sahip ve silah yapımına uygun yüksek kalitede ürünler ortaya koyabilen bu iki farklı üretim 
yönteminde de, çeliğin yüzeyinde desenli bir yapı ortaya çıkıyordu.  Gerçi desenleri birbirinden 
farklıydı, ancak etrafta pek fazla Dimaşkî uzmanı da yoktu. 

Günümüzde bilimadamları ve araştırmacılar, tarihte Dimaşkî olarak ün yapmış olan asıl çeliğin kapalı 
bir pota içerisinde tamamen sıvı hale gelene kadar ısıtılıp, yine pota içerisinde soğutularak elde 
edilmesinden dolayı pota çeliği olarak adlandırılan çelik türü olduğunu ortaya koymuş durumdalar 
(Fotoğraf 1).  Kavram karmaşasını ortadan kaldırabilmek için bugün artık mekanik Dimaşkî yahut 
yoğruk örüntülü çelik olarak adlandırılan ikinci tür ise, aslında çelik üretim teknolojisinin evriminde 
pota çeliğinden bir önceki basamağı temsil ediyordu (Fotoğraf 2).  Üretim sürecinde tam olarak 
sıvılaşmayan çeliğin hem karbon dağılımının dengeli bir hale getirilmesi, hem de içerdiği cüruftan 
arındırılması amacıyla geliştirilen bu yöntem, aslında VII. yüzyılın başına kadar Avrupa’da da yaygın 
olarak kullanıldıktan sonra uygulamadan kalkmış ve unutulmuştu. Temel olarak, yüksek karbonlu bir 
çelikle düşük karbonlu bir çeliğin yüksek sıcaklıkta dövülüp birbirine kaynatılarak tek parça haline 
getirilmesinden oluşan, kendi üzerine katlanarak yeniden ısıtılıp dövülen, bu arada da farklı desenler 
elde etmek amacıyla farklı şekillerde ve farklı yönlerde bükülen çelik, bu sürecin defalarca 
tekrarlanmasının sonucunda yüzlerce katmana ulaşıyor, karbon içeriği dengeleniyor ve cüruf açısından 
başlangıca oranla oldukça temiz bir hale geliyordu. Böylece hem mekanik özellikleri iyileştirilmiş, 
hem de birbirinden güzel ve göz alıcı desenlerle yoğrulmuş olan bu ürün, artık en değerli kılıçların 
yapımında kullanılabilecek bir “Dimaşkî imitasyonu” idi. O günlerde imitasyon bile olsa Dimaşkî 
olmak o derece önemliydi ki, Avrupa müzelerdeki en güzel örneklerini Viking dönemi kılıçlarında 
gördüğümüz yoğruk örüntülü çeliklere bugün Batı’da hala yaygın olarak Damascus (=Şam) 
denmektedir. 

Fotoğraf 1. Pota çeliğine ait yüzey desenleri 

Fotoğraf 2. Yoğruk örüntülü çeliğe ait yüzey desenleri 
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Bundan daha tuhafı ise, çelik üretim teknolojisinin evriminde bir üst basamak olan ve mekanik 
“yoğurma” gerektirmeden yüksek kalitede çelik elde edilmesini sağlayan potada ergitme yönteminin 
kökeni aslında Şam değildir!  Son yıllarda elde edilen arkeolojik bulgular, Orta Asya ve Hindistan 
yarımadasının farklı bölgelerinde bu yöntemin farklı uygulamalarının geliştirildiğini ve en geç III. 
yüzyıldan itibaren de yaygın olarak kullanıldığını ortaya koymaktadır. Buna rağmen, pota çeliğinin 
adını alacak ölçüde Şam ile özdeşleşmesinin nedenleri konusunda bugün dört temel olasılıktan 
bahsedilmektedir. 

İlk olarak, IX. yüzyılda Bağdat’ta yaşamış olan büyük düşünür ve bilimadamı Yakup İbn İshak El-
Kindi, döneminin yerli kılıç türlerini sayarken Şam’ın başlıca üretim merkezlerinden biri olduğunu, 
Dimaşkî olarak adlandırılan Şam yapımı kılıçların çeliklerinin de Şam’da üretildiğini yazmıştır. 
Burada bahsi geçenin pota çeliği olduğu konusunda elimizde hiçbir bilgi bulunmamakla birlikte, 
Şam’ın şöhretli kılıçlarının zaman içerinde böyle bir bağ kurulmasına yol açmış olabileceği 
düşünülmektedir. 

Öte yandan, X. yüzyılın ünlü bilimadamı El-Biruni, değerli taş ve madenleri konu alan Kitab-ül 
Cemahir fi Marifet-ül Cevahir isimli eserinde Dimaşkî adında bir demirci ustasından bahsetmiş, 
üstelik bu ustanın kendi yaptığı potalarda ürettiği çeliği de oldukça detaylı bir biçimde anlatmıştır. O 
dönemde böyle şöhretli bir ustanın isminin pota çeliğiyle özdeşleşmiş olabileceği de bugün bir olasılık 
olarak kabul görmektedir. 

Bir başka iddia ise, Dimaşkî sözcüğünün Şam kentinin isminden değil, Arapça’da su anlamına gelen 
damas sözcüğünden türediği ve pota çeliğinin yüzeyinde görülen desenlerin su yüzeyindeki 
dalgalanmalara benzetilmesinden kaynaklandığı şeklindedir. 

Son olarak, günümüzden on yıl öncesine kadar Batılı bilimadamları arasında en fazla kabul gören 
yaklaşım, Dimaşkî çeliğin aslında Hindistan’da üretilip İran’da dövülerek kılıç yapıldığı, Batılı gezgin 
ve tüccarların bu kılıçlarla ilk kez devrinin önemli bir ticaret merkezi olan Şam’da karşılaşmış 
olmalarından dolayı, yanlış bir adlandırmayla Şam çeliği – Şam kılıcı dedikleri şeklindedir. Ancak, 
yakın tarihli bilimsel araştırmalar bu olasılığı gözden düşürmektedir, zira Hindistan’da üretilen ve 
Batılılarca wootz olarak adlandırılan pota çeliğinden üretilen kılıçların genellikle karakteristik Dimaşkî 
desenlerine sahip olmadığı yolundaki etnoğrafik deliller, Orta Asya’da pulad adıyla bilinen pota çeliği 
üretiminde kullanılan yaygın ve farklı bir üretim uygulamasını ortaya koyan arkeolojik buluntularla 
desteklenmektedir. 

Son on yılda yoğunluk kazanan arkeolojik çalışmalarla hem Özbekistan’daki Fergana vadisinde, hem 
de Türkmenistan’daki antik Merv kentinde VIII. – XII. yüzyıllara tarihlenen pota çeliği üretim alanları 
bulunmuştur. Eldeki bulgular, Orta Asya’da pota ve ocak yapımında Hindistan’dakinden farklı 
malzeme ve tekniklerin kullanıldığını, üretim sürecinde izlenen yöntemin ve üretilen külçe şekillerinin 
de birbirlerinden tamamen farklı olduğunu göstermektedir.  

Geçmişte Orta Asya ve Hindistan dışındaki bölgelerde pota çeliği üretildiğine dair herhangi bir işarete 
rastlanmamasına karşılık, Evliya Çelebi’miz burada da imdadımıza yetişmekte ve bize XVII. yüzyılda 
Istanbul’da Dimaşkî pota çeliği üretildiği yönünde bilgiler aktarmaktadır: 

"Galata Sarayı altında Eski İslambol namile muttasıf madenden hadid hasıl olur ki, cemii dünyada 
meşhur olmuştur. 
.......... 
Fakirin alem-i sebavetimizde Sultan Osman-ı Şehit asrında Kurşunlumahzen ile Topkapı mabeyninde 
dimaşki karhanesi var idi.  Ebülfetih Mehmet Han binası idi.  Mezkur madenden hadid cevheri istihraç 
ettirip bu dimaşkihanede üstad şimşirkarlara Ticani, Mağribi, Zivziki, Tırazi seyf-i müczimler inşa 
ettirirdi, hatta fakirin manzuru olduğu üzere Sultan Murad-ı Rabiin kılıççıbaşısı Davud usta mezkur 
dimaşkihanede işlerdi.  Kale haricinde sahil-i bahirde bir karhane-i azim idi.  Badehu Sultan 
İbrahim’in cülüsünde Kara Mustafa Paşa’yı şehit ettikleri sene idare-i devlete rehavet gelmekle 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

39



Gümrük Emini Ali Ağa mezkur dimaşkihaneyi miriden alıp kat ender kat Yahudihaneler yapıp 
dimaşkihanenin ve madenin dahi nam ve nişanı münadim oldu."  
 
Fatih Sultan Mehmet zamanında faaliyete geçen bu dimaşkîhanenin bugünkü Kabataş ile Tophane 
arasında, deniz kıyısında yer aldığını anlıyoruz. Başta padişahlar olmak üzere, dönemin ileri 
gelenlerine çok değerli kılıçlar üreten büyük ustaların çalıştığı bu dimaşkîhanenin 1640 yılında 
yıktırıldığı düşünülürse, bu tarihten daha önce faaliyetine son verilerek, Sultanahmet'teki Atik 
Kılıçhane binasına taşınılmış olması muhtemeldir.  1867 yılında Islah-ı Sanayi Mektebi’ne 
dönüştürülen Atik Kılıçhane binası, bugün Sultanahmet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olarak 
hizmet vermektedir. 
 
Modern Zamanlar 
 
Orta Asya’da pota çeliği üretiminin XIX. yüzyılın ortalarına kadar devam ettiği anlaşılıyor.  Sahip 
olduğu yüksek saflığın getirdiği tokluk ve içerdiği yüksek karbon oranının sağladığı sertlik nedeniyle 
efsanelere konu olan pota çeliği, düşük üretim kapasitesi ve emek yoğun üretim sürecinin bir sonucu 
olarak ortaya çıkan yüksek maliyetiyle modern çağın taleplerini karşılayamayınca, endüstri devriminin 
mağrur bir mağduru olarak tarih sahnesinden sessizce çekilmek zorunda kaldı.  Ancak taşıdığı gizem o 
derece etkileyiciydi ki, anavatanında ortadan kaybolduktan sonra bile Batılı araştırmacıları peşinden 
koşturmaya devam etti.  Metal bilimi, Dimaşkî çeliğe duyduğu ilgiyi hiç kaybetmedi; üniversite 
düzeyinde yapılan çalışmalar, birbirinin üzerine inşa edilen yeni teorilerle gelişti.  Günümüze gelirken 
gittikçe ivme kazanan araştırmalar, özellikle 1980’li yıllardan itibaren ardarda meyvelerini vermeye 
başladı.  
 
Stanford Üniversitesi’nden Ord. Prof. O.D. Sherby ile Dr. J. Wadsworth, süperplastisite alanında bir 
araştırma yürütürken Dimaşkî desenlerin büyüsüne kapıldılar ve 1979-80 yıllarında yayınladıkları bir 
makale ile ultra yüksek karbon çeliklerinde yüzey deseni oluşturmak üzere bir yöntem ortaya 
koydular. New York Times tarafından “antik Dimaşkî çeliğin modern kaşifleri” olarak duyurulan ikili, 
araştırmalarına devam ederek ürettikleri Dimaşkî desenli ultra yüksek karbon çeliğinin süperplastisite 
özelliği taşıdığını da kanıtladı. Süperplastisite, ağırlığın azaltılmasıyla artacak performans ve yakıt 
tasarrufunun peşindeki otomotiv endüstrisinin yakından takip ettiği bir konuydu. Nihayet 1997 yılında 
Profesör Sherby ve Doktor Wadsworth, 20 yılı aşkın bir süredir yürüttükleri araştırmaların sonuçlarını 
Ultra Yüksek Karbon Çelikleri, Dimaşkî Çelikler ve Süperplastisite adlı bir makale ile İstanbul’da 
düzenlenen 9. Uluslararası Metalürji ve Malzeme Kongresi’ne sundular. 
 
Öte yandan, Iowa State Üniversitesi’nden Ord. Prof. J.D. Verhoeven, 1982 yılında başladığı ve 1988 
yılından itibaren Florida’lı bıçak ustası A.H. Pendray’i de dahil ettiği, 10 yıllık bir çalışmanın 
sonucunda Dimaşkî çelik üretiminde başarılı bir yöntem geliştirdiğini açıkladı ve yöntemini 1993 
yılında bir patentle tescil ettirdi.  Profesör Verhoeven ile Pendray Usta’nın çalışmaları, Dimaşkî 
çeliğin temel ayırdedici özelliği olan karbit taneciklerinin oluşmasında anahtar rolünü başta vanadyum 
olmak üzere bazı eser elementlerin oynadığını, bu taneciklerin 30-70 mikron aralıklarla düzgün bantlar 
oluşturmasının ise, elde edilen külçenin belirli bir ısı aralığında ve belirli bir yöntemle dövülmesinin 
sonucu olduğunu ortaya koydu. 
 
ABD, Avrupa ve Rusya’da bu çalışmaların harekete geçirdiği el yapımı bıçak ve kılıç üreticileri, metal 
sanatçıları, demirci ustaları ve amatörler, temel olarak deneme-yanılma yöntemiyle ilerleyen 
çalışmalara giriştiler.  İnternet grupları aracılığıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşıp yardımlaşarak, sabır 
ve özveriyle mütevazi atölyelerde, hatta arka bahçelerinde Dimaşkî külçeleri üretmeye başladılar.  Bu 
külçelerden dövülen birbirinden güzel bıçaklar yine internet forumlarında sergilendi, alınıp satıldı, 
hediye edildi.  Konu ile ilgili bilimsel makalelere her gün bir yenisinin eklendiği Batı’da bugün 
onlarca usta düzenli olarak Dimaşkî çelik ve bu çelikten yapılma eserler üretiyor (Fotoğraf 3). 
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Fotoğraf 3. ABD’den Richard Furrer’in pota çeliğinden yaptığı bir bıçak ve yüzey deseninden detay 

Türkiye’de akademik camianın başından beri ilgisiz kaldığı Dimaşkî konusunda ilk ciddi girişim 
olmak üzere ve bu çeliklerin “butik” olarak adlandırılabilecek bir üretim ölçeğinde, yüksek katma 
değerle çalışılacak “niş” bir alan olarak geliştirilmesine yönelik Tarihsel Dimaşkî Çeliklerin Modern 
Üretim Yöntemleriyle Ekonomiye Kazandırılması başlıklı projemizi 2010 yılı sonbaharında 
KOSGEB’e sunduk.  Bilim Kurulu tarafından büyük bir ilgi ve kabul gören projemizin ilk aşaması 
için ihtiyaç duyduğumuz makine ve ekipmanın önemli bir bölümü, ar-ge destekleri kapsamında 
KOSGEB tarafından karşılandı (Fotoğraf 4). 

Fotoğraf 4. KOSGEB tarafından sağlanan ekipmanla üretilen Dimaşkî çeliği 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

41



Pota, yoğruk örüntü ve toz metalürjisi olmak üzere, bugün dünyada uygulanmakta olan Dimaşkî çelik 
üretim yöntemlerinin her üçünde de denemeler yaparken modern metalürjinin imkanlarından ve 
endüstriyel üretim yöntemlerinden yararlandığımız bu ilk aşamada, projemizin iş akışı doğrultusunda 
geribildirimli denemeler yaparak, standart bir kalitede ve sürdürülebilir bir ekonomik ölçekte üretime 
yönelik süreçlerin geliştirildiği, başarılı prototipler ortaya koyduk. 

Bir yıl süren ar-ge projemizin sonunda bu dönem için öngördüğümüz tüm hedeflere ulaşmış olmamıza 
rağmen, farklı nedenlerle endüstriyel uygulama aşamasına geçemedik.  Dolayısıyla, bu proje ile elde 
ettiğimiz deneyim ve kazanımlardan da gerektiği gibi yararlanamadık.  Yine de ümidimizi 
kaybetmedik, hayal etmekten vazgeçmedik. 

Bugün 

ISTYAM Deneysel Araştırmalar Grubu’na anlatmak üzere seçtiğim ilk projenin bu olması nedensiz 
değil; geçmişinde de, bugününde de tarihi yarımadaya dokunan bir proje bu.  Geleneksel ile moderni, 
sanat ile zanaati, yüksek teknolojiyle el işçiliğini birleştiren, sıradışı bir proje.  Hem bilimsel, hem de 
ticari karşılıklar vaadeden, herkesin, her kesimin bir yönüyle ilgilenebileceği bir proje. 

Pota çeliğinin sahip olduğu süperplastisite özelliğinin modern endüstriyel uygulamalarda 
değerlendirilmesi konusunu bir gün yapılacağını umut ettiğimiz daha ileri akademik çalışmalara 
bıraksak dahi, nitelikli istihdamı artırmak ve ihracat yoluyla döviz kazandırmak gibi daha basit 
getirileri olan, daha klasik pazarlar da yeterince cazip (Fotoğraf 5). Örneğin; 

 El yapımı bıçak, kılıç ve benzeri tarihsel obje üreticileri
 Tabanca, tüfek, av bıçağı ve çakı üreticileri
 Metal sanatçıları
 Sofra takımları üreticileri
 Mutfak ve banyo aksesuarı üreticileri
 Otomotiv aksesuarı üreticileri
 Kuyumcular

Minimum yatırımla bir işlik düzeyinde başlayacak çalışmalar, mevcut deneyimlerin katkısıyla hızla 
ilerleyebilir. Zaman içerisinde gelişen pazarlardan gelecek talep doğrultusunda ölçeklenerek 
büyüyecek bir döner sermaye işletmesi, bir yandan merkez adına yeni projelerin finansmanı için 
maddi kaynak sağlarken, diğer yandan sahip olacağı geniş laboratuar olanakları ve sayısız deneme 
fırsatıyla bu bin yıllık nano-tekno-gizemin nihayet ve kesin olarak çözülmesi için en büyük şansımız 
olabilir. 
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Fotoğraf 5. Endüstriyel açıdan Dimaşkî çeliğinde elde edilebilecek bazı üretimler 
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FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ TOP TEKNOLOJİSİ VE ÖZEL ATIŞ TEKNİĞİ: 
 Gülleleri Su Üzerinde Sektirmek 

BUZLU, Fırat, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müd., 
Topkapı Sarayı 1. Avlu Bab-ı Hümayun cad. No: 9 Sultanahmet-İSTANBUL, firatbuzlu@gmail.com 

Giriş 

Top, iki ana kısımdan oluşan ateşli bir silahtır. İçinde barutun ateşlendiği kısma “barut haznesi”, 
güllenin bulunduğu ve çıkışa kadar yol aldığı kısma ise “namlu” adı verilmektedir. Kaynaklara göre, 
kesin olarak bilinen, ateşli silahlar Osmanlılarda Sultan I. Murat devrinden itibaren kullanılmaya 
başlanmıştır. Bazı kaynaklarda, bu savaşta, orduda, Haydar isimli bir topçunun bulunduğu ve ordunun 
orta kısmında yer aldığı aktarılmaktadır (Uzunçarşılı, s.35).1 Osmanlı Devleti tarafından düzenli 
olarak ilk defa 1389 yılında I. Kosova Meydan Savaşında kullanılan ateşli silahların esas olarak 
yaygınlık kazanması on beşinci yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren olmuştur. Savaş meydanlarında ve 
kuşatmalardaki üstünlüğü bu silahlarla sağlamaya başlayan Osmanlı Devleti nitelik ve nicelik 
yönünden gereken önemi bu silahlara vermeye başlayacak ve dünyadaki rakiplerine göre daha yüksek 
kalite ve sayıya sahip olacaktır (1440-1550).  Ateşli silahların ilk kullanıldığı zamanlarda avrupadan 
satın alındığı bilinmektedir. Hatta Osmanlıların savaş alanındaki başarılarından sonra papalık, 
hıristiyan avrupaya, Türklere silah satılmasını yasaklayacak kanunlar çıkarttıracaktır.  Fakat Osmanlı 
zaten ateşli silahların önemini kavramıştır. Kendi ateşli silah teknolojilerini geliştirmişler ve yerli 
imalathâneler de açmışlardır. Sultan II. Murat döneminde artan üretim ve teknolojik faaliyetin Fatih 
Sultan Mehmet dönemi ilk yıllarında daha da ileri bir seviyeye ulaştığı görülür. Dünyada, ateşli silah 
teknolojisi, Fatih Sultan Mehmet ile birlikte değişmeye başlamıştır. Ayrıca yine bu dönemde karşımıza 
çıkan özel bir top atış şekli olarak nitelendirilebilecek gülleleri su üzerinde sektirerek yapılan atış şekli 
de bu araştırma konusu içinde yer almaktadır. 

Fatih Sultan Mehmet ve Ateşli Silahlar 

Fatih döneminde var olan ve babası II. Murat döneminde yapılan Edirne’deki dökümhane İstanbul 
fethinin ateşli silahlar yönünden hazırlık üssü olmuştur. Bu dökümhanede top dökümünde kullanılmak 
üzere Samakov’dan demir temin edilmiştir. Fetih planındaki ihtiyaca göre değişik büyüklüklerdeki 
toplar burada dökülmeye başlanmıştır. Çalışmalar, topçubaşı Saruca usta tarafından başlanmıştır. 
Mimar Muslihiddin tarafından idare edilen çalışmaları Sultan II. Mehmet’te bizzat takip etmiştir. 
Bizans’tan istediği ücreti alamayan Macar asıllı Urban ustada çalışmalara sonradan katılmıştır. 
İstenilen büyüklükteki toplar dökülmeye başlanırken menzil hesaplamaları ve balistik ayarlamaları 
Sultan II. Mehmet tarafından yapılmıştır. Ayrıca görülmeyen hedeflerin vurulmasını sağlayan ve 
öncesinde de bilinen havan topu hesaplamaları bizzat Sultan Mehmet tarafından yapılmış ve havan 
topu bu tarihten sonra çok etkili bir silah olarak kullanılmıştır. Ayrıca, bir padişah geleneği olan 
meslek-uğraş edinme sebebiyle her padişahın farklı bir alanda ayrıca tecrübesi bulunmaktadır. Sultan 
Mehmet’in mesleğinin metal işleme olması da bu çalışmalardaki hâkimiyetini artıcı bir etken 
olmuştur. 

İstanbul kuşatmasında, Osmanlı Devleti’nde, farklı çap ve büyüklükte, yaklaşık 200 adet top 
bulunmaktaydı. Haliç’teki gemileri vurabilecek havan topları Galata’nın arka kısımlarında, surları 
yıkabilecek ve tarihin o ana kadar gördüğü en büyük muhasara toplarını, kara surları boyunca 
yerleştirilmişlerdi. Yeniden tasarlanmış bu toplar, İstanbul’un fethinin en büyük etkeni olarak 
nitelendirilebilir. 

Fetihten sonra da top teknolojisi yükselmeye devam etmiştir. Hatta yine bu dönemde Belgrad Kalesi 
muhasarasına, olumsuz hava koşulları nedeniyle vazgeçilip, kuşatma alanında çivilenerek terk edilen 

1Uzunçarşılı, Kapıkulu, II., sf: 35 
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300’den fazla top Sırplar tarafından kaleye taşınmış ve uzun yıllar diğer Avrupa ülkelerinden gelenler 
için sergilenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Belgrad’ın fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet yadigârı 
olarak bu topları tekrar İstanbul’a taşıtmıştır. 
 
Fındıklı semti yakınlarında Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan ve gelişerek büyüyen Tophane-i 
Amire binasındaki dökümlerin yanı sıra, Avlonya, Semendire, İskenderiye, Belgrad, Budin, Nova 
Brdo, Erzurum, Mısır, Basra, Birecik ve Van’da kurulan tophanelerde de top dökümüne devam 
edilmiştir.2 Tophane-i Amire’den önce Bursa ve Edirne’deki dökümhaneler bulunmaktaydı. Bunların 
haricinde Demirköy (Fatih) dökümhanesi de çok önemli ve döneminin teknoloji bakımından gelişmiş 
demir işleme merkeziydi. Fatih dökümhanesi ile ilgili kazı ve belgeleme çalışmaları devam 
etmektedir.  
 
Teknoloji ve Döküm 
 
Osmanlı İmparatorluğu’nda en çok tercih edilen top tunçtan imal edilenler olmuştur. Tunç ana maden 
olan bakıra tali maden kalayın eklenmesi ile oluşur. Bu alaşım %90-97 oranında bakır ile %10-3 
oranında kalaydan elde edilir. İnce çubuklar halinde temin edilen kalay, ahşap küreklerle potalara 
atılıp, eriyik bakır içerisinde, çam ağacından ya da demirden çubuklarla karıştırılırdı. Bu karıştırma 
sırasında yüzeydeki cüruf temizlenerek alınır ve karıştırmaya devam edilirdi. Ne kadar uzun süreli 
karıştırılırsa (uygun ısı verilmek kaydıyla), alaşım o oranda homojen olacaktır. Alaşım hazırlandıktan 
sonra kalıplara dökülür ve soğutulurdu.   
 
Kalay, bakıra mukavemeti arttırıcı etki katmaktadır. Böylelikle tunç toplar, demire nazaran daha esnek 
ve korozyona karşı daha dirençli bir yapı kazanır.  
 
Kalay, temin edilemediği zaman toplar tamamen bakırdan dökülmüştür. Hatta XIX. yüzyılda kalayın 
mali sebeplerden temin edilemediği ve artık top dökümlerinde kalayın tamamen kaldırıldığı 
bilinmektedir. 
 
Kritovulos, fetih zamanı top döküm aşamalarını şu şekilde nakleder: 
 
“Sıkı ve temiz toprak, günlerce karıştırılmak suretiyle çamur meydana getirildi. Buna, bağlamaya ve 
yapıştırmaya mahsus, ve tamamen parçalara ayrılmış keten, kendir ve bu gibi şeyler karıştırılıp, 
ayrılması mümkün olmayan bir hale konuldu. Bu karışımdan yuvarlak künk şeklinde kırk karış 
uzunluğunda büyük bir boru yapıldı. Bundan başka olarak söz edilen çamurdan aynı şekilde öncekinin 
içerisine girebilecek şeklinde bir boru daha yapıldı. Bu ikincisi, birincisinden bir karış daha geniş 
olup, bunlar birbiri içine konulduğunda kalacak açıklık, erimiş bir halde bulunan bakır ile dolduruldu. 
Bu dış boru boşluğuna doldurulacak, erimiş bakırın ağırlığıyla patlayarak topun kaybedilmemesi için 
demir, tahta, taş ve toprak çemberlerle güzelce sarıldı. Bu yeni topun pek yakınlarındaki iki taraftan 
hunileri için yapılmış olan iki ocak, çamurdan yapılmış olup içleri tuğla ile mükemmelen işlenmiş ve 
dışı büyük taşlar ve kireçli harç ile kuvvetlendirilmişti. Hunilerin içine bakır ve kalay gibi madenden 
bir haylice, yani bin beş yüz okka kadar konularak, sonra üzerine çok miktarda odun ve kömür yığılır; 
ocakların hunilere olan ağzı açıkta bırakılmak suretiyle her tarafları kapatılır idi. Yanındaki körükler 
hiç durmadan işlemek kaydıyla üç gün ve üç gecede bakır tamamıyla eriyerek akıcı bir hale gelip 
sonradan ağızlarının açılmasıyla bakır oluklar vasıtasıyla sözü edilen silindirlerin arasına dökülürdü. 
Dışarıdaki silindir dolduktan sonra hatta ağzından taşarak soğuduktan sonra, kenarları eğelenerek ve 
taraklarla işlenip düzlenerek parlak ve kaygan yapılırdı.”3 
 
Evliya Çelebi ise fırının altına, bir tam gün odun atıldığını, daha sonrasında ateşin yanına 
yaklaşılamadığından işlen süresince yanacak malzemenin bir seferde konulduğunu seyahatnamesinde 
aktarmaktadır.4 

2 Aydüz, S. Tophane-i Amire ve Top Döküm Teknolojisi, Sf:50-64, TTK Yayınları, 2006 
3 Kritovulos, İstanbul’un Fethi, Sf: 70-71, Kaknus yayınları, 2007 

4 Evliya Çelebi, Seyahatname, vr. 131a-b. 
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Defterdar Sarı Mehmet Paşa da, 17. yy sonlarında bu ergitme işinin kırk saate kadar indirildiğini 
anlatmaktadır.5 

Bu cins tunç topların yanı sıra başta demir, kurşun, tunç ve prinçten imal edilen toplar da 
bulunmaktadır. Ayrıca taş, ahşap, ve deriden üretilen toplar da mevcuttur. Fakat diğer materyallerden 
üretilen toplar daha erken zamanlarda yoğun olarak kullanılmıştır. 

Osmanlıların Avrupa’ya nazaran top teknolojisindeki bir üstünlüğü de seyyar dökümhaneleri 
kullanabilmeleri ve çok hızlı bir biçimde organize edebilmeleri olmuştur. Sefere çıkan askerlere 
taşıyabilecekleri miktarda döküm malzemesi ve bakır plakalar dağıtılırdı. Bu plakalar, sefer alanında 
tekrar toplanır ve döküm yapılmak üzere ergitilirdi. Dönemine göre bu durum, seferlerde olağanüstü 
bir hız anlamı taşımaktaydı. Kiliselere çan imalatından evrilen Avrupa top döküm merkezleri, seyyar 
olamamasının yanı sıra az sayıda bulunması da kendi açısından olumsuz bir durum yaratmaktaydı. 

İngiltere, Ford Nelson Müzesi’nde bulunan, Fatih dönemi vidalı muhasara topu üzerinde yapılan 
analizler sonucunda, metal alaşımı genel olarak tespit edilebilmiştir (Tablo 1). Topun beş farklı 
noktasında yapılan ölçümler sonucunda bakır ve kalay karışımından oluştuğu anlaşılmaktadır. Detaylı 
oran aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Bu elementleri yanında tali element olarak eser miktarda 
antimon, arsenik, kurşun ve demir bulunmaktadır. Namlu ucunda yapılan analizde, bakırın daha yoğun 
olduğu anlaşılmıştır (%95,20).  

Tablo1. Şahi Topu XRF Analiz Sonucu 

Dönemin Top Türleri 

Top teknolojisinin gelişimiyle birlikte var olan türlere yenileri de eklenmiştir. Fakat, her cins top 
fabrikasyon usulü tek tip olarak üretilmemiştir. İhtiyaca göre namlu ve barut haznesinin çap ve 
boyutlarında farklılık gözlenebilir (ilk dönemler haricindeki diğer toplarda genellikle barut haznesi 
çapı -baruttan tasarruf amacı ile- namlu haznesinin ¼’ü kadardır). İstanbul’daki Harbiye Askeri 
Müzesi’nde bulunan çeşitli dönem ve birbirine yakın dönemlerdeki toplar bu konu ile ilgili 
incelenebilir.  

5 Aydüz, S. Tophane-i Amire ve Top Döküm Teknolojisi, Sf: 272, TTK yayınları 2006. 

BAKIR 89,58% 

KALAY 10,15% 

FATİH DÖNEMİ MUHASARA TOPU  XRF 
ANALİZİ 

BAKIR ( %89,58)

KALAY (%10,15)
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Ağır Top Sınıfı     Hafif Top Sınıfı      
Şayka Darbezen 
Balyemez      - Büyük Darbezen 
Bacaluşka      - Miyane Darbezen 
Kolomborna      - Şahi Darbezen 
Kanon ( Bir bacaluşka çeşidi olarak da adlandırılır)      - Küçük Darbezen 

Çakaloz 
Prangı 

Humbara ve Havan Top Sınıfı 

Tablo 2. Osmanlı kullanılan başlıca top türleri 

Fatih Sultan Mehmet Döneminden Günümüze Ulaşan Toplar 

Fatih Sultan Mehmet Döneminden günümüze -ne yazık ki- fazla sayıda top ulaşamamıştır. Bunun 
başlıca sebebi olarak topların ihtiyaçlara göre tekrar eritilip yeni formunda dökülmesi gösterilebilir. 
Buna rağmen 5 adet İstanbul’da ve 1 adet te İngiltere’deki Fort Nelson Müzesi’nde Fatih Sultan 
Mehmet dönemine ait top olduğu bilinmektedir (Fotoğraf 1-2-3).  

İstanbul’da bulunan toplar; 2 adet Harbiye Askeri Müzesi’nde, 2 adet Rumeli Hisarı’nda ve 1 adet de 
Eyüp semt meydanındadır. Bu toplardaki süslemelerin az olması ya da hiçbir süslemenin 
bulunmamasından dolayı bir fetih aciliyetinde yapıldığı, bu sebeple de İstanbul’un fethinde 
kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. 

Fotoğraf 1. Harbiye Askeri Müzesi’nde Sergilenen Fatih Dönemi 
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Fotoğraf 2. Rumeli Hisarı’ndaki Dönem Topları 

Fotoğraf 3. İngiltere, Fort Nelson Müzesi’nde Bulunan Vidalı Muhasara Topu (Üzerindeki kitabede 1464 
yılında Topçu Ali tarafından yapıldığı yazmaktadır.) 
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Özel Atış Tekniği: Gülleleri Su Üzerinde Sektirmek 

Geleneksel top atış tekniğinde -namlu ve barut etkisi gibi faktörler göz ardı edildiği takdirde menzili 
uzatmak için namlu açısını arttırmak gereklidir. Havan topu da bu şekilde açıyı arttırarak, önünde 
engel bulunan (sur, kale vb.) hedeflerin dik açıyla vurulmasını sağlamaktadır. Fakat açı ne kadar 
artarsa hedefi vurma kabiliyeti de o oranda zorlaşır. Bu durumun zorlukları kuşatılmış kalelerde 
hissedilmese de yüksek hareket kabiliyetine sahip hedeflerde başarı oranını düşürmektedir. Bu zayıflık 
savunmada kendini hissettirmektedir. Özellikle gemilerin manevra kabiliyeti ile top atışlarından 
kaçabilmeleri deniz kenarındaki savunmalar ve kontroller için sıkıntı verecek boyutta idi. 

Osmanlı İmparatorluğu da ticaret otobanı olarak nitelendirilebilecek iki adet boğaz ve birçok ticaret 
yolu üzerindeki deniz kıyısı kalelerine sahipti. Osmanlılar da bu açığın farkında olduklarından çok 
zekice bir çözüm yolu üretmişlerdir. Deniz kıyısındaki topları, yüksek tepelerden aşağıya indirip, 
denize paralel denebilecek kadar düşük açıyla konumlandırmışlardır. Bu şekilde ateşlenen top güllesi 
deniz yüzeyine çarparak seker ve hızını kaybedene kadar bu sekme tekrarlanır. Bu atışta kullanılacak 
top güllesi yüzey alanı ne kadar genişse ve bu oranla da hız ne kadar fazla ise etki o denli yüksek 
olacaktır. Bu durum, su üzerine fırlatılıp sektirilen taşlar ile aynı fiziksek sonuçları doğurur. 

Su, yüksek hızla gelen gülle için hem kaldırma kuvveti ile yukarı itim hem de uygulanan kuvvete tepki 
olarak ileriye doğru yöneltmeyi sağlar. Bir başka yaklaşımla yüzey alanı ne kadar genişlerse ve 
bununla orantılı olarak hız ne kadar artarsa su o oranda katı madde etkisi gösterir. Ayrıca bu yöntemle 
atılan gülleler, o dönemin açıyla atılan güllelerinden daha uzun menzile sahip olduğunu bazı 
kaynaklarda da geçmektedir. 

Osmanlılar bu fizik kuralını deniz kenarındaki kale ve hisarlarında bir avantaja çevirmeyi 
başarmışlardır. En büyük topları da kalelerin önünde bu şekilde dizmişlerdir. İlk kez Fatih devrinde 
karşımıza çıkan bu durum daha sonraki dönemlerde de devam etmiştir.  

Fatih dönemi tarih yazarlarından Kritovulos Rumeli Hisarı’nda bu şekilde atış yapan topları şöyle 
anlatmaktadır: 

“Kale tamamlandıktan sonra, padişah donatıma bilhassa önem verdi. Her türlü silahtan başka iç ve 
dış siperler arasına, küçük ve büyük uzun ateşli aletler koydu. En büyükleri denizin yakınına ve surun 
altına yerleştirildi. Sağdakiler sol yönü vurabiliyor ve yüksekten atılan mermiler denizin ortasına 
yetişiyordu. Hatta sektirme düzeninde atılırsa karşı yakaya dahi erişirdi.” 

Buradan da anlaşıldığı gibi bu atış tekniği hisarın yapımı ile birlikte birden bulunmuş bir durum değil 
düzenli bir çalışmanın sonucudur. Aynı dönemleri kaleme alan bir diğer tarih yazarı Dukas’ta 
boğazdan geçerken dur ihtarına uymayan bir Venedik gemisinin bu şekilde batırıldığını, kıyıya 
sandalla çıkan gemi kaptanının ve otuz kişilik tayfanın da esir alındığını bildirir. Bu atış tekniği 
Çanakkale boğazlarında da aynı şekli ile kullanılmıştır.6 

Fatih döneminden sonra da aynı teknikle atışlar devam etmiştir. Bu atışlar sadece saldırı ve savunma 
amacı ile kullanılmamıştır. Çeşitli kutlama ve şenliklerde de aynı atış şeklinin estetik biçiminden 
dolayı kullanıldığı anlaşılmaktadır (Fotoğraf 4).  

Evliya Çelebi, seyahatnamesinde İstanbul’daki kutlamalarda bu atış tekniğinden bahsetmektedir.7 

6 Dağgülü, İ., 15 – 18. Yy.’da Çanakkale Boğazını Koruyan Askeri Yapılar ve Bataryaları, YTÜ Mimarlık Fak, 
E-Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2007 
7 Evliya Çelebi, Seyahatname, vr. 132a. 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

49



IV. Mehmet’in 30 Eylül 1659 günü ve Sultan Abdülmecid’in 4 Haziran 1844 günü Çanakkale’ye
ziyaretleri sırasında da Kilitbahir kalesinden sektirme atışlar ile karşılanmıştır.8 

Fotoğraf 4. Deniz Seviyesinde Bulunan Top Dizilimini Gösteren İki Adet Minyatur (1654-1666) 

Sonuç 

Osmanlı, ateşli silahların dünya sahnesine çıkışından itibaren bu silahı fiilen kullanmış ve her şekliyle 
bu silahlardan istifade etmiştir. Kaynaklara göre önceleri satın alınan bu silahların savaş alanındaki 
etkisini arttırması ile birlikte ülke içinde bir sanayi koluna çevrilmiş ve üretimine başlanmıştır. Fatih 
Sultan Mehmet devri ile birlikte çağdaşlarının da önüne geçerek dönemin en teknolojik ateşli 
silahlarını envanterinde bulundurmuştur.  

Silahların atış gücü ile deneysel tecrubelerden faydalanan Osmanlılar özel tekniklerle caydırıcı güç 
olma vasfını pekiştirmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, geçmişimizde bulunan ve ateşli silah tarihine farklı bir bakış açısı 
kazandırabilecek güllenin su üzerinde sektirilerek atış yapılması konusundaki deneysel çalışmaları 
oluşturabilmek, teoride bilinen ve kaynaklardan öğrenilmiş olan bilgiyi pratikte tecrube edebilmek, 
detayları uygulamada anlaşılır kılmak, dönemin şartlarındaki düşünce yapısını anlayabilmek, kendi 
tarihimizdeki ince fikirlerin görsel olarak detaylı bir biçimde sunumunu yapabilmek ve var olan 
dönem eserlerinin bu görsellerle lansmanını sağlayabilmektir. 

Fatih dönemi toplarının analizlerinin ülkemizde de yapılarak yapım tekniğindeki detayları belge 
niteliği değeriyle mutlaka yapılması gerekmektedir. Bu analiz ve çalışmalar sadece fatih dönemi ile 
sınırlı kalmamalıdır. Bu analizler ve incelemeler Osmanlı silah teknolojisindeki ilerleme ve 
gerilemenin de belgeleri niteliğindedir.  

8 Korkmaz, Ş., Osmanlı Sultanlarının Gelibolu ve Çanakkale Gezileri, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
Dergisi, Sayı 47, Erzurum, 2012. 
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Bu deneysel çalışma içeriği, topun 1\1 ölçeğinde replikasının yapılması ya da orantılı kopyasının 
yapılması, bu kopya için orijinal eserdeki alaşımların detaylı analizlerinin yapılaması, uygun bir 
alanda işlevini test edip elde edilen sonuçları yayınlama şeklinde olmalıdır. Mali destek için özel ya da 
kamusal her kesimden istifade yolları araştırılmalı, üniversitelerin ilgili mühendislik, tarih ve sanat 
tarihi bölümleri ile ortak çalışmalar yürütülmeli ve sonuçlar ilgili eserlerin bulunduğu müzelere ve 
ilgili bilim merkezlerine ulaştırılarak doğru biçimde fayda sağlanmalıdır. Kendi geçmişimizle ilgili 
parlak fikir ve çalışmaları yine kendi çalışmalarımızla, objektif biçimde ve bilimin diliyle ortaya 
koyup anlatamazsak, dışarıdan gelecek ve istenilen niyet doğrultusunda sunulabilecek bilgileri 
zihnimizde süzmeden hayretle karşılamamız doğal refleksimiz haline gelecektir. 
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İSTANBUL’UN  KAYIKLARI 

ERKURT, Osman, 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği, info@360derece.info. 

Özet 
Eski çağlardan bu yana Akdeniz’in önemli liman kentlerinden olan İstanbul kent kimliğinin önemli 
parçalarından biri de kayıklardır. Eski çağlardan günümüze sosyal yaşamın belirleyici figürlerinden 
olan bu kayıkları yeniden aslına uygun imal ederek tekrar kent kimliğine kazandırmak, kendi 
insanımıza ve dünyaya tanıtmak bu projenin amacıdır. İstanbul Boğazı ve Haliç’te ulaşım, haberleşme 
ve taşımacılıkta kullanılan bu kayıkların İstanbul deniz kültürüne kazandırılması ve dünya örnekleriyle 
karşılaştırılması projenin ana hedefidir. Bu amaca yönelik ikonografik bilgi ve dönemi yansıtan 
gravürlerin varlığı projenin bilimsel değerini artıracaktır. Bu çalışmada; bir zamanlar Haliç’i süsleyen 
Piyade, Kancabaş ve Pazar tipi kayıklar incelenmiş, bu kayıkların yeniden imal edilmeleri sonucunda 
elde edilebilecek kazanımlar değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Deniz, Kayıklar, İstanbul, Deniz Kültürü. 

1. İstanbul’un Kayıkları Projesi

‘’Önce kayıklar vardı.’’  İnsanlık tarihi boyunca bakıldığında deniz, nehir, nehir ağızları, göl ve 
deltalar ilk yerleşim birimlerinin temelini oluşturmuştur. Yüzen her türlü cisimle su üzerinde hareket 
etmeye çalışan insanoğlunun en çok kullandığı deniz aracı kayık olmuştur. İstanbul’la ilgili gravür, 
resim, fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla bu belgelerde deniz hep kayıklarla doludur. Bu konuda 
Haliç’le ilgili yabancı gezginlerin yazdıkları kitaplar ve söylemlerinde de denizin yoğun olarak 
kullanıldığına dair çok fazla bilgiye ulaşmaktayız.  

Dünyanın en önemli kayık koleksiyonunun ulusal kültürümüzün bir parçası olmasının yanı sıra 
dünyanın en eski kadırgasının da koleksiyona dahil olması bu konudaki zenginliğimizi anlatmaktadır 
(Deniz Müzesi Saltanat Kayıkları Koleksiyonu).  Özellikle bu projede seçilen tekneler genel Osmanlı 
kayık tipolojisinde eksik olan bazı çeşitlerin tamamlanması açısından da önemli bir eksikliği 
dolduracaktır. 

Proje, son derece estetik olan ama, artık İstanbul kıyılarında göremediğimiz kayık tiplerinin yeniden 
yapılıp halkın kullanımına sunulmasını ve bu değerlerimizin dünyaya tanıtılmasını amaçlamaktadır. 
Osmanlı Denizciliğinin önemli merkezi olan Haliç söz konusu projenin ana mekanı olarak 
düşünülmektedir. Haliç de bir tersane kesiti yaratılarak hem kayıkların yapımı hem de bakım, bağlama 
ve etkinlik yeri olarak kullanılabilir.  

İstanbul yüzyıllar boyu kent kimliğini deniz olarak var etmiştir. Maalesef son yıllarda bu özellik 
unutulmaya yüz tutmuştur.  Ulusal kültürümüzde unutulmaya yüz tutulmuş olan deniz kültürümüzü 
geniş halk kitlerine hatırlatarak yeniden kazanmaya çalışmak projenin en can alıcı ve önemli 
noktasıdır. 

Yukarıda yazan amaç ve hedefler doğrultusunda İstanbul’la ilgili tüm resim ve gravürlerde 
gördüğümüz kayıklardan 3 ayrı tip seçilmiştir. Orijinal özelliklerine sadık kalarak yeniden imal 
edilmesi planlanan bu kayıklar projenin temelini oluşturmaktadır. 

1.1 Yeniden Yapılabilecek Bazı Kayıklar 

1.1.1 Piyade Kayığı 
‘’Martıdan hızlı giderlerdi’’ Boğaziçi’nde kullanılan hızlı, hafif, zarif kürekli kayıklardır. Piyade 
Kayıkları, yüzey akıntıları kuvvetli olan İstanbul Boğazın da haberleşme ve yolcu ulaşımında 
kullanılırdı. Halk arasında ‘’Hanım İğnesi’’ olarak da adlandırılırdı. Piyade Kayıkları, dünyada sadece 
İstanbul’da görülmüştür. Gondol Venedik için neyse, Piyade de İstanbul için aynıydı (Resim 1).  
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Piyade Kayıklarının akıntılı sularda hızlı seyir yapmasının ana nedeni gövdesinin hafif imal edilmesi 
ve yürütücü gücü olan küreklerinin özel yapım oluşudur. Özellikle küreklerin palalarının geniş olması, 
kürek topacının tam bir denge sağlaması bu hafif imal edilmiş kayığın daha hızlı yol almasını 
sağlamaktadır. Piyade Kayıklarının kendine has süslemeleri vardı. Bu süslemeler sahibinin statüsüne 
göre değişirdi. İstanbul Deniz Müzesi kitaplığında Fransız Amiral François Edmond Paris’in 
Souvenirs De Marine kitabında Piyade Kayığının planı yer almaktadır (Plan 1).  Ulusal kültürümüzün 
bu önemli değerini yeniden imali konusunda bu belge çok önemlidir. 

İnce uzun ve dar bir ene sahip olan bu kayıklar iki ya da üç nadiren de dört çifte küreklidir, dış sargısı 
hafif ve lifleri sağlam olan ıhlamur ağacındandır, hatta günümüze kalan örneklerde dış kaplama 
kalınlığı 0.8mm dir. Kemane baş olan bodoslamaları daha sonra dik başa dönmüştür. Süratli olması 
planlandığından su çekimi azdır. Suya fazla batmadığı için sanki kayarak bir balık gibi yol alır. Tüm 
hızlı kayıklar gibi oynak fakat dengelidir.  

Resim 1. Piyade Kayığı 

Plan 1.   Piyade Kayığı planı 

1.1.2 Kancabaş Kayığı 
16 yy. dan 19 yy. a kadar Marmara Denizi ve İstanbul civarında daha çok ticaret için kullanılan bu 
kayıklar, Osmanlı Donanması ve Tuna İnce Donanmasında da kullanılmışlardır (Fotoğraf 1). Yük 
taşımada kullanılan bu kayıklar amacına yönelik olarak çeşitli boylardadır. Boyları 8 m den başlayıp 
14 m ye kadar değişiklik gösterir. Sağlam ve dayanıklı kayıklardır. Ortada iki çifte kürek yeri 
bırakıp, kalanı baş ve kıç üstü güverteleri olarak tanzim edilmiştir (Plan 2). Biraz sorunlu olsa 
da dönemi içinde Latin yelken kullanılmıştır. Günümüze kadar gelmiş az sayıda da olsa 
örnekleri vardır. 
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Fotoğraf 1. Kancabaş kayığı 

Plan 2. Kancabaş Kayığı Planı 

1.1.3 Pazar Kayığı 
Pazar Kayıkları Kanuni Sultan Süleyman döneminden 1960 senesine kadar kullanılmıştır (Resim 2). 
Genellikle 13 m boyunda olan Pazar Kayıklarının eni 2.5 m civarındadır (Plan 3). Yürütücü güç 
olarak, baş üstünden çekilen yaklaşık 6-6.5 m boyunda, ağır kürekleri vardır. 50 kişiyi ve yüklerini 
taşıyan bu kayıklar dengeli, ağır ve sağlam yapılıdırlar. Boğaz ve Haliç’teki küçük iskeleleri olan 
Pazar Kayıklarının asıl görevleri yük taşımak ve ulaşım olsa da zaman zaman boğazda eğlence ve 
düğün aracı olarak da kullanıldığı görülmüştür. 
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Resim 2. Pazar Kayığı

Plan 3. Pazar Kayığı planı 

Fotoğraf 2. 360 Derece Tarih Araştırmaları Grubu tarafından replikası yapılan Pazar Kayığı 

Bilim Kurulu 

Üniversite, konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve Gemi Mühendisleri Odası gibi kurumlardan 
oluşması planlanan bilim kurulu, projenin bilimsel temellerinin doğru kurulması açısından çok 
önemlidir. Projenin bilim kurulu oluşturan kurumlar arası koordinasyonla gelişip ilerleyecek olan bu 
proje aynı titizlikle seçilmiş olan yürütme kuruluyla sürdürülebilirlik kazanacaktır.  
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Yöntem 

Belediye ve konu ile ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bir ortak platform kurulması projenin 
sağlıklı yürüyebilmesi açısından çok önemlidir. Ayrıca, Haliç’de konuyla ilgili deniz faaliyetlerinde 
bulunan kuruluşlarla ortak program ve işbirliği yapılması, yine Haliç’de yer alan üniversitelerle ortak 
program ve işbirliği yapılması projenin devamlılığına ve çok yönlülüğüne farklı bir boyut katacaktır.  
(Bilgi Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Haliç Üniversitesi vb. gibi) 

Mevcut üniversitelerle ortak programlar üretmek, diğer üniversitelerimiz ve yurt dışındaki 
üniversitelerle konu ile ilgili işbirliği sağlanmasını kolaylaştıracaktır. 

Projeyi başından itibaren ve her aşamasında medya ile paylaşmak projenin geniş kitlelere 
duyurulmasında çok önemli olacaktır. 

Sürdürülebilirlik 

Bu projenin en önemli yanı devamlılığının olmasıdır. Kayıkları yapmak kadar, bu kayıkları sürekli 
kullanmak daha da önemlidir. Bunun için düşünülen faaliyetler şunlardır; 

- Bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık planlar yapılmalı  
- Tüm eğitim kurumlarındaki öğrencilerin gezip görmeleri ve hakkında bilgi edinmeleri 

sağlanmalı  
- Halkın kullanımına açık olmalı 
- Deniz konulu her türlü faaliyet yapılmalı 
- Yelken ve kürek yarışları yapılmalı 
- Sempozyum, panel, konferanslar düzenlenmeli 
- Belgesel filmi olmalı 
- Tüm süreç bir kitap haline getirilmeli ve bu sürekli yenilenmeli 
- Üniversiteler ve belediyeler aracılığıyla yabancı ülkelerle ilişkiler kurulmalı 
- Bu yabancı ülkelerle ortak programlar yapılmalı (regatta, yarış, festival, vb.) 
- Deniz kültürümüzü anlatan bu kayıklar ortak programlar yapılan ülkelere hediye edilmeli 
- Bu kayıklar çoğaltılarak kiralık kayık sisteminin kurulmalı (küçük boy) 
- Medya planı yapılması 

Sonuç 

Osmanlı denizciliğinin dünya denizciliğindeki yerine dikkat çekmek ve unutulmaktan öte tamamen 
kaybolmuş olan kayıkları bu projeyle yeniden hayata döndürmek, genç kuşaklarla buluşturmak ana 
amaçtır. Tarihi Haliç’in ve Osmanlı deniz kültürünün bu eşsiz simgelerinin kartpostallardan çıkıp 
yeniden Haliç’te yüzdürülmeleri, özlemi duyulan gezintileri yaşatması bu proje ile olasıdır.  
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DENİZCİLİK KÜLTÜRÜ ve EĞİTİM AMAÇLI İNTERAKTİF ÇALIŞMALAR 
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Özet 
Geçmişten beri süregelen karacı bir millet oluşumuz sebebiyle, denizcilik geleneği ve kültüründen 
yoksun kalışımız ne yazık ki en büyük eksiğimizdir. Eğitim sistemimizde denizcilikle ilgili etkin bir 
programın olmayışı da, bu gelenek ve kültürün gelişememesinin bir diğer önemli sebeplerdendir. 
Denizci bir ulus olmakta geç kaldığımız günümüzde, deniz kültürü hakkında ne biliyoruz ve gelecek 
için neler yapabiliriz? 

Anahtar Kelimeler: Denizcilik, İnteraktif, Eğitim, Deneysel, Gemi. 

Abstract 
As we are a historically land based nation, our lack of sea culture and traditions is unfortunately our 
biggest deficiency. Also, the absence of an efficient program about maritime in our education system 
causes the deficiency in the development of maritime culture and customs. Today, as we are already 
late in becoming a maritime nation, what do we know about the maritime culture and what can be 
done for the future? 

Giriş 

Coğrafi konum olarak dünyanın en güzel denizlerine sahip bir ülkenin, denizci bir devlet 
olamamasının cevabı; Türk milletinin denizcilik geleneğinden ve kültüründen yoksun kalmış 
olmasıdır. Ülkemizi çevreleyen denizlerimizin toplam kıyı hattı 8333 kilometre uzunluğunda olup, ne 
yazık ki bundan yararlanabilecek şekilde değerlendirilmemektedir. Atatürk 1937 yılında hükümet 
programını açıklarken, denizciliğe verdiği önemi çok net bir şekilde şu sözlerle belirtmiştir; 
"...Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar 
ve iskeleler inşa edilecek, deniz sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü: 
Toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer. En uygun 
coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri 
bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği 
Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız..."  

1. Deniz Kültürü ve Denizcilik Geleneği

Deniz kültüründen söz edildiğinde; Tüm insanlığın deniz ve denizcilikle ilişkili bütün tarihsel 
birikiminin insanlık bilincindeki yansımasını anlıyoruz. Bir toplumun deniz kültürüne ne kadar sahip 
olduğu, o toplumun hafızasında denizle ilgili ne kadar derin bilginin var olduğuyla ölçülür. Deniz 
kültürü en anlaşılır şekilde tanımlandığında ise; denizciliği merak etmek ve ilgi duymaktır, diğer bir 
deyişle de sevmektir. Merak konu hakkında bilgilenmeyi, sevmek ise o bilgileri benimsemeyi 
gerektirir. Türkiye’ de denizle ilgili meraktan söz etmek çok zor olmakla birlikte, eğitim sistemimizde 
bu konuyla ilgili derslerin olmaması da bu ilgisizliğin bir sonucudur. Denizcilik bir gelenek işidir ve 
bunun kazanılması için uzun yıllar gerekir, toprak fethederek imparatorluk olan devletlerin birçoğu, 
denizcilik ananeleri olmadığından denizci bir devlet olamamıştır. Tarihimizde ‘ Türk Gölü ’ diye tabir 
edilen Akdeniz’ de, Türkler’ in eski başarıları sadece fetih denizciliği olarak kalmıştır. Günümüzde o 
kıyılarda Türk kültüründen bir şeyler var olduğu pek söylenemez, kullandığımız birçok denizcilik 
terminolojisinin neredeyse tamamı İspanyolca, İtalyanca ve hatta Yunancadır. Uluslararası tanıma 
uygun bir boyutta denizci ulus olamamış ve denizcilik kültürümüzü bulmakta geç kalmışızdır. 

Anadolu halkı denize hep sırtını dönmüş, denizle ilgili bir girişimde bulunamayıp insanını denize 
yönlendirememiştir. Türkiye nüfusunun % 65’i denize kıyısı olan yirmi yedi şehirde yaşamakta olup, 
denizi göremeyen binlerce yetişkin ve çocuk vardır. Yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde deniz 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

57

mailto:gemiarkeolojisi@gmail.com
mailto:degetar.info@gmail.com


kıyısında yaşayanların % 82’sinin yüzme bilmediği, bilenlerin ise genellikle havuzlarda yüzebildiği ve 
denizleri ‘tehlikeli olarak’ gördüğü saptanmıştır. Tehlikeli olarak görülmesinin en muhtemel 
sebeplerinden bazıları; ilkbahar, yaz aylarının gelmesiyle birlikte, sinema ve medya sektöründe Jaws, 
timsah, piranha, deniz canavarları temalı filmlerin gösterilmesi, adeta halkı denizden uzak tutmak ve 
korkutmak amacıyla olduğu, boğulma haberlerine geniş yer verilmesi ve diğer doğal sebepler olarak 
da denizin kirli, akıntılı, dalgalı, derin olması sonucu halkın denizden uzak durduğu söylenebilir. 
Toplumu bilgilendirici, tanıtıcı projelerin yetersiz olmasının yanı sıra, denizcilik sektörü 
kurumlaşamadığından, sponsorluk kavramıda yeterince gelişememekte ve denizle ilgili etkinliklere ne 
yazık ki destek bulunamamaktadır.  

Sadece Akdeniz’de, yedi yüz bin civarında yelkenli tekne ve yat dolaşmakta olup, bu sayı zaman 
geçtikçe artmaktadır. Akdeniz’ de öncelik sahibi olan Fransa, dört bin sekiz yüz otuz üç kilometrelik 
kıyı hattıyla, iki yüz yirmi yedi bin yat ve tekneye bağlanma imkânı sağlamaktadır.  

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 2013 yılı bilgilerine göre, ülkemizde marina, çekek 
yeri ve barınak sayısı kırk üç, yat ve yelkenli tekne bağlanma kapasitesi ise yaklaşık on yedi bin beş 
yüz civarındadır. Kıyı hattımızın sekiz bin üç yüz otuz üç kilometre olduğunu hatırladığımızda, bu 
sayı çok düşüktür. Önümüzdeki birkaç sene içinde Tuna nehri üzerinde olan köprüler, yelkenli tekne 
ve yat geçişine uygun şekilde yeniden yapıldığında, Karadeniz’de de büyük bir tekne hareketliği 
olacaktır. Ayrıca Karadeniz’ de yeni marinaların yapılması planlanmakta olup, deniz turizminin 
yaygınlaşması için marina sayısının arttırılması şarttır. Diğer taraftan deniz taşımacılığından başka hiç 
bir alternatif taşıma vasıtası, deniz yolu ile rekabet edecek durumda değildir. 1 liraya taşınan bir mal 
demiryoluyla 3,5 liraya, kara yoluyla 7 liraya ve havayoluyla ancak 22 liraya taşınmaktadır. Dünya 
ticaretinin yaklaşık % 98’i deniz yolu ile yapılmaktadır ve dünya deniz ticaret yollarının güvenliği, 
beş yüz yıl öncesine göre çok daha önemli hale gelmiştir. 

2. Dünyada Denizcilik Kültürü, Eğitimi ve Uygulamalar

Deniz kültürünün geliştirilmesi, ‘Denizci Millet, Denizci Ülke’ söyleminin gerçekleşmesinin de ana 
unsurudur. Bu kültürün gelişmiş olduğu ülkelerde denizciliğin bütün boyutlarıyla ilerlediği, en yaygın 
ve yoğun biçimde yaşanmakta olduğu anlaşılmaktadır. Küçük yaştaki çocuklardan itibaren yetişkin 
insanlara kadar denizciliğin sevdirilmeye başlandığı görülmekte ve en çarpıcı örnekleri yabancı 
ülkelerde uygulanmaktadır. Bu kültürün en basit ilk örnekleri; evlerdeki çocuk odaları, oyun parkları 
gibi mekânlarda, deniz konulu yapılan düzenlemelerdir (Fotoğraf 1-2).  

Fotoğraf 1. Deniz kültürünü sevdirmek ve genç yaşta bu bilinci aşılamak için tasarlanan çocuk odaları 
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         Fotoğraf 2. Deniz temalı oyun parkları 

Uygulanan eğitim süreçlerinde gençleri ve yetişkinleri ilgilendirecek bir eğitim programı takip 

edilerek, teorik, pratik birçok kurs, ders, etkinlikler yapılmaktadır (Fotoğraf 3).  

Fotoğraf 3. Çocuklar ve gençlerin bilgilendirilmesi ve eğitim faaliyetleri 
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Avrupa’ da denize kıyısı olmayan ülkelerin nehir, akarsu ve göllerinde su sporları ve balık avlama 
organizasyonları gibi etkinlikler de düzenlenerek, halkın denize ve su kültürüne olan ilgisi canlı 
tutulmaktadır. Örnek olarak Belçika’ da büyük şehirlerde suni göller oluşturulmuş, hafta sonları 
insanların balık avlama ve maket gemilerini yüzdürebilme, diğer su sporlarını yapabilme imkânı veren 
tesisler yapılmıştır. Denizcilik geleneği ve kültürünü yaşayan bu ülkelerde, ‘Tall Ship’ adıyla anılan 
deniz seyri yapabilen yelkenli okul gemileri, yelken açıp hem eğitim vermekte ve yarışlara katılmakta, 
hem de yabancı ülkeleri ziyaret ederek denizci millet olduklarını kanıtlamaktadırlar. Sualtı 
akvaryumları, deniz parkları oluşturularak, orijinal olan tarihi gemiler müze haline getirilmekte veya 
kopyası inşa edilmektedir. Denizcilikle ilgili fuarlar, festivaller düzenlenmekte olup, deniz ve su 
sporlarının yapılabildiği merkezlere ve bütün bu mekânlara halkın ilgisi yoğun bir şekilde olmaktadır 
(Fotoğraf 4).  

Fotoğraf 4. Denizcilikle ilgili düzenlenen festival ve fuarlar 

Müzeler ve özel enstitülerde, interaktif eğitime önem verilmekte,  aynı zamanda ‘müze dostları’ adı 
altında gönüllü veya uzman kişiler tarafından, bilgilendirici ve eğitici çeşitli projeler üretilip aktiviteler 
düzenlenmekte, deneysel çalışmalar yapılmaktadır.  

2.2. Türkiye’de Denizcilik Kültürü ve İnteraktif Eğitim 

Deniz kültürüyle birlikte denizcilik bir sevda, tutku işidir. Ülkemizde deniz kültürü henüz yeni 
anlaşılmakta ve benimsenmeye çalışıldığı görülmektedir. Yapılmış olan çalışmalar, etkinlikler ve 
projeler yeterli değildir. Bu kültürün deniz tarihiyle birlikte incelendiği, etkinliklerin düzenlendiği, 
interaktif çalışmaların yapıldığı, enstitüler, özel kuruluşlar veya sivil deniz müzeleri mevcut değildir. 
Olanlar ise denizcilik hakkında sınırlı ve eksik esere sahip, genel bilgiler veren özel müzeler ve özel 
koleksiyonlardır. Türk Deniz Kuvvetleri’ ne bağlı kurulan deniz müzeleri, Çanakkale, İzmir, Kocaeli, 
İskenderun ve Mersin Deniz Müzesi şimdiye kadar denizcilik hakkında en somut koleksiyonların ve 
eserlerin sergilendiği müzeler olmuşlardır. İstanbul Beşiktaş’taki Deniz Müzesi, Saltanat Kayıkları, 
Tarihi Kadırga ve diğer denizcilik konulu eserleriyle en büyük ve zengin bir koleksiyona sahiptir 
(Fotoğraf 5). 
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Fotoğraf 5. İstanbul Deniz Müzesi 

Deniz kuvvetlerine ait müzelerle, özel kuruluşlar ve koleksiyonlara ait müzeler, akvaryumlar, sualtı 
parklarıyla birlikte, denizcilikle ilgili sahip olduğumuz müze ve kuruluş sayısı 25 civarındadır. 
Yaklaşık Konya ilimiz büyüklüğündeki 16 milyon nüfuslu Hollanda’da, 32 deniz müzesi 
bulunmaktadır. Zamanında orijinalleri müze gemi olarak değerlendirilmesi gereken deniz tarihimizde 
yer almış unutulmaz gemiler; Yavuz, Hamidiye, Nusret, Bandırma, Gül Cemal, Alemdar deniz 
tarihimizde ve kültürümüzdeki koruyamadığımız değerlerimizdendir ve ancak yıllar sonra bu 
gemilerden bazılarının birer kopyası yapılarak, müze gemi şeklinde günümüzde ziyarete açılmışlardır.  

2.2.2. Denizi ve Denizciliği Keşfetmek, Benimsemek 
Denizi ve denizciliği keşfetmek, benimsemek için zamanın belirli bir kısmını; her gün birkaç dakika, 
haftada bir saat, ayda bir gün veya yılda bir hafta gibi sürelerde, deniz aktivitelerine ayırarak birçok 
şey öğrenebiliriz. Deniz müzelerini ve denizle alakalı özel koleksiyonları, akvaryumları gezebilir, 
denizcilik konulu kitaplar okuyabilir, internette araştırma, yelkenli tekne gezintisi, yüzme, dalış, sualtı 
fotoğrafçılığı, kıyıları coğrafi olarak keşfetme, maket gemi, kürek yarışları, deniz konulu eğitici 
filimler, eski denizcilerin anılarını dinlemek, amatör denizci belgesi edinmek gibi birçok etkinlik ve 
faaliyeti yapabiliriz. 

Deniz kültürü hakkında az da olsa Türkiye’ de son 10 seneden beri somut bazı projeler ve etkinlikler 
yapılmaktadır. 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği tarafından yapılan projeler; Alanya Tersanesi 
Denizcilik ve Gemi Müzesi İnteraktif Eğitim projesi adıyla, tersanenin denizcilik ve gemi müzesine 
dönüştürülme çalışmaları yapılmıştır. Uluburun batığının kopyası; 3300 yıl önce batmış açık deniz 
ticaret gemisidir. İki kopya inşa edilerek bir tanesi Antalya Kaş’ta sualtı turizmi ve arkeolojik 
çalışmalar için batırılmış, diğeriyle deniz seyri yapılarak denizcilikle ilgili çeşitli araştırmalar 
denenmiştir. 1923 yılından itibaren yok olmaya başlayan tarihi İzmir kayıklarından on dört tane 
yapılıp etkinlikler organize edilmiştir. Kybele Arkaik dönem gemisi;  ikonografik detayların 
incelenmesi sonucu inşa edilmiş ve Foça’dan Marsilya’ ya 2009 yazında gitmiştir. Kiklad tekneleri; 
yaklaşık 5000 yıl öncesinde Kiklad adalarında kullanılan tekne tipleri ikonografik detayların 
çalışılmasıyla, Ankara Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi ANKÜSAM desteğinde, 2010 yılında 
değişik boylarda üç tekne yapılmış ve deniz seyri gerçekleştirilmiştir. İnşa edilen bu gemiler ve 
tekneler deniz arkeolojisi kapsamında, gemicilik, denizcilikle ilgili bilinmeyenlerin denenmesi 
amacıyla yapılmış bir bakıma interaktif çalışmalardır (Fotoğraf 6). 

Fotoğraf 6. 360 Derece Tarih Araştırmaları Grubu tarafından yapılan tarihi gemi replikaları 
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       Fotoğraf 7. 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği çalışmaları 

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın denizlerimizin korunması ve deniz canlıları hakkında, çocuklara 

yönelik erken yaşta eğitici ve bilgilendirici tanıtımlar düzenlemektedir (Fotoğraf 8). 

Fotoğraf 8. TÜDAV’ ın çocuklara yönelik deniz canlıları tanıtımı. 

Selçuk Belediyesi’nin turistik amaçla projelendirdiği, Efes Antik Limanı Canlandırma projesi, aynı 
dönemde kullanılan liman çevresinin ve teknelerin kopyası yapılarak turistik ziyarete açılmıştır 
(Fotoğraf 9).  

Fotoğraf 9. Efes Antik Liman canlandrıması için yapılan tekneler 

Eskişehir Belediyesi tarafından Bilim Sanat ve Kültür parkında, İngilizlerin okyanus ötesi 
gemilerinden My Flower’ ın kopyası, gene Eskişehir’de Porsuk çayında, gezinti amaçlı kullanılan 
Venedik Gondolları ve yarış amaçlı kullanılan Çin kültürüne ait tekneler tercih edilerek turistik hizmet 
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amaçlanmıştır. Fakat İngiliz gemi tipine ait bir örnekle, İtalyanların Venedik kanallarında kullandığı 
tekne tipleri ve Çinlilere ait Dragon yarış teknelerinin yapılıp kullanılması, kendi denizcilik 
kültürümüz bakımından üzücüdür (Fotoğraf 10).  

Fotoğraf 10. Eskişehir Bilim Sanat ve Kültür parkındaki gemi ile Porsuk çayında Gondollar ve Dragon yarışları 

Özel bir girişimle İstanbul Haliç’ te yapılan Dragon’ teknesi yarışları 2008 yıllından beri 
düzenlenmekte olan ve yoğun ilgi çeken bir deniz etkinliğidir (Fotoğraf 11). Ancak bu turistik 
etkinliklerde yabancı deniz kültürlerine ait tekneler kullanılmaktadır. Bu tarz turistik projelerde inşa 
edilen tekne, gemi gibi araçlarla, interaktif bir eğitim ve deneysel bir çalışma amaçlanmıyorsa, kendi 
denizcilik kültürümüze ait tekne ve gemi tiplerini yansıtan örneklerin yapılması, çok daha doğru ve 
bilinçli olacaktır.  

Fotoğraf 11. Haliç’te her yıl düzenlenen Dragon teknesi yarışları. 

Deniz kültürü eğitiminde yapılan organizasyonlardan biri de, ilk başta da söz edilen Deniz izciliği 
gruplarıdır. İngiltere’ de 1911 yılında Deniz izcileri için bir eğitim planı hazırlanıp uygulamaya 
konulmuş ve günümüze kadarda bu plan çeşitli ülkelerde başarıyla uygulanmaktadır. Deniz izcilerinin 
kazanacakları becerileri ancak denizle iç içe olabilecekleri bir ortamda, yani okul eğitim gemisi veya 
yelkenli teknelerde yaşayarak, denizle ilgili her şeyi deneyerek öğrenmeleri, tatbik etmeleri gereklidir. 
STS Bodrum gemisi bu imkânı verebilecek ülkemizin şimdilik tek yelkenli okul eğitim gemisidir. 
Gemi ve tekne turizmine hizmet vermek için turizm otelcilik ve denizcilik meslek liseleri ve 
yüksekokulu öğrencilerinin yetiştirilmesi amacıyla yapılmış olup, bu gemilerin sayısının artarak 
gelecekte denizci nesillerin yetiştirilmesinde önemli katkısı olacağı arzu edilmektedir (Fotoğraf 12). 

Fotoğraf 12. STS Bodrum yelkenli okul eğitim gemisi 
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Sosyal medyada tespit edilen; 18 Mart deniz izcileri grubu, Atatürk kız lisesi deniz izci grubu, 
Değirmenlik deniz izcileri, Mezitli deniz izcileri, Yıldız deniz izcileri,  Lâpseki deniz izcileri, 
Marmaris deniz izcileri, Bursa deniz izcileri, Sahil deniz izci grubu, Ankara Barbaros deniz izci grubu. 
Yavuz deniz izci grubu, Yakamoz deniz izci grubu, olarak on iki deniz izci grubunun olduğu 
görülüyor. Fakat bu grupların deniz izciliği adına yaptıkları eğitim, gerek teknik imkânların 
yetersizliğinden, gerekse yanlış değerlendirmeler yüzünden tam anlamıyla uygulanamamakta, ya da 
sınırlı ve yetersiz kalmaktadır. Pek azı, yelken, kürek, dalış, bot, kullanma, denizde ilk yardım, 
meteoroloji, balık avlama, denizde seyir gibi deniz ve su ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirebilmektedir. 

Deniz kültürü ve geleceğinden söz ederken, sualtı kültür mirasımızın da aynı önemle ele alınması ve 
denizlerimizin altında ki kültürel değerlerin zenginliğinin bilinip koruması gerekmektedir. Genel 
olarak deniz arkeolojisi diye tabir edilen arkeolojinin bu alt dalında, ne yazık ki diğer ülkelere göre 
açık farkla gerideyiz. Ülkemizde birkaç üniversitede deniz veya sualtı arkeolojisi adıyla kurulan bölüm 
ve programlarda, sualtı ortamında kazı ve araştırmayla ilgili tekniklere, kurallara yönelik bilgilerin 
öğretilememesi ya da bu dalda yeterince bilgili, deneyimli, eğitmenlerin olmaması yüzünden, derslerin 
içeriği sınırlı veya eksik kalmaktadır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi deniz kültürü konusunda 
tecrübeli, bilgili elemanların yetiştirilmesinde ülkemizin girişimde bulunması gereklidir (Fotoğraf 13).  

Fotoğraf 13. Gelişmiş ülkelerde çocukluk yaşlarından itibaren deniz kültürüyle ilgili etkinlikler yapılmaktadır. 

Sonuç 

Ülkemizde öncelikli olarak Denizcilik Bakanlığının kurulması şattır. Yaşadığımız bu coğrafyada 
yeterince bilinmeyen denizcilik tarihimizin ve kültürümüzün yeniden kazanılması, toplumda daha 
geniş çevrelere ulaşarak sergi, seminer, eğitici interaktif projeler, deniz festivalleri, deniz ve su 
sporları, fuarlar gibi etkinliklerin sayısı arttırılarak, her yıl sadece belirli günlerde yapılan denizcilik 
etkinlikleri, kutlamaları olarak kalmamalıdır. Sivil denizcilik ve deniz kültürü hakkında okullarda kısa 
tanıtıcı dersler verilip, özel kuruluşların yardımlarıyla sivil deniz müzeleri açılmalı, yapılacak 
interaktif eğitim ve sürdürülebilir projelerle, gelecek nesillerin daha bilinçli olması sağlanacaktır. 
Deniz turizmi ve ticaretinin deniz kültürüyle birlikte yaygınlaşması için imkânların arttırılması 
öncelikli olmalıdır. Denizcilik sektörünün kazanç düşünmeksizin, kültürel etkinlik ve projelere destek 
olma bilincinin yaygınlaşması şarttır. Bütün bu projelerin uygulanmasıyla ancak yıllar sonra denizci 
bir ülke olarak tanınabiliriz, çünkü bu kültür ve bilgilerin benimsenip yerleşmesi seneler alacaktır.  

Dünyada denizcilik kültürüyle ilgili yapılan projeler ve çalışılan diğer bilim konuları, deneysel 
araştırmalar, interaktif eğitim çalışmalarıyla birlikte uyum içinde bir bütün olarak yürütülmektedir. 
Türkiye’ de çeşitli gruplar ve kişilerin kendi uzmanlık alanlarında,  uzun süreden beri bilimsel ve 
akademik seviyede yapmakta olduğu, farklı deneysel araştırmalar ve çalışmalar vardır. Bu deneysel 
çalışmaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Tarihi 
Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi  (İSTYAM) tarafından ‘I. Tarihi Yarımada Deneysel 
Araştırmalar Çalıştayı’ düzenlenmiştir. Aynı çatı altında toplanan ve değişik konuları çalışan bu 
grupların, ileriki zaman içinde yapacağı bilimsel araştırma ve çalışmalarla güzel, etkili projeler 
üreteceği görülmektedir.  
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TÜRK DENİZCİLİK MERKEZİ OLARAK HALİÇ VE TERSANE-İ AMİRE’NİN 
YENİDEN DOĞAN GEMİLERİ 

YENER, Emir, emirvonyener@gmail.com 

Sayın katılımcılar ve dinleyiciler, öncelikle, değerli zamanınızı ayırıp buraya geldiğiniz için hepinize 
teşekkür ederim. Bana ayrılan süreyi fazla aşmamaya çalışarak; Osmanlı bahriyesinin ve dolayısıyla 
Türk denizcilik geleneğinin kalbini teşkil eden Tersane-i Amire’nin ne ifade ettiği ve nasıl bir geleceği 
olması gerektiğine dair bazı görüşlerimi belirtmek dileğindeyim. 

Tersane-i Amire’yi bir özne olarak ele almadan önce, “Tersane” kavramı hakkında, önemli gördüğüm 
birkaç noktayı paylaşmak isterim. Bence öncelikle bizzat Tersane sözcüğünden başlamak gerekir, zira 
dilbilimin cilvelerinden midir bilinmez, bu sözcük aslında tasvir ettiği tesisin özünü ve ana işlevini en 
güzel dile getiren açıklamayı da teşkil eder. Bildiğiniz gibi, tersane sözcüğü; bütün batı dillerindeki 
karşılığı olan “Arsenal” ile beraber, arapça Darü’s-Sınaa tamlamasından neşet etmiştir. Bu tamlama 
ise “sanayinin evi, yuvası” anlamına gelir. Gerçekten de, modern iktisat tarihlerinde, özellikle de 
endüstriyi konu alan çalışmalarda tersaneler son 20 yıldır özel bir önem kazanmış bulunuyor. Bu da 
hiç şaşırtıcı bir gelişme değildir, zira tarihin her döneminde tersanelerin varlık amacı olan gemiler 
mevcut bütün teknolojik gelişmelerin ve endüstriyel kifayetin zirve noktasını oluşturmuşlardır, 
oluşturmaya devam da etmektedirler. Dolayısıyla, insanoğlunun elinden gelen en karmaşık ve en 
gelişkin bu ürünleri ortaya çıkartan tesisler, ait oldukları toplumların sanayi düzeyinin bütün 
unsurlarını sergileyen nihai bir vitrindir dersek çok da abartmış olmayız. Hatta daha da ileri gidip, 
tersaneler bir toplumun sanayi alanında yaptığı ve yapacağı buluşları, hatta bazen bütün ekonomik 
yapıyı etkileyecek yenilikleri doğuran başlıca laboratuar işlevi de görürler iddiasında bile 
bulunabiliriz. Britanya Kraliyet Tersaneleri üzerine en yetkin bir çalışmayı ortaya koyan İngiliz tarihçi 
Jonathan Coad, İngiliz sanayi devriminin başlamasında tekstil endüstrisi kadar önemli bir itici güç 
olarak Kraliyet tersanelerinin yerini açıklıkla tespit etmiştir. Örneğin, sanayi devriminin en önemli 
unsurları arasındaki torna makinesi ve standartlaştırılmış mamullerin seri üretimi, 18. yüzyıl 
ortalarında gemiler için aynı boy ve biçimdeki makaraların imalatı ihtiyacından ortaya çıkmıştı. Savaş 
gemilerinin lenger, top ve halatlarının üretiminde de kendini gösteren aynı ihtiyaç, maden işleme ve 
dokuma sektörlerine de kader belirleyici bir ivme kazandırmıştı. Yine kraliyet tersanelerindeki yelken 
ihtiyacının İngiliz dokuma sektöründe ne denli can alıcı bir rol oynadığını Coad eserinde belirtir. Bu 
şablonu modern tarihin bütün tersanelerine uygulamak da mümkündür üstelik. Fransa’da Brest ve 
Toulon, Almanya’da Krupp’un Germaniawerft Tersanesi ile Hamburg’daki Blohm und Voss 
Tersanesi, İtalya’da Ansaldo, Rusya’da Yeni Amirallik ve Nikolaev Tersaneleri, Japonya’da 
Yokosuka Tersanesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Brooklyn Tersanesi, ülkelerinin endsütriyel 
gelişimini başlatan tam birer motor işlevi görmüşlerdir. Dolayısıyla, gönül rahatlığıyla, tersaneler bir 
ülkenin endüstriyel genetik haritasını çizerler diyebiliriz. 

Şahsen, bu eksende baktığımız zaman, İstanbul’daki Tersane-i Amire’nin de bu kurala tam olarak 
uyduğunu görmekteyim. Hatta daha da fazlası, Tersane-i Amire’nin sanayi öncesi dünyanın endüstri 
tarihinde müstesna bir yer işgal etmiş olduğunu söyleyebilirim. Tersane-i Amire kurulduğu günden 
itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun son günlerine kadar ve Cumhuriyetin ilk otuz yılı boyunca Türk 
tarihinin en büyük sanayi kuruluşu olma özelliğini korumuştur. Üstelik 16. ve 17. yüzyıllarda bu 
“büyüklük” sıfatını muhtemelen bütün Güney Avrupa çapında hak ediyordu. Tersane-i Amire’nin bu 
dönemdeki kaynak idaresi, kifayeti ve kapasitesi, yerli yabancı bütün gözlemcilerin başını 
döndürmekteydi. Tersane’nin imparatorluk için önemine en öğretici örnek şüphesiz İnebahtı 
bozgunundan sonra olan bitenlerdir. İnebahtı muharebesinde Habsburg-Venedik ittifakı normalde 
tayin edici olması gereken, hem materyal hem moral açıdan muazzam bir zafer kazanmıştı. Eğer 
İnebahtı sonuçları itibarıyla Akdeniz’de Osmanlı hakimiyetini çökerten bir yenilgi değil de semeresiz 
bir zafer olarak bugün değerlendiriliyorsa, bunun sebebi herhangi bir Osmanlı amiralinin olağanüstü 
yetenekleri veya bir mucize değil, tek başına Tersane-i Amire’nin endüstri kapasitesi sayesinde 
olmuştur. Günümüzde Osmanlı denizcilik tarihi adına anlatılan korsan menkıbeleri yanında, ne yazık 
ki işin bu esas özünden nadiren bahsedilir. Tersane-i Amire, Venediklilerin Ortaçağ sonlarına doğru 
geliştirdikleri ve muhtemelen sanayi devrimi öncesi dünyanın en üst seviye imalat yöntemlerinden 
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birini teşkil eden prefabrike gemi inşaatında rakipsizdi. Yani, gemi yapımı için gereken bütün parçalar 
önceden imal edilip depolanıyor ve ihtiyaç anında birleştiriliyorlardı. Tersane-i Amire’nin bu alandaki 
kifayeti, imparatorluğun geniş kaynakları sebebiyle, sırf 1572 yılında 300’e yakın sayıda kadırgayı 
inşa edip, donatıp ve silahlandırıp denize çıkarmasına elverecek düzeydeydi. Tamamen yok ettiklerini 
sandıkları bir donanmayı sadece bir yıl sonra karşılarında aynı mevcutla tekrar gören ittifak üyelerinin 
kendine güvenlerini bir anda yitirip havlu atmalarının tek sebebi işte bu endüstriyel güç gösterisidir. 
 
Batı Avrupa devletlerinin giderek ön plana çıkmaları ile Tersane’nin konumu daha göreceli bir hale 
girmekle beraber; yine de Avrupa’daki en büyük ve en önemli sanayi kuruluşları arasında olmayı her 
daim sürdürmüştür. Yabancı gözlemcilerin, özellikle İngilizlerin, Tersane-i Amire ile karşılaştırmaya 
değer gördükleri tek benzer tesisin kendi Portsmouth Tersaneleri olması oldukça manidardır. Daha 
önemlisi, uç veren sanayi devrimiyle beraber başlayan bir hızlı icatlar çağında, Tersane-i Amire bütün 
yeni teknolojik gelişmelerin imparatorluğa bir nevi giriş kapısı haline dönüşmüştür. Örneğin, buhar 
makinesinin Osmanlı imparatorluğuna girmesi daha III. Selim’in sağlığında, tersaneye alınması 
düşünülen buharlı pompalar ile gerçekleşebilirdi. Bu plan belki gerçekleşmedi ama buhar makinesinin 
geciken başlangıcı için adres doğal olarak yine donanma ve tersane olmuştur. Yine Osmanlı 
endüstrisinin hayati önemdeki birçok ilki, ki bunlar arasında buharlı dokuma tezgahı ile modern çelik 
döküm fabrikası ilk aklıma gelenler, sultan Abdülmecid ve Abdülaziz’in saltanatları esnasında 
tersanede ortaya çıkmışlardır. Osmanlı donanmasının çok keskin bir gerileme yaşadığı II. Abdülhamid 
döneminde dahi, öncelik verilen ordunun cephane ihtiyacı, ithalat hariç, esas olarak Tersane’de 
bulunan çelik fabrikası ile cephane fabrikasından sağlanmaktaydı. Yani diğer bir deyişle, Osmanlı ağır 
sanayinin kalbi her zaman Tersane oldu. 
 
Süremi daha fazla aşmadan, Tersane’nin bugününe değinerek sunumumu sonlandırmak dileğindeyim. 
Hepimizin malumudur, bugün Haliç Tersanesi dediğimiz Tersane-i Amire’nin kaderi, hem basında 
hem de kamuoyunda yankı yaratacak şekilde geçtiğimiz ayların önemli gündem maddelerinden 
biriydi. Teferruata girmek gerekli değil, sadece, basına yansıdıkları kadarıyla mevcut gelişmelerin 
kaygılandırıp üzdüğü çok sayıdaki insan arasında bulunduğumu belirtmekle yetineyim. Şu ana dek hep 
Portsmouth Tersanesi ile kıyasları öne çıkardık, Tersane-i Amire’nin geleceğini de aynı şekilde 
Portsmouth Tersanesiyle benzer biçimde, toplumun denizcilik kültürüne adanmış bir ulusal miras alanı 
ve müze olarak görmek başlıca dileğimdir. Günümüzde “Tarihi Portsmouth Tersanesi” olarak anılan 
bu tesis, dünyadaki en büyük deniz müzelerinden birini teşkil etmektedir.  Müze dedik, aslında bu bir 
müzeler zinciri. Tarihin en ünlü gemilerinden, dünyadaki tek üç ambarlı savaş gemisi ve bir zamanlar 
Amiral Nelson’ın bayrağını çektiği 100 toplu Victory, ilk modern savaş gemisi denilen, tamamı 
demirden imal edilmiş ilk zırhlı sıfatındaki Warrior ve yelkenli savaş gemisinin ilk örneklerinden olup, 
1545’de Portsmouth limanı içinde battıktan 440 yıl sonra enkazı denizden çıkartılan Mary Rose; 
dünyadaki en eski kuru havuz ile bunu çevreleyen tarihi endüstri binalarına yerleşmiş çeşitli sergi 
alanlarıyla bir araya gelerek günümüzün en önemli deniz kültür merkezlerinden birini oluşturuyor. Bu 
büyük kültür mirası alanına yapılan en son ekleme daha bu yaz başında hizmete açılan Mary Rose 
gemisinin sergilendiği müzedir. Benim şahsi görüşüme göre, her şeyden önce, tüm toplumun kültür 
mirasına malolmuş Tersane-i Amire’nin mevcut durumu hakkındaki spekülasyonlara son vermek, yani 
yakın zaman önce gerçekleşen gelişmeleri detay saklamadan kamuoyuyla paylaşarak duruma açıklık 
getirmek en önemli husus. Bunun ardından, bir endüstriyel arkeoloji ekibinin bölgede acilen çalışmaya 
başlaması sağlanmalı, tarihi tersane bölgesinin titiz bir plan ve envanteri hazırlanmalı. Nihai ümidim 
ise, III. Selim’in taş havuzu etrafında şekillenecek bir Tersane müzesinin kurulması, hatta belki de 
İstanbul Deniz Müzesi’nin oraya taşınmasıdır. Hatta kim bilir, bizim kendi Victory kalyonumuz olan 
Mahmudiye’nin birebir bir kopyasını bile yapıp denizde veya kuru havuz içinde sergilemek de 
mümkün olabilir. Yakın zaman önce, Rus arşivlerinde çalışırken bulduğum orijinal Osmanlı gemi 
planları arasında Mahmudiye’nin tersane çizimleri de bulunduğundan bu gerçekleşmesi imkansız bir 
ihtimal de değil üstelik. Yakın tarihimizin önemli gemilerinden hemen hiç birini orijinal halleriyle 
çeşitli sebeplerden dolayı muhafaza etmeyi ne yazık ki başarabilmiş değiliz, ama aslına sadık 
yapılacak replikalar ile toplumun ve gelecek kuşakların gözünde Türk deniz kültürü ile denizcilik 
tarihini bir menkıbeler çuvalı olmaktan çıkarıp ete kemiğe büründürmek ve ilham vermek mümkün 
olabilir. Kendi adıma, ben bunu hem geçmişime hem geleceğe bir borç olarak görüyorum. Sabredip 
dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 
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TÜRK KALYON VE TERSANE MODELCİLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞ VE ÖNERİLER  
 

BİLİR, Ercan, ercan_bilir@hotmail.com 
 
Kalyon yapımına ilgi duyan model yapımcıları olarak bizler, doktora öğrencisi olan ve Osmanlı 
denizcilik tarihi ve kalyonları ile ilgili araştırma yapan Emir YENER ile tanışıncaya kadar hep yabancı 
ülkelerin kalyonlarının yapımıyla ilgilenmek zorunda kalmıştık. O güne kadar Osmanlı kalyonları ile 
ilgili ne bir plana ne de detaylı bir bilgiye ulaşmak maalesef mümkün değildi. Bizim gibi tarihi gemi 
modelciliği konusunda çalışmaları olan araştırmacıları buluşturarak bilgi paylaşımını sağlayabilmek 
amacıyla kurmuş olduğumuz sosyal paylaşım gurubu olan Galleon Ship Model sayfasını gören Emir 
Beyin bizi araması neticesinde model yapımında bizler için Osmanlı gemilerine yönelme de başlamış 
oldu.  Kendisinin yapmış olduğu araştırmalar ve Rusya’daki çalışmaları sonucunda Rus arşivlerinden 
elde ettiği Osmanlı kalyonlarına ait 18 adet irili ufaklı Osmanlı kalyonları ve kadırgalarına ait tersane 
imalat planları olduğunu öğrendiğimizde duyduğumuz heyecanı kelimelerle ifade etmek mümkün 
değil. Uzun zamandır arzuladığımız, beklediğimiz bir imkân bu sayede ayaklarımıza kadar gelmişti. 
Kendisiyle devam eden görüşmelerimiz sırasında bu planlardan yola çıkarak modelleme yapıp 
yapamayacağımızın sorulması üzerine hiç düşünmeden projeyi kabul ettik. Çünkü bu güne kadar 
hiçbir model yapımcısı tarafından bu kadar kapsamlı bir çalışma yapılmadığını biliyorduk. Planların 
elimize geçmesiyle birlikte büyük bir heyecanla ilk çalışmalara başlamış olduk.  
 
Akdeniz’i bir Türk gölü haline getirmiş milletin mirasçıları olarak bizler, gerçeklerini muhafaza 
edememiş olsak bile, en azında elimize geçen bu fırsatı iyi değerlendirerek, elde edilen planların 
doğrultusunda bu gemilerin gerçeğine uygun birebir modellemesini yaparak denizcilik tarihimize ışık 
tutacak bir çalışmanın içerisinde olabiliriz diye düşündük. Kendi denizcilik tarihimizle ilgili plan ve 
dökümanların Rus arşivlerinde bulunması ise ayrıca düşündürücüdür. Osmanlı denizcilik tarihine ışık 
tutmak konusunda bizlerin payına düşen modelleme çalışmalarına başlarken öncelikle planları 
inceleyip bu güne kadar hakkında bir bilgi bulanamamış olan Pelengi Bahri kalyonundan başlamayı 
tercih ettik. Çünkü bu kalyon Sinop tersanesinde yapılmıştı ve omurga yapısı bakımından diğer 
kalyonlardan çok farklıydı (şekil 1). Gemi omurgasının iç bükey bir yapıya sahip olduğunu görünce 
hayrete düştük ve bunun nedeninin aydınlatabilmek için araştırmalarımıza başladık. Bu konuda uzman 
olan yerli ve yabancı birçok araştırmacının fikirlerini aldık. O kadar farklı ve değişik bakış açıları 
vardı ki omurganın bu şekilde iç bükey olamayacağı, plana sığması açısından böyle çizilmiş 
olabileceği düşüncesiyle dahi karşılaştık. Karşımızda 1796 yılında çizilmiş bir plan vardı ama gören 
herkes bu plan karşısında hayretler içerisinde kalıyordu. Anladık ki bu plan dünya denizcilik tarihinde 
bir ilk idi beklide. Atalarımızın da deneysen çalışmalar yapmış olduklarının bir kanıtı olabilirdi. O 
nedenle edindiğimiz bilgiler ve aldığımız görüşler ışığında planı ölçerek, basit bir şekilde omurga ve 
posta modellemesini yaptığımızda gördük ki plan tamamen doğruydu, geminin omurgasının düz 
olması mümkün değildi (Fotoğraf 1-2). Kalyon 1790 Tendra savaşında Ruslar tarafında esir alınmış, 
Rusya’ya götürülmüş ve bir süre Ruslar tarafından da kullanılmıştı. Rusya’ya götürüldükten hemen 
sonra Nikolayef Tersanesi başmühendisi Katasanov tarafından geminin planları çizilmiş ve planın 
altına Ioann Predtecha (Vaftizci Yahya)’nın orijinal görüntüsüdür ibaresi yazılmıştır. Yazılan bu 
ibareyi yorumlayan Rus modelci Alexander Dobrenko “gördüğünüze inanın, çizilen her şey, planda 
gördüğünüz her şey doğrudur” ifadesinde bulunmuştur. Bu nedenle planı yaklaşık olarak altı ay 
boyunca inceledik ve Fransız, İngiliz ve Rus kalyonlarıyla karşılaştırmaya çalıştık. Eğer oluşan bir 
basınçla omurga iç bükey bir yapıya bürünmüş olsaydı güvertelerde iç bükey çizilmiş olması 
gerekliydi. Bu planda omurga haricinde tüm güverteler normal bir yapıya sahiptir. Kalyonun tüm 
ölçüleri tutuyordu ve plan üzerinden aldığımız birkaç postanın güverte seviyelerini işaretleyip, ana 
plan üzerine oturttuğumuzda gördük ki güverte seviyeleri gayet normal ama alt omurga iç bükey 
çıkmaktadır. Heyecanımızın daha da artmasına yol açan bu gelişmeyle birlikte başka bulgular ile de 
karşılaştık. Planda uzun bir dümen yapısının olduğunu gördük. Omurganın baş ve arka kısmında bu 
günkü modern yatlarda bulunan ve salma olarak adlandırdığımız bir yapıya çok benziyor olduğunu 
anladık. Kim bilir uzun bir dümen yapısı kalyona yüksek manevra kabiliyeti kazandırmak, salma 
şeklinde yapı ise dalgalara karşı Kalyonun dayanıklı olmasını ağlamak amacıyla yapılmış olabilir.  
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Bir diğer konu 1800’lerde kullanılmış olan gemilerdeki yan basamak 
şeklindeki merdiven yapısının ilk defa bu kalyonda kullanılmış 
olmasıdır. Belki de bu merdiven sistemi denizci atalarımızın bir 
buluşu olabilir. Kalyonun yapımı tamamen bittiğinde eminiz ki 
öngörülerimiz ispatlanmış olacak ve bekli de bir araştırma konusu 
olarak ilgili araştırmacılar tarafından hidrodinamik yapısının bile 
ölçülmesi mümkün olacaktır (Fotoğraf 3).  
 
Pelengi Bahri’nin yapımından sonra elimizde olan diğer Osmanlı 
kalyonlarına ait palanları model planına çevirip modellemesini 
yapmaya devam edeceğiz. Bu güne kadar yapılmış olan Osmanlı 
dönemine ait tüm deniz taşıtları hakkında araştırmalar yaparak 
modellemesini tamamlayıp bir müze koleksiyonu oluşturmayı 
planlıyoruz. 
 
02.10.2013 tarihinde katılmış olduğumuz bu çalıştayda yapmış 
olduğumuz çalışmaların sunumunu yapma fırsatı bulduk ve bu 
konudaki düşüncelerimizi katılımcılar ile paylaşma  şansını 
yakaladık. Aynı zamanda diğer katılımcıların sunumlarını izlerken 
dikkatimizi çeken bir çok konu oldu: Bizler modelleme çalışmalarına 
bu güne kadar hiç değer vermemişiz aslında. Modelcilik sanatını bir 
konuda sınırlandırmak doğru bir düşünce değil. Modelciliğin önemini 
hiç kavrayamamışız bu güne kadar. Yurt dışında üniversiteler 
kapsamında modelcilik bölümleri olmasına karşın ülkemizde böyle 
bir çalışma yapılmamıştır ne yazık ki. Halbuki özellikle birebir 
yapılan modellemeler ile tarihi eserlerin planlarının bulunması, 
çıkartılması yanında modellemesini de yapılarak arşive 
kazandırılması o tarihi değerin görsel anlamda da sergilenmesi, 
ölçekli olarak somut bir şekilde sergilenmesi ya da tüm modellerin bir 
çatı altında toplanarak insanlarımıza tarihi değerlerimizi tanıtmak 
açısından çok faydalı olacaktır. Bu konuda Avrupa’da Amerika’da ve 
hatta Rusya’da birçok müze bulunmaktadır. Tarihi kalyonların ve 
çeşitli yapıların modelleri sergilenmektedir. Anadolu ve üç kıtaya 
hükmetmiş ve egemen olduğu topraklarda birçok tarihi eser bırakmış 
atalarımızın bırakmış olduğu eserlere sahip çıkmak ve bu tarihi 
eserlerin, konak, köprü, kule, tersane ve birçok eserin birebir 
modelleme çalışması yapılarak gerek Türkiye’de bir müze ortamında 
sergilenmesini sağlayabilir gerekse gezici sergiler oluşturarak yurt 
dışında da ilgi görmesini sağlayabiliriz. Bir taraftan tarihi 
değerlerimize sahip çıkarken bir taraftan da ülkemize tarihi turizm 
açısından gelir sağlayabiliriz. Örnek vermek gerekirse; arşiv 
belgelerinden ve yayımlanmış kaynaklardan elde edilen bilgilerle 
Haliç’in bünyesinde ve çevresinde barındırdığı yapılar, iskeleler, 
tersaneler, deniz hamamları, Haliç’i korumak amacıyla yapılmış 
zincir dahi olmak üzere diaroma şeklinde modelini yapılarak bir 
zamanlar altın boynuz olarak adlandırılan doğa harikası Haliç tekrar 
model olarak canlandırılabilir ve tanıtım açısında yurt içi ve yurt 
dışında sergilenebilir. Bu konu detaylı bir araştırma yapmayı 
gerektirmektedir. Tersanede kullanılan alet ve gereçlerden tutun da 
kullanılan ahşapların cinsinden imalat tekniklerine kadar derin 
araştırma yapılması ve elde edilen bilimsel bilgiler referansıyla 
uygulanması gerekmektedir. Tüm bunların hayata geçirilmesinde pek 
çok disiplin ile ortak çalışılması gerektiğinden İSTYAM Tarihi 
Yarımada Deneysel Araştırma Grubu koordinatörlüğünde arzu edilen 
çalışmaların gerçekleşmesi çok daha olası görülmektedir.   Şekil 1 
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Fotoğraf 1: Pelengi Bahri planı üzerinden modelleme çalışması. 
 

 
 

Fotoğraf 2: Pelengi Bahri planı üzerinden modelleme çalışması. 
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Fotoğraf 3: Kalyonun planına sadık kalınarak hazırlanan modelin arka görünümü. 
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OSMANLININ SIRADIŞI KALYONU: PELENG-İ BAHRİ 

DEREBEK, Ersin, derebek@hotmail.com  

Osmanlı donanmasında bulunan kalyonların yapısı ve planlarıyla ilgili 2012 yılına kadar her hangi bir 
bilginin olmadığı sanılmaktaydı. Bu durum birçok makale ve sempozyum bildirilerinde de kayda 
geçmiştir. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde doktora öğrencisi olan Emir YENER tarafından yapılan 
araştırmalar sonucu Rus arşivlerinde bazı belge ve planların olduğu tespiti yapılarak bu belge ve planların 
bir kopyası ülkemize getirilmiştir. Modellenmesi amacıyla bize ulaştırılan bu planlar doğrultusunda 
yaptığımız çalışmalar ve incelemeler neticesinde Tendra savaşında Rusların eline geçen yapım yılı 1777 
olarak bilinen Peleng-i Bahri kalyonunun oldukça sıradışı ve bu güne kadar incelemiş olduğumuz 
kalyonlardan farklı ve benzersiz yönleri bulunduğu tespit edilmiştir. İlk etapta bu kalyonun 1/48 ölçekli 
bir modelinin planlama ve yapımı konusunda aldığımız karar doğrultusunda yaptığımız ilk incelemelerde 
oldukça ilginç tespitlerimiz olmuştur. Bu tespitlerimizi; cıdavra direğinin bağlantı şekli, modern 
gemilerinkine benzer Borda merdiveni, yarısı su hattının altında kalan arka kapaklar, üst güvertede 
bulunan şadırvan benzeri bir yapı ve en sıradışı olanı iç bükey omurga şeklinde tasarlanmış olan yapısı 
olarak sıralayabiliriz. Bu sonuçların doğruluğunu ispatı konusunda varılan sonuçların plan 1’de görüldüğü 
üzere omurganın eğriliği konusundadır. Bu omurga yapısının bu güne kadar yapmış olduğumuz detaylı 
araştırmalar neticesinde ne 18. yüzyıl ne öncesi nede sonrası olarak  dünya üzerinde hiç bir kalyonda 
rastlamamış olmamız, kalyonun omurga yapısına şüpheci yaklaşmamıza neden olmuştur. Bu 
araştırmalarımızın içerisinde gerek internet gerekse yerli ve yabancı kalyon tipolojisi inceleyen basılı 
kaynaklarda bu durumla ilgili sadece ahşap ve yaşlı gemilerde görülen (Hogging ve sagging keel) 
kamburlaşma ve sarkma olarak adlandırılan (şekil 1) zaman içerisinde suyun kaldırma kuvveti sonucunda 
ağırlık merkezleriyle oluşan deformasyon şekli yer almaktadır. Ancak Pelengi Bahri kalyonunda durumun 
bu sebepten olmadığı, yapım aşamasında bu kavisin bilerek uygulandığını düşünmekteyiz. Çünkü durum 
bu sebeplerden olmuş olsaydı planda görüldüğü gibi güverte çizgileri son derece düz bir hatta olmazdı, 
omurgada oluşan aynı kavisi güvertelerde de görmemiz gerekirdi.   

Şekil 1: Litaretüre Hogging ve Sagging Keel olarak geçen Kamburlaşma ve Sarkma süreci. 
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Plan 1: Peleng-i Bahri Kalyonu omurgasında görülen kavis ve yaptığı açı. 

İnternet üzerinden çeşitli yabancı forum ve sosyal paylaşım platformlarında konuyla ilgili aralarında 
uluslar arası derecelere sahip modelcilerinde bulunduğu birçok profesyonel modelci arkadaşlarımızla 
yaptığımız istişareler sonucunda onlarında bu kalyon ile ilgili görüşlerinin bizimle aynı paralelde çok 
ilginç ve sıra dışı deneysel bir kalyon olması yönünde olması da tezimizi doğrular niteliktedir. Plan 
üzerindeki çalışmalarımız kalyonun omurga yapısının kavisli olduğu yönündedir. Plan 2’de görüldüğü 
gibi kalyonun endaze planında Water Line (WL) su hattı çizgileri bütün gemi plan çizimlerinde su yüzeyi 
düz bir hat olduğundan düz bir çizgi ile işaretlenmesi gerekirken endaze planında WL çizgisinin ön ve 
arka postalarda kavisli şekilde çizildiği görülmektedir. Bu kavisin sebebi kalyonun posta seviyelerinin su 
hatlarına geldiği noktaları göstermesi itibarıyla endaze çiziminin posta dış çizgilerinin birbirine alt 
bölümde karışmaması için üste doğru kaydırılarak çizildiğinin kanıtıdır. Ayrıca plan üzerindeki eski Rus 
el yazısıyla bu planın “kalyonun gerçek görüntüsüdür” seklinde bir ibareye vurgu yapılması da omurga 
eğriliği konusunda şüpheleri hafifleten bir durumdur. 

Plan 2: Peleng-i Bahri Endaze Planı 
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Modele başlamadan önce kontraplak ile yaptığımız ilk prototip denememiz de omurgadaki eğriliği 
desteklemektedir. Omurga eğriliği konusunda şu an için bir şüphemiz kalmamasına karşın bu konuyla 
ilgili kesin sonucun bitirmek üzere olduğumuz omurga ve postaların yerleşimiyle birlikte neticelenmiş 
olacağını düşünmekteyiz. Durumun bu doğrultuda sonuçlanması, bu kalyonun teknik üniversitelerimiz 
bünyesinde incelenerek bir dizi çalışma yapılması yönünde önemli bir yol gösterici adım oluşturacaktır. 
Bu çalışmaların bu kalyonun neden böyle yapıldığı ve ne gibi sonuçları olduğuna dair yüzebilirlik testi 
Hidrodinamiği ve manevra kabiliyetine etkisi gibi bir çok deneysel faaliyetin gerek elektronik gerekse 
modelleme yapılarak ölçülmesi ve test edilmesi denizcilik tarihimize ışık tutacaktır. Belki de Emir 
Yener’in Osmanlı Denizcilik Tarihinde Rus Arşivlerinin Yeri isimli makalesinde1 belirttiği gibi o dönem 
kalyonlarının genel yapısı itibariyle en boy oranının 1/4 olmasına karşın Osmanlı gemilerinde en boy 
oranının 1/3 olması sonucunda yavaş ve düşük manevra kabiliyetinde olması beklenirken Rus 
gemilerinden daha hızlı ve yüksek manevra kabiliyetlerinin olduğuna dair tarihi belgelerin 
açıklanabilmesine bir örnek olabileceği düşüncesindeyiz. Bizlerin bu model yapım örneğinde öncelikle 
dikkatini çeken konu Osmanlı’da kalyonlara verilen önemin bir göstergesi olarak bir savaş aracında bile 
dönemin motiflerine çok iyi bir örnek olarak arka aynalıkta bulunan süslemelerin varlığı olmuştur. Laleler, 
vazolar, çiçekler gibi yine Osmanlı süsleme ve oyma sanatında sıkça rastladığımız baykuşlar, anka kuşları 
ve baş figüründe bulunan insan yüzlü kaplan figürüne ve bunun yanında kalyonun birçok bölgesinde 
bulunan oyma motiflere özellikle dikkat çekmek amacıyla bu motifleri aslına uygun ve tamamen el yapımı 
mikro ölçekte yüksek detaylar içeren el oyma çalışmalarıyla yapmaktayız. 

Resim 1: Peleng-i Bahri Kalyonu süsleme parçalarının yeniden yapımı. 

Resim 2: Peleng-i Bahri Kalyonu süsleme parçalarının yeniden yapımı. 

1 https://www.academia.edu/5081360/Osmanli_Denizcilik_Tarihinde_Rus_Arsivlerinin_Yeri (Erişim Eylül 2013). 
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Resim 3: Plana sadık kalınarak hazırlanan iskelet üzerine süsleme parçalarının monte edilmesi. 

Kalyonun omurga ve postalarında orjinal yapım şekliyle yaklaşık 1.080 parçadan oluşan iskelet sistemiyle 
ve toplamda 7.000 ile 10.000 parça kullanılarak oluşacak olan modelimizi yaklaşık olarak öngörümüzde 
3.500 ile 5.000 saatlik bir çalışma aralığı sonucunda bitirmeyi hedefliyoruz. Bu model ayrıca ülkemizde 
çalışılan ilk P.O.F Model olma özelliğini de taşıyor olacaktır.  

Resim 4: Omurgayı oluşturan parçaların hazırlanışı. 
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Ahşap modelcilik konusundaki bir diğer çalışma sahasını da bugüne kadar yaptığımız ve yapacak 
olduğumuz işlerin olduğu kadar ülkemiz modelciliğinin de dünyaya tanıtımı açısından önem arz eden 
tanıtım faaliyetleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda internet ortamında Galleon Ship Model adı altında bir 
facebook grubu oluşturduk. Grup ismini İngilizce kullanmaktaki amacımız grubun uluslar arası boyutta 
düşünülmesidir ve bu konuda 14 ay gibi kısa bir zaman içinde uluslar arası şampiyonluklara defalarca 
imza atmış bir çok yabancı modelcilerin, akademisyenlerin, tarihçilerin, koleksiyonerlerin ve sualtı 
arkeologlarının bulunduğu 1.000 üyeye sahip bir grup olması itibariyle ülkemiz modelcileri içinde 
dünyaya açılan bir kapı olmuştur. Fikir paylaşımı açısından modelcilik anlamında başı çeken Rusya, 
İtalya, Ukrayna, Fransa, İngiltere, İspanya gibi ülkeler başta olmak üzere dünyanın hemem hemen her 
ülkesinden bir çok yabancı modelciyle bu grup vasıtasıyla sürekli iletişim halinde olmamız ülkemiz 
modelciliğinin gelişimi açısından sevindirici olmakla beraber büyük önem taşımaktadır. 

Sonuç olarak; konunun ülkemiz denizcilik tarihi ve modelciliği açısından yüksek öneme sahip olması 
sebebiyle çalışmalarımızı üniversitelerimiz ve bu alandaki akademik kadrolar ile birlikte yürütmek hatasız 
ve orjinale en uygun modelleme yapabilmemiz açısından son derece önemlidir. Önümüzdeki dönem için 
planlamalarımız içerisinde son dönemde gün yüzüne çıkan 17 parça Osmanlı gemisinin tamamının 
uluslararası müze standardında yüksek detaylı çalışılarak modellenmesinin yanı sıra Haliç Tersanesinin bir 
diaromasının tarihi belgeler ışığında modellenmesi de bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız 
hızla devam etmektedir. Ayrıca özellikle bizim yapmakta olduğumuz uluslararası deyimiyle Admiralty 
POF olarak adlandırılan modeller (resim 5) zaman açısında çok uzun zaman alması ve malzeme yönüyle 
de çok pahalıya mal olan çalışmalar olması nedeniyle şu ana kadar kişisel gayretlerimizle götürdüğümüz 
çalışmalarımıza bu ölçekte bir çalışma yapabilmemiz için başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere 
çeşitli belediye ve üniversitelerimizle beraber ticaret odalarımızın veya konuya gönül veren iş 
adamlarımızın sponsorluğu bu projeleri en kısa zamanda hayata geçirebilmemiz açısından olmazsa olmaz 
ön koşulu oluşturmaktadır. Çalıştayın düzenlenmesini sağlayan Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Tarihi 
Yarımada Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne ve Deneysel Araştırma Grubu koordinatörü Uğur GENÇ’e 
teşekkür ederim.  

Resim 5: Admiralty POF olarak adlandırılan bir model (Narim Mangeldinov). 
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KÜLTÜR VARLIKLARININ İNCELENMESİNDE X-IŞINI FLORESANS ANALİZ 
TEKNİĞİNİN KULLANIMI 

GENÇ, Uğur, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, 
ugur.genc@kultur.gov.tr  

BAŞSARI, Asiye, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, 
asiye.bassari@taek.gov.tr 

EKİNCİ, Şinasi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi,  
sinasiekinci@yahoo.com 

Özet 
Kültür mirası, Bir ülkenin kültür mirası geçmişine ilişkin temel bilgi kaynağıdır. Kültür mirası temelde 
topluma ait değerler ve varlıklardan oluştuğu için bu mirasın korunması ve gelecek nesillere 
aktarılması toplumun tamamını kapsayan bir sorumluluktur. 
Bu nesnelerin sınıflandırılması, korunması ve restore edilmesi bilimsel, teknik ve tarihi bilgi birikimi 
gerektirir. Bu nesnelerin kimyasal yapıları, bunların nitelenmesinde asli bir rol üstlenmektedir: Bu 
bağlamda, nükleer analitik teknikler özellikle kullanışlı olmaktadır. Literatürde, seramik, taş ve metal 
eserler, resimler, heykeller ve arkeolojik kalıntılar gibi çok çeşitli kültür mirası nesneleri ne ilişkin 
çalışmalarda bu tekniklerin uygulandığı birçok örnek bulunmaktadır. Bazı durumlarda, bu bilgiler 
eserlerin orijinalliğini doğrulama işlemlerinde tamamlayıcı bilgiler sağlamak suretiyle yasa dışı eser 
kaçakçılığı ile mücadelede de faydalı olabilmektedir. Kültür varlıklarının kopyalanması veya 
kaçakçılığı hususunda nükleer analitik teknikler, doğrudan tarih belirleme teknikleri veya nesnelerin 
yerleşik kimyasal yapı örgüleri ya da orijinal eserin yapımında kullanılan ham maddelerin yapıları ile 
kıyaslama yoluyla bir eserin belirli tarih dönemi veya kültüre ait olduğunun tespitinde de kullanılır. 
Çapraz başvurular ve belgelendirme kanıtları ile tarihi eserleri belgelendiren veri tabanları 
oluşturulması ve nitelendirme verileri de büyük önem arz etmektedir. Veri tabanları, eski müze 
koleksiyonlarının yeni bilgi kaynakları olarak kullanılmasına, yeni bulguların kıyaslanmasına veya 
kuşkulu eserlerin kimyasal özellikleri belirlenmiş yapı özellikleri ile karşılaştırılmasına veya koruma, 
restorasyon, tarihi, arkeoloji ve bu alanlarda yapılacak araştırmalara imkan sağlar. 

Anahtar Kelimeler: X-ışını, XRF, arkeometri, metal analizi, konservasyon. 

Abstract 
Culture heritage is the main source of a country’s relationship to its past. Since the culture heritage 
builds mainly from a country’s own values, it is very important to protect this identity and pass on to 
the future generations. Passing on the cultural heritage is not only a responsibility of a specific crowd 
of people but it is a responsibility of all citizens. The objects with the cultural heritage value require 
technical, scientific and historical knowledge and classification. Identifying the chemical structure 
plays a significant role in the classification of these objects as a source of technical and scientific 
knowledge; especially the nuclear techniques play an essential role. There are a lot of scientific papers 
published with data regarding the nuclear techniques used to identify the chemical structure of 
ceramics, stone and metal apparatus, pictures, sculptures and other archeological artifacts. In some 
cases, these nuclear techniques could also be used for identifying the authenticity of these artifacts and 
thus be very useful for eliminating the smuggling of these artifacts. For identifying the authenticity of 
the artifacts; nuclear analytical techniques, date identification techniques and chemical analysis could 
be used as different techniques. It is also very important to make databases for the cultural artifacts 
using cross referencing and certification recording. Databases are very useful for using the old 
museum collections as a reference for newly collected data, comparison of newly found artifacts to 
each other and to compare the suspected artifacts to established artifacts for authenticity for chemical 
composition. Databases are also important for allowing research on the artifacts for protection and 
restoration. 

Keywords: X-ray, XRF, arkeometri, metal analizi, conservation. 
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Giriş 

X-ışını floresans spektrometresi (XRF),  bir atomdaki yörünge elektronlarının uyarıcı bir kaynak ile 
uyarılması ve oluşan karakteristik x-ışınlarının uygun bir algılayıcı kullanılarak elde edilmesi ve 
oluşan spektrumun değerlendirilmesi esasına dayanır.   

XRF metodunda örnek içindeki atomun uyarılabilmesi için üretilmiş radyoizotop kaynaklar,  x-ışını 
tüpleri, yüklü parçacıklar ve araştırma reaktörlerinde üretilen bazı radyonüklidler de kullanılabilir.  

X-ışını floresans (XRF) analizi tekniği, 1913 yıllarında Moseley’in x-ışını spektrumunun önemini 
anlatmasıyla önem kazanmaya başlamıştır.   XRF analiz tekniği iki yönde gelişmiştir.  

Enerji dağılımlı x-ışını floresans tekniği (EDXRF) 

Dalga boyu dağılımlı x-ışını floresans tekniği(WDXRF) 

Her iki cihaz da tahribatsız analiz çalışmalarında kullanılabilir. Atom numarası 8 ile 92 arasında olan 
elementlerin kalitatif ve kantitatif analizleri yapılmaktadır.  

ÇNAEM XRF Laboratuarında Portatif EDXRF cihazı (Şekil 1) ve WDXRF Spektrometresi mevcuttur. 

Portatif EDXRF spektrometresi, x-ışın tüpü ile elementlerin karakteristik x-ışınları oluşturulup, Si PIN 
dedektör tarafından sayıldıktan sonra, preamplifikatör, amplifikatör ile gelen voltaj sinyalleri ADC ile 
dijital şekle dönüştürülerek, çok kanallı analizör tarafından x-ışını spektrumu elde edilir (Tablo 1).  

Şekil 1. Portatif EDXRF Spektrometresi 

Eksitasyon Kaynağı: X-ışını tüpü: W anotlu,  10-40 kV, 10-50 µA, 

Dedektör Si PiN diot,  ayırma gücü ( <230 eV FWHM at 5.95 keV Mn K-x ışınları) 

Çalışma aralığı -10°C to +50°C 

Güç iPAQ Li-ion bataryalı ve tekrar şarj edilebilir özellikte. 

Batarya ömrü: 8 saat 

Standard Elementler: Pb, Cr, Hg, Cd, Sb, Ti, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Sn, Ag, As, Se, Ba, Co, Zr, 
Rb. İlave olarak:  W, Br, Tl 

iPAQ ile kullanılan 
programlar 

-Alaşım modu 
-Toprak modu 
-Filtre modu 

Tablo 1. Portatif EDXRF Spektrometresinin Teknik Özellikleri 
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WDXRF spektrometresinde, Bragg kanunu prensiplerine dayanarak, lityum florid, topaz, germanyum, 
pyrolytic grafit(PG),  amonyum dihdrogen phosphate (ADP),  rubidyum acit phthalate,  pentaeryhritol 
gibi kristaller kullanılarak gelen ışın demeti dağıtılır (Tablo 2).  Dalga boyu dağılımlı (WD) dağılımlı 
spektroskopi 0.2 ile 20 Angstrom arasındaki x-ışınlarını algılayabilecek şekilde geliştirilmiştir. 

Super Sharp X-Işını tüpü Rh anot, 4kW, 60mA, 66kV 
Kristaller 1-PX10, 

2-GeIII-C, 
3-PE202-C, 
4-PX1,  
5-PX4A, 
6-PX7,  
7-LiF220 

Dedektörler 1-Gaz akışlı dedektör 
2-Parıldamalı dedektör 

Kolimatörler 1- Be, 
2-Al 
3-Prinç 

Programlar 1- IQ+ 
2- Pro-Trace 

Tablo 2. WDXRF Spektrometresi Teknik Özellikleri 

ÇNAEM XRF Laboratuarında Yapılan Çalışmalar 

ÇNAEM XRF Laboratuvarında kullanılmakta olan WDXRF Spektrometresi ile örnek kapları içine 
girebilen boyutlarda olan metal örneklerin analizleri tahribatsız olarak yapılmıştır Şekil 2). WDXRF 
Spektrometresi analiz şartlarında olmayan metal örnekler ise portatif XRF Cihazı ile analiz edilmiştir.  

Şekil 2. WDXRF Spektrometresi 

Örnek Çalışma: Bizans Dönemi Para Analizi 

Element Mg  Al Si P S Cl Ca Cr Mn Fe 

% 1,02 0,03 0,13 0,02 9,33 0,01 0,10 2,18 0,19 4,20 

%belirsizlik 0,02 0,001 0,01 0,001 1,1 0,001 0,02 0,03 0,01 0,32 

Element 
Ni Cu As Rb Zr Ag Sn Sb Pb Bi 

% 1,03 52,20 1,46 0,001 0,01 0,05 0,03 0,08 5,83 0,11 

%belirsizlik 0,01 0,06 0,02 0,0001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,4 0,01 
Tablo 3. Bizans Dönemine ait bir sikkenin analizi 
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Örnek Çalışma: Bizans ve Osmanlı Dönemi Ağırlıklar 

İstanbul Arkeoloji Müzeleri envanterine kayıtlı olan Osmanlı Bizans Dönemlerine ait ağırlık ölçü 
birimleri olarak kullanılan bazı tarihi eserler, xrf spektrometresi ile incelenmiş, eserlerin meteryalleri 
konusunda bilimsel değerlendirmeler yapılmıştır (Şekil 3). 

Şekil 3. Osmanlı ve Bizans Dönemi Ağırlıkları 

Örnek Çalışma: Tarihi Haçların Analizi 

% 

Sn 30.35 
Cu 61.6 
Pb 7.40 

% 

Sn 16.4 
Cu 66.3 
Pb 17.05 

Örnek Çalışma: Urartu Dönemi Fibula, Pazubent, Bilesik ve Kemer Analizleri 

Şekil 4.  Urartu Eserlerinin Portatif EDXRF ile İncelenmesi 
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Örnek 
NO: 

Fe Cu Zn Sn Pb 

1 0.79 87.91 11.31 

2 5.31 82.48 8.06 4.15 

3 1.11 55.93 1.23 40.08 1.65 

4 3.96 65.39 28.39 1.38 

5 5.13 59.94 32.97 1.97 

6 0.22 95.71 2.01 2.06 

7 6.86 62.53 20.65 9.96 

8 0.34 85.37 14.15 

9 0.64 91.48 7.89 

10 0.7 93.34 5.96 

11 4.49 68.38 1.65 17.41 8.07 

12 4.96 66.19 20.74 8.11 

13 4.98 60.75 27.57 6.7 

14 5.43 61.23 25.77 7.57 

15 2.39 36.77 50.11 10.72 

16 1.1 87.59 7.43 3.88 

17 2.01 71.71 18.33 7.96 

18 2.94 73.91 18.41 4.74 

19 3.6 41.2 0.44 51.86 2.9 

                      Tablo 4. Urartu Dönemi Kemer Örneklerin XRF Analiz Sonuçları 

Sonuç Ve Yorum 

XRF tekniğinin avantajlarını kısaca şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Tahribatsız bir analiz yöntemi olarak kullanılmaktadır.
• Çeşitli fiziksel ve kimyasal yapıda maddeler analiz edilebilmektedir.
• Karakteristik x-ışınları ile spektrum kolayca çözümlenebilmektedir.
• Numunenin hazırlanması diğer analiz yöntemlerine göre kolaydır ve örnek çeşitli boyut ve

şekillerde olabilmektedir.
• Geniş bir element aralığında analiz yapılabilecek kapasitededir.
• Radyoaktif kaynak veya x-ışını tüpleri, algılayıcılar ile elementlerin miktarlarının

hesaplanması daha hassas ve kolay hale gelmiştir.
• Bazı durumlarda 1 ppm veya daha az miktarları da tespit edebilme gücü vardır.

Jeoloji, Çevre ( hava, su,  toprak), Nanoteknoloji,, Mineroloji, Gıda kontrolleri, İlaç analizleri, Adli 
Tıp örnekleri, Biyoloji, Boya pigmentleri, Tarım ürünleri, Hammade üretimin her aşamasında, 
Kaplama kalınlığı ölçümleri (altın, gümüş, çinko, krom), Uzay araştırmaları, Arkeoloji ve koruma-
onarım gibi pek çok alanda kimyasal analiz yapılabilen bir tekniktir. X-Ray Floresans (XRF) 
spektrometreleri,  malzemelerin elementel kompozisyonu belirlemede kullanılan önemli yöntemlerden 
biridir. Hızlı, duyarlı, kullanım kolaylığı, malzemeye zarar vermeme ve düşük fiyat özellikleri göz 
önüne alındığında teknolojik ve bilimsel araştırmadaki önemi daha da artmaktadır. 
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Özet 
Radyografi, arkeolojik ve tarihi sanat eserlerinin incelenmesinde çeşitli amaçlarla kullanılabilen 
önemli bir tahribatsız muayene tekniğidir. Bu teknik, konservasyon işleminden önce objelerin 
durumunun değerlendirilmesinde, kullanılan malzemelerin iç yapılarının görülmesinde, yapım 
metotlarını incelemede, sanat eserlerindeki gizli işaretleri ve sahteciliği ortaya çıkarmada, mumyalarda 
gizlenmiş cisimlerin belirlenmesinde, vb. birçok amaçla kullanılmaktadır. Radyografik teknikler, 
kağıt, ağaç, kumaş, seramik, metal, insan ve hayvan kalıntıları gibi çeşitli malzemelere uygulanabilir. 
Radyografik muayene ile korozyon altında gizlenmiş cisimler ve resimlerin altında kalmış bir önceki 
resimler görüntülenebilir. Tüm bu özellikler radyografiyi kültürel mirasın incelenmesinde çok değerli 
ve önemli bir araç haline getirmiştir. 
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde arkeolojik objeler üzerinde yapılan arkeometrik 
incelemeler, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü ve İstanbul 
Arkeoloji Müzesi ile işbirliği halinde yürütülmektedir. Ayrıca, Rezzan Has Müzesi ile de ortak 
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışma,  arkeoloji ve koruma-onarım uzmanlarının yürüttüğü restorasyon, 
konservasyon, tarihleme, replika işlemleri, envanter ve arşivleme çalışmalarına destek vermek 
amacıyla arkeolojik objeler üzerinde yapılan radyografik incelemeleri anlatmaktadır. İncelemeler, 
Bizans dönemine ait çapalar, Haliç Zinciri, Sultan Ahmet Meydanı’nda bulunan Roma Dönemine ait 
Yılanlı Sütun’dan koptuğu düşünülen yılan kafası ve çeşitli metal eserler üzerinde yapılmıştır. 
Muayene edilen objelerden elde edilen bulgular, objeler üzerinde yapılacak çalışmalara destek olmak 
ve üretim yöntemlerini değerlendirmek üzere ilgili uzmanlar ile paylaşılmıştır. 

Giriş 

Arkeolojik objelerin konservasyonu, obje ile ilgili tüm karakteristiklerin korunmasını gerektiren çok 
önemli bir işlemdir. Bu anlamda, tahribatsız muayene (NDT) tekniklerinin arkeolojik objelerin 
konservasyonu için kullanılması amaca uygun bir yöntemdir, çünkü bu yöntem diğer analiz 
yöntemlerinin (kimyasal, vb.) tersine objelere zarar vermeden incelemeyi sağlamaktadır. 

Tahribatsız, hızlı ve düşük maliyetli olan X-ışını radyografi tekniği bu iş için en uygun olanıdır. Bu 
teknik, korozyon ve yabancı maddelerin altında kalmış, biçimi ve yapısı  anlışalamayan objelerin 
fiziksel olarak herhangi bir zarar vermeden görüntülenmelerini sağlamaktadır.  

X-ışını radyografisi ile elde edilen bilgiler başka bir yöntemle kazanılamamaktadır. Teknolojik 
ayrıntılar herhangi bir müdahaleye gerek kalmaksızın ortaya çıkarılabilir. Bundan başka, X-
radyografları iç yapısı kararsız olan ve potansiyel olarak bozunmaya yüz tutmuş eserler için uzun 
süreli bir görsel kayıt oluşturur.  

Metal eserlerin toprak altından çıkarılmasını takiben bozulma prosesini azaltacak çok şey 
yapılabilmesine karşın radyografi işlemi kazıdan hemen sonra yapılmalıdır. İyi kalitede bir radyograf 
tanımlama, sınıflandırma ve tarihleme için gerekli bilgileri verir. 
Radyografinin avantajlı yönleri aşağıda verilmiştir: 
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• Şekil, teknoloji ve durum ile ilgili görsel kayıt
• Tanımlama için destek
• Yapıya zarar vermez
• Tahribatsız
• Ucuz
• Bozunan objeler için uzun süreli kayıt

Radyografide kullanılabilecek radyasyon tipleri olarak; X-ışınları, gama ışınları, beta ışınları, 
nötronlar ve elektronlar sayılabilir. Elektromanyetik radyasyon ailesinin malzemeye nüfuz edebilen 
enerjitik kısmında yer alan X ve gama ışınları radyografide yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle 
tablo ya da 5 cm’e kadar çelik veya eşdeğer elemanların radyografisi için X-ışını radyografisi, bu 
seviyeden daha kalın veya yoğun elemanlar için de gama radyografisi tercih edilerek kullanılmaktadır. 
Metal, seramik ve taş eserlerin incelenmesi için bu teknikler uygun olmaktadır. Radyografik 
görüntülenen malzemenin tahrip edilmeden incelenmesinin yanı sıra, uygulama sonrasında malzeme 
yüzeyinde ya da bünyesinde hiç bir yabancı muayene kalıntısı kalmamaktadır 

TAEK Laboratuvarımızda tamamlanmış olan ve aşağıda anlatılan örnekler; restorasyon, konservasyon, 
replika çalışmaları, tarihleme ve envanter çalışmalarına yardımcı olması açısından arkeolojik objelerin 
üretim yöntemlerinin ve korozyon durumlarının araştırılmaları ile ilgili çalışmaları içermektedir. 

Arkeolojik Objeler Üzerinde Gerçekleştirilen Radyografik Uygulamalar 

Arkeolojik objeleri incelemek amacıyla, X-ışınları tüpü, Co-60 gama ışınları kaynağı ve Kodak 
AA400 filmi kullanılmıştır. Işınlama parametreleri obje malzemesine ve bileşimine göre deneysel 
olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada muayene edilen bazı objeler ve radyoğrafları gösterilmiştir. Şekil 1 
Marmara Adası açıklarında yapılan Çamaltı Burnu-1Batığı kazısından çıkartılan ve 13. yüzyıl Bizans 
Dönemine tarihlendirilen bir çapanın ışınlama pozisyonunu ve radyografların birleştirilmesiyle 
oluşturulan tüm görüntüsünü göstermektedir. Daha once Frederick H. van Doorninck’in Serçelimanı 
Batığı kazısından ele geçirilen ve içi tamamen yol olmuş bir demir çapayı replika ettiği prensibe 
dayanan bu çalışmada radyografi ile elde edilen görüntüler, İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür 
Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünde replikaların hazırlanmasında yardımcı araç olarak 
kullanılmıştır. Radyografta, çapada kalan metal kalıntıları ve metal eridikten sonra oluşan boşluklar 
tespit edilebilmektedir. Bu sayede demir kalıntılar ile epoksi replika bir arada değerlendirilmiştir. 
Öğrenciler tarafından yapılan replika çalışmalarından bir tanesi Şekil 2’de görülmektedir.  

Şekil 1. Çapanın Co-60 kaynağı ile ışınlama pozisyonu ve radyografların birleştirilmesi ile elde edilen görüntü. 
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Şekil 2. Şekil 1 de  radyografik görüntüsü verilen çapanın replikası 

Bizans imparatorluğu döneminde Haliç’te Osmanlı gemilerinin girişine engel olmak için kullanılan 
zincire ait parçalar, İstanbul’da bulunan çeşitli müzelerde sergilenmektedir. Bunlar arasında Rumeli 
Hisarı Müzesi’ne ait 4 baklalı zincir parçasının (Rz3) radyografik incelemesinden malzeme hataları ve 
üretim yöntemleri ortaya çıkarılmıştır. Zincir halkasının ışınlama pozisyonu ve elde edilen radyograf 
Şekil 3’te gösterilmiştir. Zincirin uç kısmının ışınlama pozisyonu ve radyografı ise Şekil 4’te 
görülmektedir. Şekil 3,4 ve 5’te verilen görüntülerden, malzemedeki yüzey altı gaz boşlukları ve 
dövme binmeleri teşhis edilebilmektedir. Bu belirtiler, zincirlerin once sıvı metalin silindirik bir kalıba 
döküldüğünü, sonra sıcak halde çekiçle dövülerek iki ucunun birleştirildiğini ve bakla haline 
getirildiğini göstermektedir. 

Şekil 3. Zincir halkasının ışınlama pozisyonu ve elde edilen radyograf görüntü. 

Şekil 4. Zincir halkasının uç kısmının ışınlama pozisyonu ve elde edilen radyograf görüntü. 
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Şekil 5.  Dört baklanın radyograf görüntüleri için 10 adet filmden yararlanılmıştır. Deneme ve toplu çekimler ile 
birlikte çalışmada 18 adet Kodak Industrex AA400 Pb ekranlı vakumlu film kullanılmıştır. 
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Diğer bir araştırma, Sultanahmet Meydanı’nda bulunan Roma Dönemine ait Yılanlı Sütun’un  kafası 
üzerinde yapılmıştır. Şekil 6’da bakır malzemeden yapılmış olan yılan kafasının ışınlama pozisyonu 
ve elde edilen radyograf görülmektedir. Radyograf görüntüsünden, döküm porositeleri ve kalıp destek 
metali teşhis edilebilmektedir. Bu film, kafanın kalıba döküm yöntemiyle üretildiğini göstermektedir. 

Şekil 6. Yılan kafasının ışınlama pozisyonu ve elde edilen radyograf. 

ÇNAEM’de 2012 yılı içinde farklı metal malzemeler üzerinde çekimler gerçekleştirilmiştir (Şekil 7). 
Erzurum Müze Müdürlüğü envanterine barutluk olarak kaydedilen metal buluntunun içyapısını 
görüntülemek amacıyla X-ışını ile radyografik görüntüleme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen radyograf 
görüntü, yanık katman ile kaplı buluntunun içyapısında yaylı bir mekanizmanın olduğunu göstermiştir. 
Buluntunun üst bölümünde görülen üç adımlı vidalama yeri, mekanizmanın yayı basılı iken şu an 
mevcut olmayan başka bir parça ile kapatıldığını göstermektedir. Mekanizmanın çalışır durumda 
kalmasını sağlayan kaydırma yağına rastlanabilen buluntunun patlayıcı olabileceği düşünülmektedir. 
Samsun Bafra Müzesi’nde sergilenen mızrak ucu, 120 Kv ve 16 mA şiddetinde X-ışını ile poz süresi 
20 sn., mesafe 70 cm. olarak ayarlanan ışınlama sonucundaki radyograf görüntü, okside olarak 
mukavemetini yitirmiş kısımları net bir şekilde göstermiştir. Oksitlenmiş bu bölgelere mekanik 
temizlik sırasında dokunulmayıp konservasyon işleminde mevcut aktif korozyon pasifize edilmiştir. 

Şekil 7. Yaylı mekanizmanın radyograf görüntüsü (solda) ve mızrak ucu (sağda). 
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Çapaların konservasyon öncesinde kabuk altında gizlenmiş olan boş/dolu alanların tespit edilmesi, 
uygulamaları belirleyici bir rol oynamaktadır. Radyografik incelemeler ile öğrenilebilecek bu bilgiler 
ışığında demir özü görülen bölgelerin üzerindeki kabuğun kaldırılıp demir varlığını yitirmiş kısımların 
ise çeşitli dolgu uygulamalarla özgün kalınlığına kavuşturulması amaçlanmıştır. Çapaların kaplanmış 
olduğu kabuk tabakasının kırılganlığı göz önünde bulundurularak TAEK Laboratuvarına ulaştırılan bir 
parça üzerinde taşınabilir dijital radyografi cihazıyla (flat panel) deneme çekimi yapılmıştır. Bu 
çekimle istenilen sonucun alınması üzerine taşınabilir dijital X-ray ile Konservasyon Laboratuvarında 
bulunan çapalara ait tüm bölgelerin çekimleri tamamlanmıştır (Şekil 8). Bu sayede çapaların iç 
boşlukları ve demir ihtiva eden kısımları net olarak görüntülenmiştir. 

Şekil 8. Flat Panel çekimleri sonucunda elde edilen dijital radyografi görüntüleri. 

Ortaya çıkarılan “Y” tipi çapanın replikası için eksik tırnak kısımlar, radyografik görüntüden 
yararlanılarak, kaplama ve tümleme malzemeleri kullanılarak tamamlanmıştır (Şekil 9). 

Şekil 9. CNC çıktı üzerinde radyografik inceleme yardımı ile yapılan tamamlamalar. 

Yenikapı-35 Batığı’na ait “T” tipi çapanın radyografik muayenesinde ise Gama ışını kullanılmış ve bu 
çapanın çok iyi korunmuş olduğu anlaşılmıştır (Şekil 10). Demirin okside olmasıyla başlayan süreçte 
üzerini hızlı örtünmeyle kaplamış durumdaki kum ve çeşitli depozitlerin kaynaşması sonucu ince bir 
dış kabuk tabaka oluştuğu için röntgen görüntüleri referansıyla bu ince kabuk kolaylıkla 
kaldırılabilmiştir (Şekil 11). 
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Şekil 10. Yenikapı-35 batığına ait “T” tipi çapanın radyografik incelemeleri. 

Şekil 11. Radyograf görüntüleri referansıyla konservasyonu tamamlanan çapa. 
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Sonuç ve Yorum 

Bu çalışmada radyografi tekniği ile arkeolojik objeler üzerinde yapılan uygulamalardan bazı örnekler 
verilmiştir. Tahribatsız muayenenin arkeoloji ve tarihi eserlerin konservasyonu konusunda kullanımı 
artık standart bir araç haline gelmiş olup, bilim adamlarına geçmişte hasar görmüş veya kayba uğramış 
objelerin doğru şekilde tanımlanması ve korunmasına yönelik olarak büyük katkı sağlamaktadır. Bu 
çalışmadan elde edilen bulgular, kazılardan çıkartılan objelerin ve tarihi eserlerin iç yapılarının ve 
yüzey durumlarının belirlenmesini sağlayan radyografi yönteminin arkeometri alanında çok etkin bir 
yöntem olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgulardan, replika çalışması, restorasyon, 
konservasyon ve diğer işlemler öncesi yararlanılmaktadır. Konvansiyonel radyografinin yanısıra, 
görüntü iyileştirmesinden ve büyütme tekniği ile ayrıntıları inceleme imkanı sağlamasından dolayı 
ileri radyografi tekniklerinden “flat panel” ve “imaging plate” teknikleri de arkeometride etkin bir 
şekilde kullanılabilir. Radyografi saha çalışmalarında kullanıldığında, radyasyon korunma 
önlemlerinin de alınması gerektiği unutulmamalıdır. 

Teşekkür 

Bildiride bahsedilen radyografik inceleme çalışmalarına konu olan arkeolojik eserlerin müzeden ya da 
kazıdan çıkartılmasından başlayarak NDT Laboratuvarına taşınmasında, gerekli yasal izinlerin ve 
güvenlik tedbirlerinin alınmasında emeği geçenlere, bilimsel yayınlara katkı sağlamak suretiyle 
radyogrrafinin arkeolojide kullanımını yaygınlaştıran arkeolog ve koruma-onarım uzmanlarına ayrıca 
Kültür Varlıklarının Tahribatsız İncelenmesi protokolü çerçevesinde işbirliği içinde çalışılan Müze ve 
Laboratuvar müdürlüklerine teşekkür ederiz.  
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Özet 
Tarihi sanat objelerinin tanımlanması,  incelenmesi, restorasyonu ve konservasyonu için kullanılan 
çeşitli analitik teknikler mevcuttur. Özellikle tarihi ve arkeolojik tekstillerin boyarmadde analizleri için 
diode array dedektör ile birlikte kullanılan yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC-DAD) en 
çok kullanılan yöntemdir. Aynı zamanda, eserlerde bulunan klapdan ve tellerin analizleri için 
kullanılan ve en çok tercih edilen yöntem ise X ışınlı taramalı elektron mikroskobu (SEM-EDX) dur. 
X ışınlı taramalı elektron mikroskobu yardımıyla kullanılan elementlerin yüzdeleri, klapdan ve tellerin 
kalınlıkları tespit edilmektedir. Tarihi ve arkeolojik tekstillerin restorasyonu ve konservayonu için 
renk ölçümü çok önemlidir. Eser üzerindeki her bir renk CIEL*a*b* adı verilen 
spektrofotometre/kolorimetre sayesinde ölçülebilmektedir. Bir diğer önemli yöntem de optik 
mikroskop ile yapılan teknik analizlerdir. Teknik analizler sayesinde eserin atkı ve çözgü sıklığını, 
dokuma ve örgü tekniğini ve kullanılan liflerin büküm yönleri tespit edilebilmektedir. Bu çalışmada, 
tarihi ve arkeolojik tekstil eserlerinin restorasyon ve konservasyonu için kullanılan analitik teknikler 
incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tarihi tekstil, HPLC-DAD, SEM-EDX, CIEL*a*b*, teknik analiz. 

Abstract 
There are many analytical methods for restoration and conservation of the historical art object. An 
analytical method based on high performance liquid chromatograpy with diode array detection 
(HPLC-DAD) was utilized fort he identification of dyestuffs in historical and archaeological textile 
objects. Metal rates in the historical and archaeological textiles were detected by scanner elektron 
microscope energy disperse X-ray (SEM-EDX). Color data for historical textiles were measurement 
with CIEL*a*b* spectrophotometer/colorimeter. Optical microscope was used for technical analysis 
that it was analyzed the frequency of the warp and weft, the weaving and knitting and twist of the 
fibers. In this work, analytical technicals for restoration and conservation will examine of historical 
textile objects. 

Keywords: Historical textile, HPLC-DAD, SEM-EDX, CIEL*a*b*, technical analysis. 

1. Giriş

Kültürel miras çerçevesinde tarihi sanat objelerinin uygun restorasyon ve konservasyonunu belirlemek 
büyük bir öneme sahiptir. Doğal boyalar insan sağlığı açısından düşük risk faktörü oluşturduğundan ve 
en az çevre kirliliğine neden olan yenilenebilir kaynaklar oldukları için büyük avantajlara sahiptir1. 
Resim2, tekstil3, el yazmaları ve diğer arkeolojik malzemelerdeki boyaların belirlenebilmesi bilimsel 
çalışmalar için amaçlanan en önemli hedeflerden biridir4. Bu yüzden çeşitli analitik teknikler 

1 Karadag, R. & Torgan, E. (2012). Analyses of Dye, Weaving and Metal Thread in Ottoman Silk Brocades and 
their Reproduction.13th Biennial Symposium, Textile Society of America. 
2 Karadag, R., Torgan, E. & Yurdun, T. (2010). Formation and HPLC analysis of the natural lake pigment 
obtained from madder (Rubia tinctorum L.), Rewiews in Analytical Chemistry, Vol. 29, No. 1, pp. 1-12. 
3 Karadag, R. & Dolen, E. (1997). Examination of historical textiles with dyestuffs analyses by TLC and 
derivative spectrophometry, Turk J. Chem, Vol.21, No.2, pp. 126-133. 
4 Karadag, R. & Dolen, E. (2007).  Re-examination of Turkey red,  Ann. Chim., Vol. 97, No. 7, pp. 583-589.  
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kullanılmıştır. Örneğin; ince tabaka kromatografisi5, yüksek performanslı sıvı kromatografisi6, gaz 
kromatografisi/kütle spektrometresi, ultra viole-görünür alan spektrometresi7, infrared  ve Raman 
spektroskopisidir8. 

Tarihi tekstil materyallerinde klapdan ve tellerin karakterizasyonu kültürel mirasın korunması için çok 
önemlidir. Elementel analizler sonucunda elde edilen veriler eserin temizlenmesi, restorasyonu ve 
konservasyonu için önemli bir adımdır9. X ışınlı taramalı elektron mikroskobu, müze 
koleksiyonlarında bulunan tarihi ve arkeolojik tekstiller üzerindeki klapdan ve tellerin analizi için 
kullanılan en yaygın yöntemdir10. 

CIEL*a*b (1976) renk uzayı sistemi renk değerlerini sayısal olarak ifade eder. Bu sistem L*, a*ve b* 
koordinat eksenli üç boyutlu bir alandır. L* parametresi rengin açıklık/koyuluk değerini ifade eder ki 0 
ile 100 arasında değer alır. a* parametresi kırmızılık/ yeşillik değerini tanımlar. a*’nın pozitif değerleri 
kırmızılığı, negatif değerleri ise yeşilliği ifade eder. b* parametresi sarılık/mavilik değerini tanımlar. 
b*’nin pozitif değerleri sarılığı, negatif değerleri ise maviliği ifade eder11.   

2. Deneysel Bölüm

2.1. HPLC-DAD ile Boyarmadde Analizleri 

Tarihi sanat objelerindeki (tablo, resim, baskı, kaligrafi, el yazmaları, v.b.) boyaların tanımlanması için 
kullanılan ve en çok tercih edilen yöntemdir. Tarihi ve arkeolojik tekstillerdeki (Figür 1-4) her bir renk 
için kullanılan bu yöntem sayesinde eserin özellikle restorasyonu için büyük bir veri tabanı sağlar. 

2.1.1. HPLC-DAD Cihazı 
Kromatografik deneyler bir G1329A ALS autosampler, bir G1315D diyod-array dedektör içeren 
Agilent 1200 series system (Agilent Technologies, Hewlett-Packard, Germany) sayesinde 
gerçekleştirilmiştir.. Kromatogramlar 2 nm’lik bir çözünürlükle 191 nm’den 799 nm’ye kadar örneğin 
taranmasıyla elde edilmektedir ve kromatografik pikler 255, 268, 276, 350,491, 510, 580 ve 620 
nm’de görüntülenmektedir. Bir G1322A gaz giderici, G1311A pompa, G1329A oto örnekleyici, bir 
G1316A termostatlı kolon kompartmanı ve G1315D DAD dedektör kullanılmaktadır. Veri, Agilent 
Chemstation kullanılmasıyla değerlendirilmektedir.  Aynı materyal ile kaplanmış bir gard kolon 
aracılığıyla korunmuş olan bir Nova-Pak C18 analitik kolon (3.9 mm x 150 mm, 4 µm, Part No WAT 
086344, Waters) kullanılmıştır.  Analitik ve gard kolonlar 30 °C’de korunmaktadır. HPLC gradiyent 

5 Karadag, R. & Dolen, E. (1992). Determination of dyestuffs of Ararat kermes (Porphyrophora hamelli) through 
direct extraction the through the extraction of dyes on coloured wool material”,Turkish VIIIth National 
Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 1, No.1, pp. 295-300. 
6 Deveoğlu, O., Sahinbaskan, B.Y., Torgan, E. & Karadag, R. (2011). Dyeing Properties and Analysis by RP-
HPLC-DAD of Silk Fibers Dyed with Weld (Reseda luteola L.) and Walloon Oak (Quercus ithaburensis 
Decaisne), Asian Journal of Chemistry, Vol. 23, No. 12,  pp. 5441-5446. 
7 Karapanagiotis, I., Lakka, A., Valianou, Y. & Chryssoulakis, Y. (2007). High performance liquid 
chromatographic determination of colouring matters in historical garments from the Holy Mountain of Athos, 
Microchimica Acta, Vol. 160, No. 4, pp. 477-483. 
8 Deveoglu, O., Torgan, E. & Karadag, R. (2010). Identification of dyestuffs in the natural pigments produced 
with Al3+, Fe2+ and Sn2+ mordant metals from cochineal (Dactylopius coccus Costa) and walloon oak 
(Quercus ithaburensis Decaisne) by HPLC-DAD, Asian Journal of Chemistry , Vol. 22, No. 9, pp. 7021-7030. 
9 Karadag, R., Deveoglu, Oz & Taskopru, T. Dyestuff and Metal Analysis of Some 16th Century Ottoman Silk 
Brocades by RP-HPLC-DAD and FESEM-EDAX, Science and technology for the Safeguard of Cultural 
Heritage in the Mediterranean Basin, November 22-25 , 2011 Istanbul. 
10 Arca, S., Torgan, E., Dagci, K. & Karadag, R. Project of Restoration and Conservation of Sultan Costumes in 
Topkapi Palace Museum, Science and technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean 
Basin, November 22-25, 2011, Istanbul. 
11 Krikken, J.B., Zijp, J.R. & Huysmans, M.C. (2008). Monitoring dental erosion by colour measurement: An in 
vitro study, Journal of Dentistry, Vol 36, 731–735. 
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elüsyonu önceden uygulanmış olan metodun kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir.  Hidrolizlenmiş 
örneklerin kromatografik ayırmaları iki çözücü sistemi olan çözücü A: H2O - %0.1 TFA (trifloroasetik 
asit) ve çözücü B: CH3CN (asetonitril) - %0.1 TFA kullanılan bir gradiyent elüsyon programı ile 
sağlanmıştır. Akış oranı 0.5 mL/min olarak muhafaza edilmiş olup uygulanacak elüsyon programı 
Tablo 1’de tanımlanmaktadır.  

Time (min.) Flow rate (ml/min) H2O-0,1% TFA (v/v) CH3CN-0,1% TFA (v/v) 

0.0 
1.0 
20 
25 
28 
33 
35 
40 
45 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

95 
95 
70 
40 
40 
5 
5 

95 
95 

5 
5 

30 
60 
60 
95 
95 
5 
5 

Tablo 1. HPLC gradiyent elüsyon parametreleri. 

2.1.2.HPLC Analizleri İçin Örnek Hazırlanması 
1-4 mg tartım ağırlığındaki örnekler 400 µL  H2O: MeOH: %37 HCl (1:1:2, v/v/v) çözeltisi ile 100 oC 
ve 8 dakikada hidroliz edilmektedir. Hidrolizlenen örnekler, 65 oC sıcaklıkta azot gazı altında kuruluğa 
kadar uçurulmaktadır. Kuruluğa kadar uçurulan örnekler 200 µL  MeOH :H2O (2:1, v/v), DMF 
(dimetil formamid) veya DMSO (dimetil sülfoksil) ile çözünürleştirilmektedir. Çözünürleşen örnekler  
4000 rpm/10 dak. devirde santrifüj edilmektedir. Bu işlem sonunda üstteki sıvı kısım alınarak örnekler 
analiz edilmeye hazır hale getirilmektedir. 

Eserlerdeki boyarmaddeler ters fazlı diode array dedektör çifti ile birlikte kullanılan yüksek 
performanslı sıvı kromatografisi kullanılarak tespit edildi (Şekil 1-4 ve Tablo 2). 

Figür 1. Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonuna ait envanter numarası 13/1695 olan eser. 
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(a) 

(b) 

                           (c) 
Şekil 1. Envanter numarası 13/1695 olan esere ait kromatogramlar. (a) sarı örneğin, (b) kırmızı örneğin ve (c) 
mavi örneğin kromatogramları. 
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(a) 

(b) 

(c) 

                                              (d) 
Şekil 2. Sarı örneğe ait spektrumlar (Envanter numarası 13/1695).  (a) örnek spektrumu ile birlikte fisetin 
standardının spektrumu , (b) örnek spektrumu ile birlikte luteolin standardının  spektrumu., (c) örnek spektrumu 
ile birlikte apigenin standardının spektrumu ve (d) örnek spektrumu ile birlikte alizarin standardının spektrumu. 

nm300 400 500 600 700

Norm.
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50

100

150

200

250

300

350

*DAD1, 23.059 (416 mAU, - ) Ref=22.806 & 23.792 of 20091210000004.D
*DAD1, 23.394 (19.3 mAU, - ) Ref=23.121 & 23.761 of 20100202000003.D

nm300 400 500 600 700
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200

400

600
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1400

1600

*DAD1, 24.781 (29.6 mAU, - ) Ref=24.514 & 25.174 of 20100202000003.D
*DAD1, 25.591 (1799 mAU, - ) Ref=1.938 & 44.998 of 20091015000002.D

nm300 400 500 600 700
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0

100

200
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400
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*DAD1, 26.515 (744 mAU, - ) Ref=26.348 & 27.268 of 20091222000007.D
*DAD1, 26.527 (14.7 mAU, - ) Ref=26.381 & 26.707 of 20100202000003.D
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*DAD1, 28.359 (1483 mAU, - ) Ref=28.099 & 29.272 of 20091210000009.D
*DAD1, 28.394 (239 mAU, - ) Ref=28.287 & 29.087 of 20100202000003.D
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Şekil 3. Kırmızı örneğe ait spektrum  (Envanter numarası 13/1695).  Örnek spektrumu ile birlikte karminik asit 
standardının spektrumu. 

Şekil 4. Mavi örneğe ait spektrum  (Envanter numarası 13/1695).  Örnek spektrumu ile birlikte karminik 
asit standardının spektrumu. 

Tablo 2. Envanter numarası 13/1695 olan eserin boyarmadde analiz sonuçları. 

2.2. SEM-EDX ile Elementel Analizler 

SEM-EDX yardımıyla tel ve klapdanların analizleri hızlı ve basit bir şekilde yapılabildiği için çok 
fazla tercih edilen bir analiz yöntemidir. Analiz sonuçları aynı zamanda konu olan örnek yüzeyinin 
kimyasal bileşimi hakkında bilgi verir. 

Bu çalışmada, TESCAN EasySEM markalı Bruker X-Flash 410-M dedektör uyumlu taramalı elektron 
mikroskobu kullanılmıştır. Tarihi tekstillerden alınan metal fiberleri analiz edilmiştir  (Şekil 5 ve 
Tablo 3). 
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1750

*DAD1, 16.089 (181 mAU, - ) Ref=15.829 & 16.523 of 193000025.D
*DAD1, 16.715 (2049 mAU, - ) Ref=16.548 & 17.468 of 20091221000012.D
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0
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200

250

*DAD1, 29.754 (290 mAU, - ) Ref=29.467 & 30.334 of 20091222000010.D
*DAD1, 29.743 (113 mAU, - ) Ref=29.449 & 29.996 of 194000016.D
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Figür 2. Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonuna ait envanter numarası 13/131 olan eser. 

Şekil 5. Envanter numarası 13/131 olan eserin zemininden alınan klapdan örneğinin SEM görüntüsü. 

Element Wt % At % 

C (karbon) 4.30 24.13 

O (oksijen) 2.72 11.48 

Cu (bakır) 3.48 3.70 

S (sülfür) 3.19 6.71 

Ag (gümüş) 86.31 53.98 

Tablo 3. Envanter numarası 13/131 olan eserdeki klapdan örneğinin elementel yüzdeleri. 
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2.3. CIEL*a*b* ile Renk Ölçümleri 

Tarihi ve arkeolojik tekstillerdeki L*, a* ve b* değerleri Konica Minolta CM-2300d, Software Spectra 
Magic NX (6500 K, 45o) kullanılarak tespit edildi. CIEL*a*b* grafiği Şekil 6’da gösterilmektedir. 

Figür 3. Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonuna ait envanter numarası 13/738 olan eser. 

Şekil 6. Envanter numarası 13/738 olan eserdeki kırmızı, yeşil ve mavi rengin CIEL*a*b* grafiği. 

2.4. Teknik Analizler 

Tarihi tekstillerdeki fiber karakterizasyonunu belirlemek için optik mikroskop kullanıldı. Bu 
çalışmada tarihi örnekler OLYMPUS SZ61 (SZ2-ILST, Kamera C18U) ile incelendi. Mikroskop 
görüntüleri Şekil 7’de gösterilmektedir. 

Figür 4. Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonuna ait envanter numarası 13/1661 olan eser. 
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(a) 

(b) 

                                (c) 
Şekil 7. Envanter numarası 13/1661 olan eserin mikroskop görüntüleri. (a) kumaş arkası-1, (b) kumaş arkası-2 
ve (c) klapdan. 
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3. Sonuç ve Değerlendirme

Kültürel miras olan tarihi sanat objelerinin özellikle tarihi ve arkeolojik tekstillerin restorasyonu ve 
konservasyonu için eserin içerdiği materyalin tanımlanması çok önemlidir. Bu amaçla kullanılan 
birçok analitik teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerden en çok ve en yararlı olan teknik DAD dedektör 
ile birlikte kullanılan yüksek basınçlı sıvı kromatografisidir (HPLC-DAD). Özellikle müzelerdeki 
koleksiyonlardan alınan boya ve pigmentlerin tanımlanmasında en uygun ve en ideal tekniktir. HPLC 
ile kültürel miras kapsamında tarihi sanat objelerindeki her bir renk için organik kökenli boyaların 
yapılarının aydınlatılması, hangi tür boya ile boyandığı (doğal kökenli mi yoksa sentetik boyarmadde 
ile mi) ve bu boyaların kullanıldığı tarih itibariyle yaklaşık yüzyılı belirlenebilmektedir. 

Tarihi tekstil objelerinin boyarmadde analizlerinde genellikle biyolojik kaynaklı boyarmaddeler tespit 
edilmiştir. Bazı tekstil objelerinde ise sentetik boyaların sentezi ile (19. yüzyılın ikinci yarısı) sentetik 
kaynaklı boyarmaddeler de görülmektedir. Bu boyarmaddelerin tespiti ile eserin yaklaşık olarak 
tarihlendirilmesi yapılabilmektedir. Kısacası, eserin her bir farklı renginin ne tür bir boya ile boyandığı 
tespiti yapılarak eserin kimliği ortaya çıkarılır. Kimliği ortaya çıkan bir eserde eğer bir temizleme 
yapılacaksa ne tip bir temizleme yöntemi (mekanik ya da ıslak temizleme) kullanılması yönünde yol 
gösterir. Boyarmadde analiz sonuçlarına göre boyaların kimyasal ve fiziksel özellikleri dikkate 
alınarak uygun olan restorasyon yöntemleri belirlenir. Restorasyon için aynı tip bir destek kumaşı, 
kılıf ya da koruyucunun hangi tip boya ile boyanacağına işaret eder. 

Kültürel mirasın korunması için tarihi ve arkeolojik tekstillerde bulunan metallerin (klapdan, tel, v.b.) 
karakterizasyonunu bilmek eserin restorasyonu ve konservasyonu için büyük önem taşır. Bunun için 
kullanılan SEM-EDX, örnek yüzeylerinin kimyasal ve fiziksel bileşimi hakkında basit olarak bize 
bilgi verir. SEM (Scane Electron Microscope) – EDX (Energy Dispersive X-ray), katı haldeki 
numunelerin (taş, toprak, metal, sikke, çini, tablo, ikona, seramik, ipek, pamuk, yün, klapdan, tel, v.b.) 
elementel yapılarının aydınlatılmasını sağlar. Bu cihaz sayesinde özellikle kemha, seraser veya tel 
içeren tarihi ve arkeolojik tekstillerdeki klapdanların, tellerin veya pulların yapılarının aydınlatılmasını 
sağlamış olur. Aynı zamanda SEM-EDX analizi ile tarihi ve arkeolojik tekstillerde bulunan metal 
örneklerindeki zamana bağlı olarak oluşan kirlilikler de tespit edilebilmektedir. 

Yapılan elementel analiz sonuçlarına göre; özellikle Osmanlı tekstillerindeki 16. yüzyıl eserlerinde 
altın ve gümüş metalleri yüksek yüzdelerde bulunurken özellikle 18. yüzyıldan sonraki dönemde bu 
metallerin düşük yüzdeleriyle birlikte Cu, Ni, Cd, v.b.  değersiz metaller içerdiği tespit edilmiştir. 
Aynı zamanda 16. yüzyıl eserlerinde bulunan klapdan ve tel numunelerinin kalınlıkları 5-7 mikron ve 
genişlikleri 115-130 mikron iken 18.yüzyıldan sonraki eserlerde bu değerler kalınlıkta 14-17 mikron 
ve genişlikte 200 mikron ve üzeri olarak yine analizler sonucunda tespit edilmiştir.  

CIE L*a*b* renk uzayı ile tarihi ve arkeolojik tekstillerdeki farklı renklerin ölçümleri sayısal olarak 
ifade edilebilmektedir. Tarihi tekstillerin restorasyonu ve konservasyonu için ilk aşama renk 
ölçümüdür. Tarihi tekstil objeleri genelde farklı renklere sahiptir. Bu renkler zaman içinde oluşan ışık, 
nem ve kirlenme gibi çeşitli faktörlerden dolayı orijinal renklerinden az ya da çok sapmalara 
uğramıştır. Bunun belirlenebilmesi, özellikle restorasyon için yapılacak olan destek kumaşın renk 
değerinin ortaya konulabilmesi için CIEL*a*b* spektrofotometresi/kolorimetresi kullanılmaktadır. Bu 
cihaz ile elde edilen veriler özellikle eserlerin restorasyonunda önemli bir yol göstermektedir. Renk 
ölçüm cihazı tarihi tekstil üzerindeki rengi solmayan kısım ile solan kısım arasında ne kadar renk farkı 
olduğunu da gösteren bir kolorimetredir. 

Optik mikroskop, özellikle tarihi ve arkeolojik tekstillerin teknik analizlerinin ortaya çıkarılmasında 
bize önemli veriler sağlar. Eserde hangi tür iplik kullanıldığını (ipek, pamuk, yün, keten, v.b.), dokuma 
ve örme tekniğini, atkı ve çözgü sıklığını, ipliklerin ve varsa klapdan ya da tellerin büküm yönlerini 
analiz etmemize olanak verir. 

Restorasyon edilecek tarihi ya da arkeolojik tekstilde atkı ya da çözgü yönü ne ise kullanılacak iplik de 
o olmalıdır. Yani atkı yönü Z ise kullanılacak iplik de Z, S ise kullanılacak iplik de S yönünde
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olmalıdır. İpliklerin büküm yönlerinin aynı olmasının sebebi ışığın kırıldığında renkleri farklı 
yansıtmasından kaynaklanmaktadır. O nedenle aynı büküm yönlerinde iplikler tercih edilir. 
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TARİHİ OBJELERİN REPLİKA YAPIMINDA KULLANILAN ÜÇ BOYUTLU TARAMA 
YÖNTEMLERİ 

EKİNCİ, Melih, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, 
melihekinci@gmail.com 

Giriş 

Tarihi objelerin replika yapımında kullanılan geleneksel kalıp alma yöntemlerinden sonra teknolojinin 
getirdiği yenilikler de replika yapımında kullanılmaya başlanılmıştır. Geleneksel kalıp alma 
yöntemlerinde sıkça kullanılan silikon, bazı durumlarda eser üzerinde birtakım depozitler bırakmakta, 
kalıp sökülürken esere zarar verebilmektedir. Üç boyutlu tarama teknolojisi ile bu türlü riskler 
tamamen ortadan kaldırılarak replika yapımında tahribatsız yöntemler kullanılmaktadır. Bu sistem ile 
esere temas etmeden minimum müdahale ile maksimum sonuç alınmaktadır.      

Üç boyutlu tarama teknolojisinden bahsedecek olursak, sistem var olan bir parça ya da modelin üç 
boyutlu tarama cihazlarıyla sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılmasıdır. Bu sayede 
bilgisayarda taranan parçaya müdahale edilebilmekte, eğer gerekiyorsa düzeltmeler yapılabilmekte ya 
da model üzerine yeni formlar eklenebilmektedir. Bilgisayar destekli tasarım (CAD), tersine 
mühendislik, bilgisayar destekli üretim (CAM), bilgisayar destekli mühendislik (CAE) ve diğer 
yazılımlarda kullanılmak üzere, var olan parçaların üç boyutlu sanal modellerinin yaratılması için 
kullanılabilir bir metot haline gelmiştir. 3 boyutlu tarama sistemlerinin temassız tarama metodu 
yüksek istikrara sahip, yumuşak yüzeyleri tarama ve ölçme imkânına sahip olmakla beraber normal 
objeleri de herhangi bir hasar oluşmaksızın tarayabilirler. Taranan objeden yüzey modelini (3.200.000 
den fazla nokta) oluşturmak için tek tarama zamanı 5 saniyeden daha azdır. Özel aydınlatma ortamına 
gereksinim duymadan hemen hemen her ortamda çalışabilirler. 

Tarihi objelerin replika yapımlarında 3B tarama işlemleri Lazer ve Optik Tarama olarak iki farklı 
yöntem ile yapılmaktadır. 

Lazer Tarama 

Temelde bir lazer ve bu lazer ışınının algıladığı alanı algılayan kamera teknolojisi çalışma prensibi ile 
3 boyutlu nokta bulutu elde eden sistemlerdir. Lazer tarama sistemleri lazer ışının parça üzerine 
yansıması ve bu ışının geri yansıması sonucu kameranın lazer ışınının üzerinde düşürdüğü noktaların 
koordinatlarının belirlenmesi ile datayı elde eder (şekil 1). 

Üç boyutlu lazer tarama sistemleri kamera ve 
lazer ışının birbirine göre yaptığı optimum açı 
ile maksimum data ve maksimum hassasiyeti 
sağlamaktadır. Bu açının fazla olması alınan 
data miktarını azaltır açının dar olması ise 
hassasiyetten ödün vermek anlamına gelir. 

Üç boyutlu lazer tarama teknolojileri parça 
yapısından çok az etkilenmektedir. Günümüz 
teknolojisinde lazer tarama parlak ve koyu 
renkli yüzeylerde de verimli sonuçlar 
verebilmektedir. 

Şekil 1. Lazer tarama cihazının çalışma prensibi 
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Yenikapı-1 Batığı Demir Çapasının 3B Lazer Taraması 

İstanbul Arkeoloji Müzeleri başkanlığında gerçekleştirilen 
Yenikapı-Marmaray kazıları sonucu açığa çıkarılan 
batıkların ilki olma özelliğini taşıyan Yenikapı-1 Batığı, 
MS 10. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Üzerini kaplayan 
depozitler ile demir çapanın oksidasyon ürünlerinin 
kaynaşması sonucunda meydana gelen dış kabuk ile ele 
geçirilen “Y” tipi çapanın konservasyon çalışmalarını 
Merkez Laboratuvarımızın uzmanlarından Uğur Genç 
yürütmüştür (Fotoğraf 1). Konservasyon işlemlerinin 
tamamlanmasını takiben kendisinin “Müzelerde Bütüncül 
Yaklaşım Denemesi” adını verdiği makale dizisi içinde ele 
aldığı “A Holistic Approach to Displaying of An Ancıent 
Anchor” başlıklı projesi için hazırlanan çapa replikasında 
3B lazer taramadan yararlanılmıştır. 

Çapanın taranması için kullanılan bu lazer tarama tekniğinde eser üzerinde markalama yaparak tarama 
işlemleri gerçekleştirilmiştir (Fotoğraf 2). Eser üzerine yapılan bu markalama işlemi, taramanın 
sayısallaştırma esnasında, taranan yüzeylerin sanal ortamda birleştirilmesine ve birbirleri arasında 
geçiş sağlamasına olanak vermektedir. Bu sayede tarama işlemi yapılan yüzeyler bilgisayar ortamında 
birleştirilerek taranan eserin bir bütün halinde sayısallaştırılması sağlanmıştır. 

Fotoğraf 2. Objenin markalanması ve üç boyutlu tarama işlemi 

Tarama işlemi yapılırken aynı anda bilgisayar ortamında sayısallaştırılmış veriyi görebilmekte ve 
eserin hangi yüzeylerinin tarandığını görerek devamlılığı sağlayabilmekteyiz. Tamamen taranarak 
sayısallaştırılmış eser üzerinde, bilgisayar ortamında her türlü değişiklik ve düzeltme yapma şansı 
bulunmakla beraber eserin orijinal halini göz önünde bulundurarak var olan eksikliklerin 
tamamlanması mümkündür.   

Fotoğraf 3. Tarama işlemini sırasında bilgisayara aktarılan görüntüler 

Fotoğraf 1.  “Y” tipi çapanın buluntu hali 
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Tarama işlemi tamamlandıktan sonra sayısallaştırılan verinin CNC makinesine aktarılarak taranan 
objenin yapımı aşamasına geçilmektedir. Yapım aşamasına geçilmeden önce verinin bilgisayar 
ortamında son kontrolleri yapılarak eğer mevcut ise tarama sırasında boş kalmış olan bölgeler (mikron 
büyüklüğünde) doldurulup tamamlanarak, veri CNC makinesine aktarılmaya hazır hale 
getirilmektedir.  

Epsilon firması sponsorluğunda yapılan lazer tarama ile bilgisayara aktarılan görüntü STL formatında 
hazırlandıktan sonra elde edilen üç boyutlu çapa görüntüsü üzerindeki delikler ThinkDesignCad 
programında yaklaşık 2 saat süren bir çalışma ile kapatılmıştır. İşlenecek olan parçanın kaba bloğu 80 
Kg/m3 yoğunluklu poliüretan malzemeden seçilerek VisiCAM programında 5 Eksen CNC işleme için 
CAM dataları hazırlanmıştır. Somart firması desteğiyle gerçekleştirilen çalışmada CNC işleme 
sonrasında model 200gr/cm2 elyafla kaplanıp, siyah selülozik boya ile boyandıktan sonra üzerine 
vernik atılmıştır (Fotoğraf 4). Bu sayede var olan yumuşak görüntü kırılarak orijinal malzemeye daha 
yakın bir görüntü elde edilmiştir. 

Fotoğraf 4. Elde edilen dijital görüntünün beş eksenli CNC tezhahında işlenmesi 

Çapanın eksik olan tırnak kısımları radyografik görüntüden yararlanılarak model hamuru ile 
tamamlanmıştır. Çapanın tüm yüzeyi çelik macunu ile 1 cm kalınlaştırıldıktan sonra 2 cm alçı ile 
kaplanmıştır. Son işlem olarak gres yağı sürülen alçı yüzeyler oksit boyalar ile renklendirilmiş ve bu 
sayede kullanıldığı dönemdeki olası form bilgilerinin ve boyutlarının yansıtılmasına çalışılmıştır. 

Optik Tarama 

Optik Tarama sistemlerinin mantığı, ızgara projeksiyon metodu adı verilen bir teknikle; Siyah ve 
beyaz şeritler halindeki desenlerin ölçülecek yüzey üzerine bir sıra halinde projeksiyonu temeline 
dayanmaktadır. Bu desenler, bir projektör vasıtasıyla mümkün olduğunca eşit iki parçaya bölünen 
siyah ve beyaz çizgilerden oluşmaktadır. 3B Sayısallaştırma prosesinde, ölçümü yapılan parçanın, 
yüksek çözünürlükteki CCD kameralar vasıtasıyla çeşitli açılardan elde edilen görüntüleri gelişmiş 
fotogrametri tekniklerini kullanan özel bir yazılım ile yaygın kullanımı olan STL ve ASCII uzantılı üç 
boyutlu standart veri formatlarına dönüştürülmektedir.  

Üç boyutlu optik tarama tekniği ile 7 mikron gibi yüksek bir hassasiyet değerinde ölçümler 
yapılabilmektedir. Yüksek çözünürlüklü kameralarla, bir projektörün ışık düşürdüğü objenin 
fotoğraflarını çekmek ve fotogrametri esaslarını kullanarak çekilen yüzeylerin nokta bulutunu elde 
edilmektedir. 
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Üç boyutlu optik tarama yapılırken parçaların üzerine herhangi bir markalama yapmaya gerek 
duymadan ölçüm yapılabilmektedir (Fotoğraf 5). Optik tarama, yüksek yoğunlukta nokta bulutu 
tarama datasını üretir. Tek taramada obje yüzeyinden her bir kamera için 1.480.000 dan fazla nokta 
tarayarak, yüzeydeki ayrıntıların % 100 net şekilde çıkacağını garantilemektedir. 

Fotoğraf 5. Üç boyutlu optik tarama işlemi 

Üzerinde çalışılan Tykhe heykeli; orijinali MÖ 4. yüzyıla ait olan bir eserin Roma Dönemi'nde, MS 2. 
yüzyılda, yapılmış bir kopyasıdır. Düzce'de bulunmuş olan eser, zengin bir süslemeye sahiptir. Tanrıça 
Tykhe'nin başının üzerinde zeytin yapraklarıyla süslü şehir surunu temsil eden bir taç vardır. Sol 
kolunda çeşitli meyvelerle dolu bir bereket boynuzu ile zenginliğin simgesi olan Plutos ismindeki 
çocuğu taşımaktadır. 1931 yılında Konuralp’da bulunan Tyche Heykeli İstanbul Arkeoloji 
Müzelerinde sergilenmekte ve müze koleksiyonunun en önemli eserlerinden birini oluşturmaktadır.  
Bu eserin bir kopyasının Düzce Konuralp Müzesi’nde sergilenmesi talebi üzerine birebir ölçülerde bir 
replikasının optik taranarak yapılmasına karar verilmiştir. Eserin detaylı işçiliğe sahip oluşundan 
dolayı tarama işlemi iki günlük bir çalışma sonunda tamamlanmıştır. 

Optik tarama yöntemi de prensip olarak lazer tarama yönteminin aynı prosesine sahiptir. Eser optik 
tarama makinesi ile taranıp sayısal verilere ulaşılarak bilgisayar ortamında hazır hale getirilmektedir 
(Fotoğraf 6).  

Fotoğraf 6. Optik taramada; objenin hassas detayları markalama yapılmadan görüntülenebilmektedir. 

Sayısallaştırılan veriler CNC makinesine yönlendirilerek eserin replikasının poliüretan malzemeden 
yapımı sağlanmaktadır. Ortaya çıkarılan obje astar boya ile kaplanarak daha düzgün ve pürüzsüz bir 
yüzey elde edilmektedir. Astar boyadan sonra ise obje akrilik boyalar ile orijinal eserin dokusuna ve 
rengine en yakın şekilde boyanarak replika işlemi tamamlanmaktadır (Fotoğraf 7). 
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Fotoğraf 7. Yeniden üretilen replikanın boyama işlemleri ve tamamlanan son hali. 
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SULTANAHMET MEYDANI’NDAKİ BRONZ YILANLI SÜTUN’UN KORUNMA 
DURUMUNA DAİR GÖZLEM VE DÜŞÜNCELER  

BARAN ÇELİK, Gülbahar, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, gulbaharbaran43@gmail.com 

Abstract 
The Battle at Plataia, fought between the alliance of Greek City States and the Persians in 479 B.C. 
resulted in the victory of the Greeks. The Greeks City States that participated in the battle 
commemorated their victory by dedicating a tripod to Apollo at Delphi. This votive monument 
consisted of a bronze column of three intertwined snakes, and a tripod supporting a gold or gold-plated 
caldron. The Serpent Column is the sole piece of the victory tripod that survives today, and is located 
in the Sultanahmet Square in Istanbul. In this study, the present condition of the Serpent Column and 
the possible causes for its  deterioration due to climatic factors and lack of protective measures are 
investigated, as well as methods for its preservation based on similar examples elsewhere, are 
proposed.  

Key Words: Serpent Column, The Battle at Plataia, Sultanahmet Square, Bronze Monument, 
Protection.  

Yılanlı Sütun 

İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda bulunan bronz Yılanlı Sütun 
(Fotoğraf 1), Yunanistan’daki Delphoi (Delfi), Apollon 
Tapınağı’na MÖ 479 yılında Perslerle birleşik Yunan Kent 
Devletleri arasında yaşanan ve Yunanlıların galibiyeti ile 
sonuçlanan, Plataia Savaşı sonrasında, bu zaferin anısına MÖ 478-
77 yıllarında yapılarak sunulmuş bir üçayağın parçasıdır. 
Sütun’un MS 4. yüzyılda Büyük Konstantinus döneminde 
Konstantinopolis’e getirildiği bilim adamları arasında genel kabul 
gören düşüncedir1.    

Delphoi Apollon Tapınağı’na 
sunulan Üçayağın, üç yılanbaşı 
ve gövdesine sahip bir sütun, 
üçayak ve altın ya da altın 
kaplama bir kazandan oluştuğu 
bilinmektedir. Ancak orijinal 
şekli hakkında kesin bir görüş 
birliği bulunmamaktadır. 

Sütun’un rekonstrüksiyon denemeleriyle ilgili olarak bilim 
adamlarından kimileri, kazanın üçayağının (tripod) üç yılanbaşı 
üzerinde durduğunu, kimileri ise birbirine dolanmış yılanların 
oluşturduğu bir sütunun kazanı sadece alttan desteklediği ve 
doğrudan doğruya taş kaide ya da kaidenin oturduğu zemin üzerine 
basan üçayak tarafından taşındığını iddia etmektedirler (Şekil 1 a-b)2.  

Sütun, yekpare döküm tekniği ile yapılmış olup döneminin döküm 
tekniğinin önemli bir belgesidir3. Sütun’un  sanatçısı ve yapım yeri 
bilinmemekle birlikte dönemi itibarı ile bronz döküm tekniği 
konusunda ünlü Yunanistan’daki Aigina Adası’nda yapılmış 

1 Sütun’un Konstantinopolise getirildiği tarihle ilgili tartışmalar için bkz. Stichel 1997, 316-319; 347. 
2 Sütun’un orijinal şekline dair öneriler için bkz. Steinhart, 1997, 35-45. 
3 Sütunun teknik detayları için bkz. Baran Çelik, 2012 a,  97-102. 

Şekil 1. Restitüsyon önerileri 

Fotoğraf 1. Yılanlı Sütun 
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olmasının muhtemel olduğu ifade edilmektedir (Mansel, 1970, s.192). 

Sütun’un kuzeydoğu yönüne rastlayan yüzünde, Pers Savaşlarına katılan kent devletlerinin 
(halklarının) listesi yılanların gövdesi üzerine kazınmış durumda hâlâ görülebilmektedir (Fotoğraf 2). 
Tarihi Yunan yazıtlarının en önemlilerinden biri olarak kabul edilen bu yazıt, başta Lakedaimonlular, 
Atinalılar ve Korintliler olmak üzere 31 kent devletinin listesini içermektedir4.   

İstanbul’da günümüze kadar ulaşmış en eski büyük 
boyutlu bronz anıt olan Yılanlı Sütun, yapıldığı 
dönemin sosyal ve siyasal yaşamı ile teknolojik ve 
sanatsal gelişimini günümüze taşıyan çok önemli 
bir kültür varlığıdır. Ancak günümüzde içinde 
bulunduğu koşullar eserin sağlığı ve güvenliği 
açısından maden eserlerin bulunması gereken 
uygun ortam şartlarını taşımamaktadır.   Okumakta 
olduğunuz yazının amacı Sütun’un olumsuz ortam 
şartlarına ve eserin bu olumsuz bu olumsuz 
koşullardan uzaklaştırılması konusundaki önerilere 
dikkat çekmektir.  

Yılanlı Sütun Üzerinde Görülen Bozulmalar 

Yılanlı Sütun yapıldığı tarihten günümüze kadar, üçayak, kazan, dip hat kaybı ve boyunlarından 
itibaren yılan başları olmak üzere çok büyük doku kayıpları yaşamıştır5.  

Sütun halen yasal koruma sürecinde yaşanan aksaklık ve eksikler ile açık hava koşullarının, bilinçsiz 
müdahalelerin ve çevreden atılan maddelerin olumsuz etkilerine açık olup tahribat yaşamaya devam 
etmektedir. Önümüzdeki süreçte Sütun’un yeniden büyük doku kayıpları yaşayacağının göstergesi ise 
üzerinde bulunan ve kırık aşamasına gelmiş olan geniş çatlaklardır (Fotoğraf 3-4-5).   

         

Fotoğraf 3-4-5. Sütun üzerindeki çatlakların genel ve detay görünümleri 
 
 

Maden eserler kendilerini kuşatan çevre faktörlerinden büyük etkiler alırlar. Bu eserlerin bulunduğu 
iklim koşullarında uygun ve sabit koşullara getirilmeyen sıcaklık ve nem oranı, atmosferde bulunan 
karbondioksit (CO2) ve kükürtdioksit (SO2) gibi korozyona neden olan gazlar, eserlerin ilişkide 
olduğu sıcaklığı içinde kendisinden farklı olarak barındıran materyaller (kaideleri gibi) eserlerin 
korozyon oluşumunu dolayısı ile bozulma sürecini hızlandırmaktadır. Kimi zaman yapılan bilinçsiz 

4 Yazıtlarla ilgili bkz. Steinhart, 1997, 46-69. 
5 Sütun’un yaşadığı kayıplar konusunda bkz. Baran Çelik, 2013, 26. 

Fotoğraf 2. Yazılı Kent devletlerinden görünüm 
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restorasyonlar ise eser üzerindeki koruyucu tabakanın alınması ve korumasız bırakılmasına sebep 
olabilmektedir. Ayrıca fiziksel müdahalelerin de eserlerin bütünlüğünün bozulmasında önemli bir 
etken olduğu görülmektedir.  Bu etkenlerden yola çıkılarak Yılanlı Sütun’un bulunduğu ve kendisine 
zarar vereceği düşünülen günümüz çevre koşulları konusundaki gözlemlerimiz aşağıda 
sıralanmaktadır.  

1. Sütun yaz-kış, gece-gündüz arasında yaşanan büyük sıcaklık farklarına maruzdur (Fotoğraf 6-7).

 

Fotoğraf 6. Yüksek sıcaklık altında             Fotoğraf 7. Soğuk ve kar altındaki Yılanlı Sütun 

2. Yağmur ve kar yağışları ile kaidesi altından geçen su
yolu nedeniyle hemen her mevsim dibinde mevcut olan 
su birikimi ile yüksek nem miktarına maruzdur 
(Fotoğraf 8-9).  

Fotoğraf 8. Direkt yoğun nem altındaki eser          Fotoğraf 9. Hemen her mevsim dipte biriken sudan görünüm 

3. Yıllarca çevresinde park etmiş araçlardan salınmış korozyona neden olan CO2 ve SO2 gazlarına
maruz kalmıştır. 

4. Üzerindeki kılcal ve geniş çatlaklara sızan ve soğuk etkisi ile donan suyun çatlakları genişletme
etkisi altındadır. 
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5. Kendisinden farklı sıcaklık tutarak Sütun’da genleşme sıkışma hareketinde artış yaratan bir mermer
kaideye sahiptir (Fotoğraf 10). 

Fotoğraf 10. Yılanlı Sütun’un mermer kaidesinden ve bulunduğu alandaki asitli sıvı kutularından görünüm 

6. Fiziksel müdahalelerin önüne geçecek güvenlik önlemlerinin olmayışı nedeni ile üzerine atılan olası
asitli sıvılar, boyalar ve sert cisimlerin etkisine maruzdur (Fotoğraf 10-11).   

Fotoğraf 11. Esere bulaşmış boyalardan görünüm        Fotoğraf 12. Patinanın alındığı alanlardan görünüm 

7. Restorasyon amaçlı kontrolsüz yanlış müdahalelerin etkisine maruz kalmış ve aynı riskleri halen
taşımaktadır (Fotoğraf 12)6.  

6 Eser üzerinde ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından 2005 yılında bir temizlik çalışması yapılmıştır. Yapılan 
araştırmada bu çalışmanın kültür varlıklarının her türlü restorasyon ve konservasyon çalışmasının kontrolünü 
yapan Kültür Bakanlığının ilgili birimleri kontrolünde yapılmadığı anlaşılmıştır.  Konuyla iligili bkz. Baran 
Çelik 2012 a,111-112. 
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Çevresel etkiler dışında eserle kaide arasında sağlam bir bağlayıcı 
olmadığı gözlenmiş ve Sütun’un halen 3° lik bir eğime sahip olduğu 
tespit edilmiştir. Bunun da eser için stres yarattığı düşünülmektedir7 
(Şekil 2).  

Yılanlı Sütun’un Korunmasına Dair Öneriler 

Yukarıda kısaca sözü edilenler, eserin olumsuz koşullarını ortaya 
koymakta olan gözlemlerdir.  Dünyanın birçok yerinde yapılan araştırma 
ve çalışmalarda açık havada bulunan bronz eserlerin, fosil yakıtların da 
kullanılmaya başlaması ile artan karbondioksit ve sülfürdioksit 
(kükürtdioksit) miktarı ve iklim koşullarının etkisi ile bozulma hızının 
arttığı tespit edilmiştir. Bu açıdan üzerinde en çok çalışılmış anıtlardan 
biri Roma Capitolinus tepesinde uzun zaman açıkta sergilenmiş olan 
bronz Marcus Aurelius heykelidir8. 

Marcus Aurelius Heykeli ile ilgili olarak yapılmış olan araştırma ve 
çalışmalar sonunda Heykel’in metal yüzeyinin hava dönüşümüne hızlı 
adaptasyon sağlama çabasının, yağış ve yoğuşmanın, kimyasal ve 
elektrokimyasal korozyonu hızlandırdığı,  anlaşılmıştır (Marabelli, 
2007, s. 12). 

Bu durumda, masif sabitlemeler ya da periyodik yüzey temizliğinin bu 
heykelin yeniden yerinde korunması için çözüm olmayacağı anlaşılmış 
ve edilmiş Heykel atmosferik açıdan filtre edilebilen havaya sahip, 
iklimlendirme açısından sabit sıcaklık ve nem düzeyi korunan bir müze 
ortamına taşınmıştır.  

Her kültür varlığı kendine özgü tekniklerle araştırılmayı ve korunmayı gerektirir elbette. Ancak 
Marcus Aurelius Heykeli konusunda yapılan çalışmaların malzeme niteliği ve açık hava koşullarının 
etkisine maruz kalması açısından Yılanlı Sütun’la benzerliği göz önüne alınarak bu çalışmalarda 
izlenen araştırma ve koruma yaklaşımlarının eserimiz için de örnek oluşturabileceği düşünülmektedir. 
Bu nedenle Yılanlı Sütun’la ilgili koruma, bakım ve onarım çalışmalarının başlatılması ve 
sürdürülmesi farklı disiplinler ve kurumların birlikte çalışmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, başta 
büyük metal eser restorasyon ve konservasyonu konusunda kabul görmüş ve deneyimli bir restorasyon 
ekibi, ilgili daldan arkeolog, dil ve sanat tarihi uzmanları, arkeometri uzmanları, müzeciler ve orijinal 
yerinin yeniden düzenlenmesi için mimar ve şehir plancıları gibi bir çok daldan uzmanın bir arada 
çalışacağı bir ekibin kurulması kurtarma çalışmalarına başlanmasının ilk ve en önemli adımıdır. 
Meslekler arası ilişkiyi sağlayacak ve kurtarma programını sahiplenecek bir kurumun liderliği de 
elbette çok önemlidir.   

Böyle bir ekibin kurulması ardından Sütun ivedilikle, Marcus Aurelius Heykeli araştırma 
çalışmalarında yapıldığı gibi; başlangıçta, yerinde yüzey korozyonu, yüzeyindeki problemler ve 
sülfürdioksit etkileri açısından araştırılmalı, konservasyon restorasyon çalışmaları için yapılacak 
işlemlere karar verilmesi amacıyla eserin radyografileri çekilmeli,  endoskopik çalışmalar ve doğrudan 
gözlemler yapılarak eserin teknik detayları ortaya çıkartılmalı, eser üzerindeki onarımlar ve bu 
onarımların dönemleri ve nitelikleri tespit edilmeli, bu çalışmalarda tüm deformasyonlar ve kılcal 
çatlaklar belirlenmeli ve bunların sıcaklık ve rüzgar basıncına karşı davranışları tespit edilmelidir. 
Metal alaşım içeriği tespit edilmeli, anıtın sıcaklık değişimine karşı davranışı ile ilgili olarak çevresel 

7Tarafımdan hazırlanan yüksek lisans tezi kapsamında Sütun, İmge Mimarlık Mühendisleri Sadık Demir ve 
Özgün Demir tarafından, Paro Focus 3 D Scaner cihazı kullanılarak taranmıştır. Taramalar A. Tayfun Öner 
tarafından üç boyutlu çizimlere dönüştürülmüştür. Sütun’un eğimi bu çalışmalar sırasında tespit edilmiştir. 
8 Marcus Aurelius heykeli ile ilgili restorayon konservasyon çalışmaları için bkz. Marabelli, 2007; Paolo, F. 
2007. 

Şekil 2. 3° lik eğim çizimi 
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nedenlerin bozulma üzerine etkileri açısından, çevresel ısı kaynakları ayrıntılarıyla araştırılmalı, açık 
havanın eser üzerinde yarattığı stresin, sıcaklık değişiminin bronz üzerindeki genleşme ve sıkışma 
etkisine bakılarak, metalin sıcaklık değişimine karşı davranışı tanımlanmalı, sadece mekanik değil 
yüzeyindeki kimyasal ve elektro-kimyasal korozyonu da tespit edilmelidir. Replikalarının yapımı için 
fotometrik yöntemlerle belgeleme işlemi yapılarak bilgisayar destekli çalışmalar gerçekleştirilmeli, 
anıtın stres durumu simülasyonlarla tespit edilmelidir.   

Tüm bu tetkikler ve çalışmalar ardından 
Sütun’un restorasyon konservasyon çalışmaları 
gerçekleştirilmelidir. Bu çalışma ardından ısı ve 
nem oranı sabit ve güvenliği açısından uygun 
olan ve aynı zamanda kendisine ait 
yılanbaşlarından birinin de üst yarısının 
bulunduğu (Fotoğraf 13), İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri’ne alınarak burada sergilenmelidir. 
Ancak, bu ya da benzer bir yaklaşım anıt eserin 
sürekli ve sürdürülebilir bir profesyonel bakım-
onarım periyoduna alınmasını sağlayacaktır. 
Ayrıca Sütun’un Sultanahmet Meydanı’ndaki 
yerine bugünkü şekline dair bir replikanın 
yapılarak konması ve bu alanın çevresinin
yeniden düzenlenerek burada sergilenen objenin 

replika olduğunun, orijinalinin ise koruma amacıyla Müze’de bulunduğunun belirtilmesi eser ve 
ziyaretçiler açısından yararlı olacaktır9. Aksi halde, mevcut koşullarda Sütun’un gelecekte varlığını 
devam ettirip ettiremeyeceği konusu tartışmaya açık olacaktır.  Gelecekte bronz eserlerin açık havada 
korunabileceği teknolojik buluşların yapılması ve fiziksel müdahalelerin önüne geçilebilecek 
önlemlerin alınması ardından, Sütun’un tekrar dışarıda, kendi yerinde sergilenmesi de yeniden 
düşünülebilir.   

Yılanlı Sütun’un bulunduğu ortamda tahribata açık olduğu endişesi 1895 yılında, Müze-i Humayun 
(günümüz İstanbul Arkeoloji Müzeleri) Müdürü Osman Hamdi Bey tarafından da bağlı olduğu Maarif 
Müdürlüğü’ne (Eğitim Bakanlığına) yazışmalarla iletilmiştir. Yazışmalar içeriğinde Yılanlı Sütun’un 
önemine değinildikten sonra eserin güneş ve yağmura ve üzerine atılan taşların zararlarına maruz 
kaldığı ve bu çok önemli eserin Müzeye alınarak yerine modelinin konması teklif edilmektedir10. 
Ancak Maarif Müdürlüğü’nün konuya ilişkin yazısında, Sütun’un meydanı süslediği ve yabancı 
ülkelerden gelenlerin de burayı ziyaret ettikleri ifade edilerek, Sütun’un yerinden kaldırılmasının 
sadrazamlık tarafından uygun bulunmadığı belirtilmiştir (Baran Çelik, 2012 a, s. 131-140).   

Yılanlı Sütun, yayılmacı işgal kuvvetlerine karşı toprak bütünlüğünü korumaya çalışan birleşmiş bir 
ulusun, kahramanlığının ve zaferinin sembolüdür. Ancak yaşadığı büyük doku kayıplarıyla bugün bu 
gerçek ifadesinin çok uzağında bir izlenime sahiptir. Şimdi, topraklarımızda bulunan ve kültürel 
mirasımızın önemli bir parçası olan bu eserin geleceğe sağlıklı ve güvenli bir şekilde aktarılabilmesi 
için bir an önce sürdürülebilir bir koruma programına alınması gerekmektedir.  

9 Benzer bir öneri İstanbul’un 2010 yılı Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında proje olarak ilgili ajansa 
sunulmuş bu öneri içinde replikalardan birinin de eserin orijinal yerine yani Delphoi Apollon Tapınağı’nın 
bulunduğu alana hediye edilmesi teklif edilmiştir. 
10 Mektup halen  İstanbul Arkeoloji Müzeleri Eski Yazışmalar Arşivi’nde  bulunmakta olup ,  İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri Kütüphanecisi Havva Koç tarafından Osmanlıcadan sadeleştirilerek çevrilmiştir (İAMEYA, K 8/2, 
Haziran sene 1311, MH 844, Belge: 16) 

Fotoğraf 13. Yılanlı Sütun’un başlarından biri 
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SULTANAHMET MEYDANI ÖRME DİKİLİTAŞ VE ALMAN ÇEŞMESİ            
METALLERİNİN KONSERVASYONU 

TULGAR, Seda, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, 
Cankurtaran Mah. Bab-ı Hümayun Cad. Sultanahmet / İstanbul, sedatulgar@gmail.com 

Abstract 
This article covers both structural and ornamental architectural metalwork, and includes introductions 
to some special fields of architectural metal conservation, and nonmovable objects such as metal taps, 
rings have been specially been subsumed.  

Keywords: architectural metalwork, conservation, Sultanahmet Square. 

Giriş 

İlk çağlardan günümüze kadar olan dönem içinde hiç kuşkusuz mekân ve mekânı oluşturan eşya, 
mobilya ve yapı elamanları tasarımında en sık kullanılan malzemelerden biri metal olmuştur. 

Metal malzemelerin yer kabuğunda bulunan ve tarih boyunca insanoğlu tarafından mekan tasarımında 
sıkça kullanılmış olan doğal taşlara kıyasla üstünlüğü ise ergitilebilmeleri, döküm yapılabilmeleri ve 
genellikle de sünek (kırılma ve aşınma süresi uzun) olmalarıdır. Alaşım yapılabilmesiyle de 
mukavemeti oldukça arttırılabilir. Bir başka önemli özelliği ise eskiyen metal bir nesnenin eritebilmesi 
ve yeniden dökümünün yapılabilmesidir. Bu geri dönüşüm özelliği metal malzemenin günümüzde 
sürdürülebilir mimari anlayışında büyük bir önem kazanmasına neden olmuştur. Endüstri devrimi 
insanın tüm yaşamını değiştirdiği gibi üretim evreleri içinde de bir dönüm noktası olmuştur. 

Mekân tasarımını büyük ölçüde etkileyen demir çağının gerçekte Ortaçağ’da başladığı söylenebilir. 
Roma döneminde büyük ölçüde bronza bağımlı kalınmasına karşın, Ortaçağ’da bronzun önemi 
azalmış demir döneminin en önemli tasarım malzemesi olmuştur. Kilise duvarlarını daha sağlam ve 
dayanıklı yapabilmek için taş örgülerinin içine demir zincirler ve demir bağlantılar yerleştirmişlerdir. 
Ortaçağ yapılarında demir çiviler de önemli gereçler olmuştur. Bu çağın önemli bir bölümüne imza 
atan Bizans uygarlığında da iş kollarının en önemli bölümünü metal atölyeleri 
oluşturmaktaydı.Metaller çeşitleri içerisinde gümüş ve altın mücevher, saray için gerekli tören kapları 
yapımında kullanılırken tunç ise özellikle hareketli mekanik aksamlı mobilya, kapı ve avize yapımında 
kullanılmıştır. Balkon ve pencereler için demir parmaklıklar, tonoz, kapı ve kasalarını güçlendirmek 
için de demir çubuklar kullanılmıştır. 

Mimari metal elemanlar estetik ve sağlamlığı harmanlayarak yapıların görüntüsüne zenginlik katıp, 
kalıcılığı sağlamaktadır. Geniş bir kullanım alanı olan metaller basit bir çividen, kapı tokmaklarına, 
musluklara, taşıyıcı kirişlere, kenetlere, sütun bileziği, çatı kaplamalarına kadar çok geniş bir 
yelpazede karşımıza çıkmaktadırlar. Birçok yapıda, yapısal ve dekoratif amaçlı kullanılan metallere en 
çok bakır, kalay, çinko, kurşun, alüminyum, demir-çelik ve krom olarak rastlamaktayız. Ancak 
metaller yapılarda dayanıklılık ve sağlamlık ile bütünleştiğinden çoğu kişi tarafından korozyona 
uğrayıp işlevselliğini yitirebileceği tahmin edilmez. Geleneksel yapı öğeleri, bunların konservasyonu 
ve restorasyonu alanındaki inceleme ve uygulamaların en üst düzeye ulaştığı bir dönemdeyiz. 
Konunun gerek eğitimi gerekse uygulaması ile ilgili kurum ve kuruluşlarda, çeşitli mesleklerden 
uzmanların katkılarıyla bir bilgilenme, belgeleme süreci yaşanmaktadır.  

Sultanahmet Meydanında yer alan Örme Dikilitaş ve Alman Çeşmesi restorasyonları İstanbul 
Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen 
çalışmalar arasındadır. Bu yapılarda kullanılmış olan metal öğelerin konservasyonu çalıştay 
bildirisinin konusunu oluşturmaktadır. 
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Örme Dikilitaş 

Örme Dikilitaş, Sultanahmet Meydanı’nda yer alan ve günümüze kadar gelen üç eski anıttan biridir. 
Geç Roma çağındaki Bizantion-Konstantinopolis’in araba yarışlarının yapıldığı Hipodrom’un tam 
ortasında, yarış alanını ikiye ayıran ve “spina” olarak adlandırılan setin üzerinde bulunan sanat 
eserlerinden biri olarak yükselen Sultanahmet Örme Dikilitaşı, Bizans dönemi içinde değişik ölçülerde 
yontulmuş kesme taşlardan örülerek yapılmıştır (Fotoğraf 1). Yapıt 32 metre yüksekliğindedir. 

19. yüzyılda çekilen fotoğraflarda anıtın genelinde, özellikle de orta kısmında aşırı derecede taşların
düşmesi sonucunda bir boşalma olduğu açıkça görülmektedir. Aynı yüzyılın sonlarında (1895-1896) 
anıttaki boşluklar doldurularak anıtın yıkılması önlendiği iddia edilmiştir. Ancak 1912 yılına ait 
Şehbal Dergisi’nde yayınlanan fotoğrafta anıtın 1854 yılındaki görülen halinden farklı olmadığı ancak 
çevresine bir korkuluk yapıldığı anlaşılmaktadır (Fotoğraf 2). 

Fotoğraf 2. Dikilitaşın GB ve KB cephelerini gösteren 1912 yılında çekilmiş fotoğrafı (Şehbal Dergisi). 

Fotoğraf 1. Örme Dikilitaş Güneybatı              Güneydoğu  Kuzeybatı   Kuzeydoğu cepheleri 
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Kaidesinde kazılmış epigram anıtın cephelerinin bronz levhalar ile kaplandığını anlatmaktadır. Bronz 
levhaları taşıyan demir çubukların tutturulmuş olduğu delikler, günümüzde bile dikilitaşın kaidesinde 
ve gövdesinde görülmektedir. Bronz levhaları önce Araplar tarafından daha sonra da IV. Haçlı 
Seferleri (1204 - 1261) sırasında Latinler tarafından yapılan yağmalarda sökülmüştür. 

Örme Dikilitaş’ın temelindeki üç mermer basamakla ulaşılan kaidesi mermerdir. Gövde muntazam 
yontulmuş taşlardan örülmüştür. Ortalardaki bölümde, alt ve üst kısımlara nispetle daha düzgün olan 
taşların, yapılan onarımlarda kullanılan malzemeler olduğu düşünülmektedir. Orijinal taşların olduğu 
bölümlerdeki delikler evvelce anıtı kaplayan tunç levhaların tutturulması için kullanılmış kurşun 
yatakların yerleştirildiği ve içine kenetlerin çakıldığı, günümüzde dübel deliği olarak 
adlandırabileceğimiz yuvalardır. Bronz levhaları taşıyan demir çubukların tutturulmuş olduğu delikler, 
dikilitaşın kaidesinde ve gövdesinde görülmektedir. 

Alman Çeşmesi 

Sultanahmet Meydanı`nda, Sultan I. Ahmed Türbesi`nin karşısında yer alan tarihi çeşmedir. Alman 
İmparatoru II. Wilhelm`’in sultana ve İstanbul’a hediyesidir. Almanya’da yapılıp 1901’de 
İstanbul’daki yerine monte edilmiştir (Fotoğraf 3-4). Neo-Bizanten üslübunda bir çeşmedir. İçi altın 
mozaiklerle süslüdür. Alman Çeşmesi, Türkiye’ye üç kez gelen imparatorun 1898’de istanbul’a ikinci 
kez gelişinin anısına ithaf edilmiştir. 

Çeşmenin planlarını Kaiser’in özel danışmanı Mimar Spitta çizmiş, yapımını Mimar Schoele 
üstlenmiştir. Alman hükümeti önce hipodrom alanını düzenlemiş, meydanın ağaçlandırılması 
yapıldıktan sonra Almanya’da hazırlanan çeşme buradaki temeller üzerine oturtulmuştur. Mermerleri 
ile değerli taşları Almanya’da işlenmiş ve parçalar halinde gemi ile İstanbul’a getirilmiştir. 

Yapımına 1899’da başlanan çeşmenin 1 Eylül 1900’de, Sultan II. Abdülhamid’in 25. cülüs törenine 
yetiştirilmesi planlanmıştı. Ancak çeşmenin inşası bu tarihe yetişmeyince II. Wilhelm’in doğum günü 
olan 27 Ocak1901’de görkemli bir tören ile çeşmenin açılışı gerçekleşmiştir. Koyu yeşil renkte 
kolonların taşıdığı görkemli bir kubbe ile örtülü çeşmenin tunç kitabesinde Almanca olarak “Alman 
Kaiser’i Wilhelm II 1898 yılı sonbaharında Osmanlıların hükümdarı haşmetlü Abdülhamid II 
nezdinde ziyaretinin şükran hatırası olarak bu çeşmeyi yaptırdı” yazmaktadır.  

Fotoğraf 3-4. Alman Çeşmesi 
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Sultanahmet Örme Dikilitaşı ve Alman Çeşmesi Metal Öğelerinin Konservasyonları 

Yapılardaki metal öğelerin konservasyonları amacıyla yapılan müdahalelerin gelişimini, malzemelerin 
niteliklerini, başarı oranlarını ve denenmişlik sürelerini bilmek gerekmektedir. Bozulma nedenlerini, 
sürecini tespit etmeden ya da doğru teşhis konmadan yapılacak temizlik, sağlamlaştırma ve koruma 
gibi müdahaleler soruna cevap veremeyebilir ve/veya yanlış olabilir. 

Eserleri oluşturan malzemelerin yapıları, çevresel şartları, bozulma sırasında geçirdiği evreler farklılık 
gösterebileceğinden, her eser için koruma aşamaları ayrıca planlanmalıdır. Genel olarak eserler için 
belirlenen koruma aşamaları; 

1-Belgeleme 
2-Teşhis 
3- Uygulama 

a) Temizleme
b) Yapıştırma, dolgu ve tümleme
c) Sağlamlaştırma ve Koruma

4-Bakım basamaklarından oluşmaktadır 

Bu basamaklardan hiç birisinin atlanması veya ihmal edilmesi söz konusu değildir. 

Geçmişin bilim, kültür ve sanat birikiminin simgeleri olan tarihi yapıların ülkemizde diğer ülkelere 
nazaran oldukça fazladır. Tarihi kültür varlıklarımız olan yapılar, zamanın olumsuz etkileriyle birçok 
tehlikelere maruz kalmaktadırlar. Bu korunması gerekli kültür varlıklarımızın yok olmalarının 
önlenmesi koruma bilinçli toplumla ve bilimsel koruma eğitimi almış uzmanlar ile gerçekleşecektir.  

Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın teşhis aşamasında elde edilen veriler doğrultusunda, yapı 
malzemelerine zarar vermeden, sadece yapı malzemelerinde hasara neden olan ya da estetik olarak 
malzeme yüzeyinde sorun yaratan kirlerin ve etkenlerin dikilitaştan uzaklaştırılması için uygun 
temizleme yöntemleri seçilmiştir. Uygulanan temizlik yöntemlerinin seçimi yapı malzemesinin türüne, 
durumuna, uzaklaştırılacak kirlerin türüne ve miktarına bağlıdır (Fotoğraf 5). 

Restorasyon öncesi dikilitaş üzerinde metal olarak sadece taşların birbirine tutturulduğu demir kenetler 
görülmektedir. Demir kenetlerin paslanması, donma erime döngüleri ve tuzların tekrar 
kristalleşmesinden (çiçeklenme) kaynaklanan mekanik baskılar neticesinde yüzeylerinde erozyonlar 
hatta taşların çatlaması, kırılması ve kayıpları gibi ağır hasarlar bulunmaktaydı.  

Fotoğraf 5. Sultanahmet Örme Dikilitaş’ta bulunan metal kenetler 
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Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nda kullanılmış olan demir kenetlerden görülebilenlerin tamamı okside 
olmuştur (Fotoğraf 6). Bu kenetlerin yüzeylerinden oksidasyon tabakası mekanik olarak 
temizlenmiştir. Temizlik işlemleri tamamlanan demir kenetler aseton ile yıkandıktan sonra %3’lük 
Tannik Asit sürülerek koruma altına alınmıştır. 

Fotoğraf 6. Sultanahmet Örme Dikilitaş’ta bulunan metal kenetler 

Alman Çeşmesi’nin üzerindeki başlıca metal öğeleri bakırdan kubbe, bronz kubbe eteği ve silmesi, 
bronz sütun başlıkları, bronz sütun bilezikleri ve sütunda taban-sütun arasındaki bronz bileziğin 
birbirlerine bağlanması için kullanılan kurşun dolgu, pirinç musluk, muslukların monte edildiği 
yerlerde bronz dekoratif süslemeler ve yapı elemanı olarak demir kenetler tespit edilmiştir. 

Alman Çeşmesi’ne ait metal öğelerinin neler olduğunun belgelenmesinin ardından teşhis aşamasında 
bozulmuşluk durumları ve eksiklikler tespit edilmiştir (Fotoğraf 7). Tüm bu tespitler uygulanacak 
konservasyon uygulamalarının metodolojisini belirlemede önemli basamaklardır. Teşhis aşamasında 
elde edilen veriler doğrultusunda, yapı malzemesine zarar vermeden, sadece hasar yaratan ya da 
estetik olarak malzemeye zarar veren etkenlerin ve kirlerin yapıdan uzaklaştırılmasıdır. Uygulanacak 
olan temizlik yönteminin seçimi, yapı malzemesinin türüne, çevresinde bulunan malzemelerin 
durumuna, uzaklaştırılacak olan kirliliğin türüne ve miktarına bağlıdır. İlke olarak, nasıl uygulandığına 
bakılmaksızın, özellikle de çok geniş alanlarda, tam olarak zararsız ve kesin sonuç verecek bir 
temizleme yönteminin olmadığı her zaman bilinmelidir. 

Fotoğraf 7. Alman Çeşmesi’ndeki metal kubbenin konservasyon uygulamaları öncesi 
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Fotoğraf 8. Kaide konservasyon öncesi  Fotoğraf 9. Metal öğelerin konservasyon uygulamaları öncesi  

Fotoğraf 10. Alman Çeşmesi’ndeki metal kenetlerin konservasyon uygulamaları öncesi 

Alman Çeşmesi’nin günümüzde restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Yapı üzerindeki metal 
öğelerin konservasyonu için belirlenen uygulamalar da halen sürmektedir. Bu nedenle burada ancak 
yapıya ait metaller üzerinde temizlik yöntemleri seçerken malzemenin cinsine göre yöntem 
belirlemenin dışında, seçilen uygulamaların aynı zamanda diğer yapı malzemelerine zarar vermemesi 
ve bunları tekrar kirletmemesi şeklinde olmasına dikkat edilmiştir. Örneğin bakır kubbeler genellikle 
püskürtme su ile fırçalanarak temizlendiği, sonrasında atmosfer şartlarına göre koruyucu malzeme ile 
kaplandığı bilinmektedir. Alman çeşmesi bakır kubbesinin temizliğinde bu yöntemin seçilmesi uygun 
görülmemiştir (Fotoğraf 7). Çünkü korozyon tabakası altında oluşan patina tabakası çok zayıftır ve 
yıkama esnasında akan kirler, pislikler ve korozyon gözenekli taş cephe yüzeyine zarar verebilme, 
kirletme riski vardır. Bu yüzden her yapı kendi yapı malzemeleri ve durumu göz önünde 
bulundurularak restore edilmeli, mimari elemanlara uygulanacak temizlik ve konservasyon yöntemleri 
yine yapının diğer malzemeleri de dikkate alınarak seçilmelidir (Fotoğraf 8-9-10). 
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SUGAR –SOPHIA MAKET ATÖLYESİ 
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Küp şekerlerden yapılmış ve atölye sonucunda oluşan Maketten görüntü... 
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Şehir(li) Çalıştayı 
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ŞEHİR(Lİ) ATÖLYESİ 

 

A. Teyfur Erdoğdu’nun (YTÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri ve Felsefe bölümleri öğretim üyesi) 
yürüttüğü Şehir(li) Atölyesi çalıştayında öncelikle tarih uğraşısı ve geçmişin bizatihi kendisi 
diğer yanda şehir ve hemşehrilik arasındaki ilişki ve etkileşiminin merkeze alınarak birlikte 
düşünme ve tartışma ortamı oluşturuldu. Bu ortamın doğurduğu imkânlarla Tarihi Yarımada 
hakkında akademisyenler, öğrenciler ve medya mensupları biraraya gelerek ortak akıl 
oluşturdular. 

Çalıştayda tüm tartışmalar Tarihi Yarımada ile ilişkilendirilerek esas olarak üç ana eksen 
üzerinde yürüdü:  
 
1. Eksen: Tarih ve şehir(li) arasındaki ilişkiyi mensubiyet, merbutiyet, ayniyet ve aidiyet 
kavramlarını ele alarak tartışmak. 
 
2. Eksen: Merkezi/yerel yöneticilerin ve vatandaşların yaşadıkları şehri anlamlandırmaya 
çalışırlarken ve onun hakkında maddi/manevi tasarruflarda bulunurlarken tarih ile girdikleri 
ilişkinin, tarihi anlama ve kullanma türleri ve sonuçlarını tartışmak. 
 
3. Eksen: Şehirlerin tarih yapımındaki yeri ve önemlerine göre şehirleri tasnif etmek. 

Çalıştay Anketi: tinyurl.com/tarihanketi 
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“TARİHİ YARIMADA’DA ÇEVRE VE ATIK YÖNETİMİ” 
 

Acar, Aynur, Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetim Merkezi Direktörü, 
aynur.acar@marmara.gov.tr 

 
Özet 
2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna atıfta bulunan yönetmelikler kapsamında tüm Türkiye’de, 
“Çevre ve Atık Yönetimi” hususunda Belediyeler ve tüm kamu kurumları tarafından sahada atılması 
gereken adımlar bulunmaktadır.  
Sunumda;  

• Sahanın mevcut durumu nedir?  
• Mevzuatlar çerçevesinde sahada atılması gereken adımlar ve atılan adımlar nelerdir?  
• Bu adımların iyileştirilmesi için öneriler?  
• Adımlar atılırken kullanılan entrümanlar ve kullanılması gereken enstrümanlar nelerdir? 
• Sahada mevzuatlara aykırı hareketler nelerdir? 
• Mevzuatlar çerçevesinde sahanın disipline edilmesi için gerekli hareketler nelerdir? 
• Meydan ve Parklar, 
• Çarşılar ve esnafın uyumu, 
• Tahtakale ve esnafın uyumu, 
• Restoran ve büfelerin uyumu, 

Görsel ve videolarla değerlendirilerek, mevzuatlara uygun çözüm önerileri ve görüşler anlatılacak ve 
katılımcıların öneri/görüşleri alınacaktır. İyi yurt dışı örnekleri sunumda paylaşılacaktır. 
 

“ENVIRONMENT AND WASTE MANAGEMENT IN THE 
HISTORICAL PENINSULA” 

 
Abstract 
Ther are steps to be taken in the field by municipalities and all public institutions all over Turkey with 
reference to Environment Law No.2872 and the regulations under this Law. 
In the paper followings are included;  

• What is the current state of the field? 
• What are the steps to be and have been taken in the field in the framework of legislation? 
• Recommendations for the improvement of these steps? 
• What are the instruments that are and should be used in case steps are taken? 
• What are the actions in the field contrary to the legislation? 
• What are the actions needed to discipline the field within the framework of regulations? 
• Squares and parks, 
• Bazaars and compliance of tradesmen, 
• Tahtakale and compliance of tradesmen, 
• Compliance of restaurants and buffets, 

Images and videos are evaluated, followed by explaining recommendations and opinions on 
appropriate solutions consistent with regulations and participants will give their suggestions / 
opinions. Examples of good  practices abroad will be shared. 
 
Anahtar Kelimeler: Tarihi Yarımada, Çevre, Çevre Kirliliği, Atık, Geri Dönüşüm   
 
Sunum 
 
İstanbul, milattan önce Cilalı Taş Devri ve Bakır Çağında insanların yaşadığı düşünülen ve yüzyıllar 
boyu muhtelif medeniyetlere ev sahipliği yapmış, yüzlerce yıl büyük uygarlıkları barındırmış bir şehir. 
 
İstanbul, Roma, Bizans,Latin ve  Osmanlı imparatorluğunun konuşlandığı ve bugün bile tüm dünyanın 
gözünü diktiği bir şehir ve  VE TARİHİ YARIMADA. 
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Resim 1. Tarihi Yarımada 

İstanbul’a gelen turistlerin ağırlıklı gezdiği bölge Tarihi Yarımada. 

Türkiye’nin yurt dışına yansıyan yüzü olan Tarihi Yarımada, önemli bir sorumluluk taşıyor. 

Romanlara konu olmuş. Dan Brown'un gizemini İstanbul'da çözdüğü ve İstanbul'u son derece 
etkileyici bir üslupla anlattığı 'Cehennem’ adlı romanında  tam 100 sayfaya yer verdiği yer Tarihi 
Yarımada. 

Tarihi yarımada’nın tarihi dokusu, güzellikleri, gizemli alanları ve çekim alanları ile daha bir sürü 
övgüyle hak eden bir bölge.  

Tarihi Yarımada’nın en önemli yüzü tarihi dokusu, mahalleleri ve mahalle araları. 

Bu bildiride amacımız; daha etkin önlemlerle ortak çözüm önerileri sunmak ve tarihi yarımadanın hak 
ettiği kaliteye gelmesini sağlamak.  

Resim 2. Marmara Belediyeler Birliği Resim 3. Temsil edilen iller 
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Merkezi İstanbul Tarihi Yarımada’da olan T.C. Marmara Belediyeler Birliği, Kamu tüzel kişiliğine 
sahip yasal statüsü ile 25 Nisan 1975 yılında kurulmuştur. 2009 seçimleriyle 234 Belediyenin 
gönüllülük esasına göre üye olduğu bir kamu kuruluşudur. 

Marmara Belediyeler Birliği Türkiye’nin en eski ve en kapsamlı bölgesel yerel yönetim (belediyeler) 
birliğidir. Birlik, 1972 yılında Marmara Denizi’ne, Boğazlara ve  sınırlarını aşan Çevre sorunlarına 
çözüm bulmak ve Marmara Denizi’nin kirlenmesini önlemek amacı ile kuruluş temeli atılmıştır.  

Marmara Belediyeler Birliği, Marmara  Bölgesi’nde 75 milyon Türkiye nüfusunun 25 milyonunu ve  
Türkiye ekonomisinin de %60’ını temsil etmektedir. Nüfus yoğunluğu, ülke ortalamasının üzerinde 
olan Marmara Bölgesi, aynı zamanda sanayi tesisleri, enerji tüketimi, turizm gelirleri, ulaşım ağı 
genişliği gibi birçok açıdan Türkiye’nin en gelişmiş ve yoğun bölgesidir. 
234 üye Belediyesinin 11’i  İl, bu illerin 4’ü Büyükşehir Belediyesi, diğerleri il, ilçe ve belde 
Belediyeleridir.  2014 Seçimlerinden sonra Tekirdağ ve Balıkesir illeride Büyükşehir Belediyesi 
olacaktır. İllerimiz; Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, 
Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’dır.  Tüzüğümüzde sınırımıza komşu illerde üye olabiliyor ve Bolu 
üyemiz olmuştur. 

Birlik bünyesindeki Çevre Yönetim Merkezi; 21 Kasım 2006 tarihinde Türk ve Alman 
Hükümetlerinin imzalamış oldukları GTZ Teknik İşbirliği protokolü kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın 
resmi onayı ile kurulmuş ve zamanın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE’nin desteğiyle 
faaliyete geçerek; 

• Türkiye’nin AB’ye katılım ve uyum sürecinde kamu yönetiminde, belediyelerde, su ve
kanalizasyon idarelerinde kapasite artırmaya yönelik eğitim ve projeleri uygulamak ve AB fonlarından 
yararlanma, AB uyum sürecinde yerel yönetimlerle ilgili izlenecek reform sürecine katkıda bulunmak 
üzere belediyelerin geliştirilmesi, kamu personeli ve uzmanların eğitilmesi, (PPP) Kamu-Özel Sektör-
STK işbirliği çerçevesinde su, kanalizasyon ve katı atık yönetimi konularında yerel yönetimlerin 
eğitilmeleri ve kapasitelerinin arttırılması çalışmalarını gerçekleştirmek 

• Yerel yöneticilerin sorumluluğunu esas alan modern, sürdürülebilir bir çevre gelişimi
programı ortaya koymak, 

• Katı atık, su ve atık su yönetimi konularında yerel yatırımları için deneyim ve bilgi transferi
sağlamak, 

• Katı atık, su ve atık su yönetimi konularında kamu özel sektör ortaklığı ile ilgilenen yerel
yönetimlerin projelerine ve çalışmalarına yön vermek üzere kurulmuştur. 

Çevre Yönetim Merkezi, 2006 yılında kuruluşu ile beraber muhtelif Afişlerle “Enerjini Çöpe Atma”, 
“Çevre Rehberi”, “Marmara Sempozyumu” ve “Çevreci Yaşam Kılavuzu” Kitapları ile sektörde 
farkındalık yaratarak faaliyetini yürütmektedir.  
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İlk bilinçlendirme Afişleri 

Bilinçlendirme Afişlerimizden 

Örnekler 
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BOSÇEP Bilinçlendirme Afişlerimizden Örnekler 

2011-2012 yılında Doğayı ve Doğal Hayatı Korumaya yönelik gerçekleştirdiğimiz Piknik alanlarında 
toplum bilinçlendirme çalışmaları  projesi  “Belgrad Ormanları Sürdürülebilir Çevre Temizliği Projesi 
(BOSÇEP)” Türkiye nin bir çok ilinde örnek alınmıştır. 
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Resim 4. 

Marmara Belediyeler Birliği 30 yıldır Tarihi Yarımada da konuşlanmış bir kamu kurumudur. 8 yıldır 
çevre yönetim merkezi ve 7 yıldır da AB ve Uluslar arası İlişkiler Merkezi ile faaliyetlerini 
yürütmektedir. 

Bildiride paylaştığımız görsel slaytlar ile ilgili olarak yıllardır hem birlik olarak farkındalık çalışmaları 
yapmaya çalıştık hemde ilgili belediyeler çalışmalar yapıyorlar.  

Yılın her mevsiminde olmakla beraber özellikle yaz aylarında nüfus patlaması yaşayan Tarihi 
Yarımada’nın çevre kirliliğinin önüne ne belediyeler yetişebiliyor ne de çalışanları.  

Karaköy’e yanaşan Cruise Line Yolcu Gemilerinin yolcularıyla anlık nüfus patlaması yaşıyor Tarihi 
Yarımada. (Bakınız Resim.5) 

Resim 5. Eminönü (Balık Ekmekciler) Meydanı 

Bu bölgenin çevre sorunlarını çözmek için her bir insanın peşine tek tek personel tayin etmek mümkün 
değil. Belediye personellerinin büyük bir özveri ve sabırla 24 saat çalıştığı bir bölge. Ancak yinede 
çevre kirliliğinin önüne geçilemiyor. 
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Bu bölge için çok çok özel bir oluşum, yönetim / koordinasyon kurulu v.b. gibi bir oluşumun 
mevzuatlarla korumaya alınarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu bölge için mutlaka özel tedbirlerin 
alınması gerekiyor.  

Resim 6. Görsellerden de görüldüğü üzere kirliliğin önüne geçilemiyor. 

Resim 7. Atıklar kaynağında ayrıştırılmıyor. 
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Resim 8 Atıklar her yere gelişigüzel bırakılıyor. 

Resim 9. Olta balıkcılarının kirliliği tüm köprü üzerinde. 
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Resim 10. Köprü altı lokanta ve Restoranların kirliliği ve çöp suları. 

Resim 11. Köprüden veya altgeçit çıkışlarında atılan atıklar. 

Resim 12. Tramvay ve otobüs durakları 
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Resim 13. Alt geçitler ve tüneller 

Resim 14. Sultan Ahmet Meydanı ve Restoran Mutfağı Atıkları. 

Resim 15. Harabe Yıkıntılar arası kirlilik ve ambalaj atıkları. 
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Çözüm Önerilerimiz 

Yabancı konuklara kötü referans olan bu görüntülerin çözümü bulunmaktadır. Tüm bu atıklar 
kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılabilir ve bu doğrultuda uygulanması gereken 
teknoloji mevcuttur ve eğitimler mümkündür.  

Resim 16  Hammaddesi Topraktan gelen Ambalajlar toprakta tekrar yok olmuyor! 

Resim 17. Ambalaj Atıkları Denizde de kısa sürede yok olmuyor! 
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Resim 18. Uygulanması gereken Mevzuatlar. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın AB’ye uyum çerçevesinde hazırladığı mevzuatlar mevcuttur. Bu 
mevzuatlar çerçevesinde bütün şehirlerimizin çevresindeki mevut çöp dağlarını ortadan kaldırmak ve 
yeniden oluşumunu engellemek için 2872 Sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde yayınlanan 
yönetmeliklerden “AMBALAJ VE AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ” Yönetmeliği 
gereğince “ÇÖPÜN KAYNAĞINDA  AYRIŞTIRILMASI’ zorunludur.   

Kısacası; Çöplerin (modern ismiyle Atıkların) üretildiği her yerde ayrı ayrı biriktirilmesini 
sağlamakla yükümlüyüz. Tüm yaşam alanlarında ; Evlerde Mutfakta, İş Yerlerinde (Tüm Dükkan, 
Mağaza, Büro, Showroom v.b.), Hastanelerde (Tüm Klinik, Poliklinik, Muayenehane, büyük veya 
küçük Hastaneler v.b.), Alışveriş Merkezlerinde ( Süpermarket, Hipermarket, büyük Alışveriş 
Merkezleri, Sinemalar v.b.), Lokanta ve Restoranlarda (büyük veya küçük tüm yemek yenilen 
yerlerde, Fastfood ve Büfe v.b.), Atölyelerde, Fabrikalarda (her türlü üretimin yapıldığı ve çöp üreten 
büyük veya küçük tüm İşletme v.b.), Turistik Bölgelerde Atıkların ayrıştırılması zorunludur. 

ÇÖPLER NİÇİN AYRI AYRI BİRİKTİRİLMELİDİR? 
• Ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılması ve tekrar değerlendirilmesi için,
• Yurt dışından kullanılmış pet şişe / alüminyum içecek kutusu ithal etmemek için,
• Temiz atıktan  temiz hammadde elde etmek için,
• Çöp depolama sahalarının ömrünü uzatmak için,
• Karbon salımını azaltmak için,
• Yer altı kaynaklarını korumak için,
• Yer altı kaynakları çıkarılarak üretilen ambalajlarda kullanılan elektrik, su ve karbon dan

tasarruf etmek için, 
• Belediyelerin çöp toplama maliyetlerini düşürmek için,
• Özelliklede Çevre Kirliliğinin önüne geçmek için.
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Resim 18. Kaynakta Atıkların Ayrıştılması 

Resim 19. Ambalajların hacimlerini küçültme. 

ATIKLARI NASIL AYRIŞTIRILMALI ? 
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Resim 20. Tasarruf Oranları Tablosu 

TASARRUF ORANLARI 

Yeni üretilen bir pet şişede kullanılan elektrik ve su miktarı ile atmosfere bırakılan Karbondioksit gazı, 
suyunu içtiğimiz bir pet şişeyi tekrar kullanılmak üzere geri dönüşüme gönderdiğimizde %60 elektrik 
tasarrufu, %70 Karbondioksit Gazı tasarrufu ve “0” sıfır su tüketimi ile yeni üretimde hammadde 
olarak kullanılmalıdır. Bu oranlar metal içecek kutularında %100’e varan tasarruflar sağlamaktadır.  

Resim 21. Atıkların mevzuaten karışık atılması yasaktır! 
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Resim 22. Ayrıştırma Kovaları 

Resim 23. Dış Mekan Ayrıştırma Konteynerleri 

Tüm bu ayrıştırma Enstrüman ve Sistemlerine ilaveten “DEPOZİTO MAKİNALARI”yla Ambalaj 
atıklarını ayrı toplamak mümkündür. Marmara Belediyeler Birliği’nin desteklediği ve İSBAK A.Ş. 
tarafından Sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirilen AR-GE çalışması  sonucunda üretilen 
toplama makinaları mevcuttur. 

Resim 24. Akıllı Konteyner 
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Depozito Sisteminin Faydaları ! 

• Toplumsal kazanımlar temel başlığı altında;
• Kaynakta ayırma yöntemi ile atık yönetim sisteminin omurgasının oluşturulması,
• Atık geri kazanımının başlangıç ayağını oluşturarak ülke ekonomisine katkı sağlanması,
• Geri dönüşüm bilincinin vatandaşa kazandırılması,
• Kaynakta ayırma yöntemi ile geri dönüşüm sistemine katkı sağlanması,
• Atık geri kazanımının başlangıç ayağını oluşturarak ülke ekonomisine katkı sağlanması,
• Doğal ve yer altı kaynaklarımızın daha az tüketilmesi, çevresel ekosisteme destek sağlanması,
• Sera gazı salımını azaltarak küresel ısınmaya karşı önlem alarak çevrenin korunması.

Resim 25. Geri Dönüşüm Döngüsü 

Geri dönüşüm döngüsünde de görüldüğü üzere geniş döngünün getireceği yüksek maliyetlerden 
DEPOZİTO sistemi olan küçük döngü ile kurtulmuş olacağız. 

TARİHİ YARIMADA’ya yakışan modern teknolojileri uygulamak zorundayız. 

TARİHİ YARIMADA’da eleman sıkıntısı ve NORM KADRO söz konusu olmamalı. Özel ve büyük 
bir çevre ve atık yönetimi kadrosu kurulmalı ve mevzuatlara takılmamalı. Özel statüde yönetilmeli bu 
bölge. 

Örneğin;  Tüm Kamu, STK, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi, buradan rızkını kazanan tüm özel 
sektör kuruluşları, Esnaflarımız, Üniversitelerimiz, okullarımız hepsinin bir araya gelmesi ve ortak bir 
yönetim şeklinin oluşturulması gerekiyor. 

Belediye tarafından kurulan yönetim biçimi yeterli değildir. Geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve özel 
yönetim statüsüne kanunlarla alınmalıdır. Daimi olarak dünya kalite standartlarını yakalayarak hareket 
edilmesi gereklidir.  

Atık yönetiminde kullanılan temizlik elemanları eğitimli, giyim kuşam ve çevre bilinciyle farkındalık 
yaratan ve temizlik ekipmanlarının MODERN olduğu bir alt yapı yatırımlarıyla, sahada görünmeli. 
AB standartları ve kalitesinin olduğu TEKNOLOJİLER sahaya uygulanmalı. Tarihi Yarımada’nın 
kazandırdığı gelirden daha fazla pay ayrılarak iyileştirmeler yapılmalıdır. 

Tüm tedbirler alınmalı. Bilinçlendirme yaygınlaştırılmalı ve sürdürülebilir olmalı. Kısa süreli değil. 
Uzun vadeli, daimi olarak Billboardlarda, tramvay istasyonlarında, otobüs duraklarında, otobüslerde, 
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esnafın dükkanlarında, çarşılarda her yerde çevre bilinci afişleri asılmalı ve atıkların ayrı toplanması 
için alt yapının kurulmalıdır. 

Yapılan gözlemlemelerde görünen durum; belediye 24 saat çalışıyor, ancak yetişemiyor. Saha  
görüntülerini paylaştık sizlerle.   

• Balık ekmekcilerin meydanında yağlı kara bir zemin, hamileler, yaşlılar kayarak düşüyor.
• Sağlıksız şartlarda ve hijyenin yeterli olmadığı balık ekmekciler, restoranlar.
• Eğitimsiz ticari taksiler ve İETT otobüs şöförleri (duraklara girerken önce insan-önce yaya

kuralından uzak),
*** Araştırmalar yaya geçitlerinde en çok turistlerin yaralandığını gösteriyor İstanbul da ? 

Kazalar özellikle  TARİHİ YARIMADA’da meydana geliyor. 

Diğer taraftan gelir seviyesi yüksek ancak Çevre bilinci yetersiz esnaf kitlesiyle, akşam olunca tüm 
meydanları dolduran işportacılarıyla ve onların yarattığı kirliliği, belediye gece sabaha kadar 
temizliyor.  

Kaldırım işgalleri ve otopark sorunu nedeniyle trafiği kilitleyen, tur otobüs ve minibüsleri, özel araçlar 
en büyük sorun. Bu bölgede sadece denetleyecek ve park cezası kesen KADIN trafik polisleri görev 
almalıdır. 

Diğer taraftan tarihi özelliği olmayan bakımsız ve döküntü binalar Tarihi Yarımdada yüz yılların 
muhteşem tarihi dokusunun bütün güzelliğini ve özelliğini kapatıyor. Çirkinleştiriyor.  

Resim 26. Dökülen Tarihi Eserler 

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCELİKLE TARİHİ YARIMADA’DA BAŞLATILMALIYDI ! 

Öneri: Dökülen eski binalar yıkılarak geniş alanlar açabilir ve muhteşem tarihi doku ortaya 
çıkarılabilir. Yeşil alanlar, otoparklar yapılabilir.  

Bildiride anlatılan tüm bu olumsuzluklar güzel ülke Türkiye’nin  ve gözbebeği İstanbul’un Avrupa ya 
yansıyan OLUMSUZ yüzüdür.  “İstanbul Dünya Kenti” olma yolundayken daha fazla hassasiyet 
gösterilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Kısacası bu bölge, İstanbul da yaşayan vatandaşların 
gönüllü ve hep birlikte çalışması gereken bir bölgedir.   
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THREE STRUCTURES IN AYVANSARAY: 

THE HATİCE SULTAN INFANTS’ SCHOOL, SEBİL AND FOUNTAIN 

Akçıl, N.Çiçek1, cicekakcil@yahoo.com 

Summary 

At the behest of Hatice Sultan (d. 1743/1744), the daughter of Mehmed IV, the Hatice Sultan Infants’ 

School, located in the Defterdar Street (Ayvansaray Street) of Ayvansaray just in front of Haliç Walls, 

was constructed in 1711-1712 (h. 1123), together with a sebil and a fountain, across the coastal palace, 

during the renovation of Muhammed El Ensari’s shrine. It has an endowment dated 1714 (h. 1126). 

The Infants’ School, one of the structures thought to be constructed in the first quarter of the 18th 

century by Bekir Agha, the architecture of the period,  lost its function following the Law on the 

Unification of Education dated 3 March 1924 and was then abandoned. In 2001, it was used as a steak 

wrap restaurant and as a nargile saloon named “Zindan Cafe”. And in 2006, it was used again as a 

nargile and tea house by the name of “Antik Cafe”. During the construction of the Haliç Bridge taking 

place between 1972 and 1974, the sebil was removed. During the Haliç coast road construction in 

1989, the fountain was renovated and it still exists today. 

In a research about the İstanbul maps that also recorded these structures, it is noted that in the 1913-

1914 German Blue Maps the facade of the Infants’ School was shown as 10.20 m. and its lateral 

facade as 8m. And here one can also beside it the sebil, extending outwards with three facades, the 

fountain, which has a hipped-roof, and right next to it, the cemetery site. 

In the J. Pervititich Map from 1929, one can see the Infants’ School, the sebil and the fountain, 

respectively, in front of Haliç Walls, between the old walled Muslim cemetery which can be accessed 

via the Ayvansaray Street and the shrine. Among the traces of masonry-walls, the Infants’ School is 

shown here in its run-down state, with three shops in its sub-ground floor and its entrance from the 

shrine. It is seen that the sebil is a masonry structure, having three facades extending outwards, 

encased at the top with a dome. Behind it, one sees a wood-encased section with a square shape, which 

is thought to belong to the sebil complex. And the fountain is seen in a masonry unit between the 

cemetery and the sebil. 

The Infants’ School 

The Hatice Sultan Infants’ School was constructed in accordance with a trapezoidal rectangular plan 

with three rows of brick and one row of cut stone material. This two-floored structure is accessed not 

only via the street overlooking the Defterdar Street but also via the sub-ground floor. The rear front of 

the school rests on Haliç Walls and in its facade, there is a floor molding made of cut stones dividing 

1 Sanat Tarihçisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Doktora Öğrencisi. 
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the floors. The cover coat of the structure, which is seen to have two rows of toothed cornice, is 

demolished. In the upper floor, there are six windows with rectangular orifices,  knotted iron grille and 

marble frames. The frontals on top of the windows are knitted with two rows of bricks and one row of 

cut stones and they also have lancet arches. In the sub-ground floor, there are four orifices closed with 

a sheet metal. According to the photographs (dated 1994, 2002 and 2006) located in the İstanbul No. II 

Renovation Areas Regional Board Archive, the right one of these orifices has a big rounded arch 

orifice knitted with three rows of brick and one row of cut stones. As for the one on the left, one can 

only see the traces of the arch. And the other two ones are completely shattered. Today, in the middle, 

there are two iron gates that were created afterwards, having rectangular orifices with different 

dimensions. The laminations and the party walls of this inaccessible structure are demolished. It is 

now filled with soil and has lost its original state. Nevertheless, in the upper floor, one can see the 

remnants  of the party wall dividing two rooms and also the traces of the wooden laminate flooring. 

On the right sidewall and rearwall of the building, there are some traces estimated to be the niches of a 

cupboard and a furnace. As understood from the photographs (dated 2002 and 2006) located in the 

Archives of the İstanbul No. II Renovation Areas Cultural and Natural Heritage Preservation Regional 

Board, a penthouse, having a steel construction and a window wall, was constructed on top it, and it is 

also known that this section was demolished in 2007. 

Sebil 

The sebil, which was demolished during the road extension work executed in 1970s, is located 

between the fountain and the Infants’ School. On the rearwall of the demolished sebil, one can see a 

small niche with a brick arch (an orifice which was filled afterwards and transformed into a niche). 

And today, the front side of this arched orifice is closed with a sheet metal. According to the 

photograph located in İzzet Kumbaracılar’s study from 1938, it is understood that its facade has three 

orifices and fringes extending outwards. It is estimated that there is a fourth orifice in the direction 

adjacent to the fountain. In front of the winged wooden windows inside these orifices with lancet 

arches, there are knotted iron grids with a chequered style. The lower section of these grids has an 

round arched orifice that has a capacity to pass water. Between the windows, there are columns whose 

edges are framed with marbles. On these columns with chequered capitals, there is an inscription by 

the poet Taib dated 1711-1712 (h. 1123). 

The Fountain 

The fountain is located in front of the bastion, between the sebil and the old Muslim cemetery. This 

fountain, having a texture of bush-faced masonry, is adjacent to the sebil. It is a wall fountain, with a 

rectangular plan and a reservoir. On the marble coated front side of this classically styled fountain, 

there is the inscription by the poet Taib. This ten lined inscription is situated on a green surface 

organized as three rows, in the form of cartridges within a lancet arched nich. Right below the 
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inscription, there is a niche with a cloudy superciliary arch surrounded by a rectangular frame and 

below it, there is the ornamental slab of the fountain. On this slab, there is an arrangement with a 

lancet superciliary arch on the corner of which there are tulip motifs. Below the superciliary arch, 

there is a huge rosette engraved with a cypress tree in its each side. It has a rectangular watering hole 

and two terraces on its two sides. It is coated with a flat ferroconcrete dam. Based upon the research, it 

is estimated that the Hatice Sultan Infants’ School, which had been designed together with the sebil 

and the fountain, was composed of a hallway and a square-shaped classroom, and that the 

departments, containing watery sections such as the toilet, were located in the ground floor. 

The restoration and protection of the structures constructed in the 18th century as a small külliye by 

Bekir Agha, the architecture of the period, at the behest of Hatice Sultan, and keeping them alive by 

assigning them a function compatible with their own architecture will be suitable for the architectural 

tradition of İstanbul’s historical peninsula. 

Keywords: Sıbyan Mektebi, Sebil, Çeşme 

1. Ayvansaray’da Üç Yapı: Hatice Sultan Sıbyan Mektebi, Sebil ve Çeşmesi

Hatice Sultan Sıbyan Mektebi, sebil ve çeşmesi, Ayvansaray’da, Atik Mustafa Paşa Mahallesi, 

Defterdar Caddesi (Ayvansaray Caddesi) üzerinde Haliç Surları önünde, Muhammed El Ensari türbesi 

ile günümüzde yeşil alan olarak kullanılan eski Tokmak Tepe Fetih mezarlık alanı arasında 

bulunmaktadır. İnşa kitabesi bulunmayan Sıbyan Mektebi, IV. Mehmed’in kızı Hatice Sultan 

(ö.1743/1744) tarafından (H.1123) 1711 yılında2 sahil sarayının karşısında, Muhammed El Ensari 

türbesinin onarımı sırasında sebil, çeşme ile birlikte dönemin hassa mimarı Bekir Ağa tarafından inşa 

edilmiştir. (H.1126) 1714 tarihli vakfiyesi bulunmaktadır. (Ayvansarayi, 2001, s.281; Haskan, 2008, 

s.313; Ertuğ, 2006, s.157; Eyice, 1987, s.37; Gören, …,s.64)

21. yüzyılın başına kadar mektep olarak kullanıldığı düşünülen yapının 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat

kanunun kabulünü takiben, işlevini kaybederek boş bırakıldığı tahmin edilmektedir. 2001 yılında 

dürümcü ve “zindan cafe” nargile salonu, 2006 yılında ise “Antik Cafe” adıyla yine nargile ve çay 

salonu olarak kullanıldığı bilinmektedir. 2007 yılından bu yana boş bırakılmıştır. III. Ahmet Devri 

mimarisine önemli bir örnek olan yapılardan sıbyan mektebi günümüzde oldukça harap, sebil 1972-

1974 yılları yol genişletme çalışmaları sırasında yıkılmış, çeşme ise 1989 yılında onarım görmüştür.   

Yapıların bugünkü konumu ve ölçüleri hakkında en sağlıklı bilgilere 1913-1914 Alman Mavileri’nden 

ulaşabiliyoruz. Bu haritada sıbyan mektebinin ön cephe uzunluğu 10.20 m. yan cephe uzunluğu ise 

2 Özgönül Aksoy ve Suphi Saatçi çalışmalarında; yanlışlıkla1456 yılında Fatih Sultan Mehmet’in kızı Hatice 
Sultan tarafından inşa edildiğini belirtmektedir.  
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8m. olarak gösterilirken, yanında üç cephe ile çıkma yapan sebil, kırma çatılı çeşme ve hemen sağında 

mezarlık alanı görülmektedir. 1929 yılı J. Pervititich Haritası’nda ise haliç surları önünde, Ayvansaray 

caddesi üzerinden girişi bulunan, etrafı duvarlarla çevrili eski Müslüman mezarlığı ile türbe arasında 

sırasıyla sıbyan mektebi, sebil ve çeşme görülmektedir. Sıbyan mektebi kagir duvar izleri arasında alt 

katında üç dükkan ile türbe yönündeki girişi ile harap halde gösterilmektedir. Sebilin kagir olduğu, 

önde dışa taşkın üç cephesinin bulunduğu, üzerinin kubbeyle örtülü olduğu, arkasında ise ahşap örtülü 

kare bir sebilhan bölümünün bulunduğu gösterilmektedir. Çeşme ise mezarlık ile sebil arasında kagir 

olarak gösterilmiştir. Çeşmenin yanında Eyüp yönünde eski Müslüman Mezarlığı görülmektedir.  

 

1.1. Sıbyan Mektebi 

 

Aynasaray’da Defterdar Caddesi üzerinde Haliç surları önünde Muhammed El Ensari Türbesi yanında 

konumlanan Hatice Sultan Sıbyan Mektebi yamuk dikdörtgen planlı üç sıra tuğla bir sıra kesme taş 

malzeme ile inşa edilmiştir. İki katlı yapıya giriş Defterdar caddesi üzerinden ve alt kattan 

sağlanmaktadır. Bu girişin J. Pervetitich haritasında gösterilen ve günümüzde betonarme dolgulu olan 

en soldaki açıklık olduğu düşünülmektedir. Arka cephesi Haliç surlarına dayanan mektebin ön 

cephesinde katları ayıran kesme taş bir kat silmesi bulunmaktadır. İki sıra dişli saçak izi görülen 

yapının üst örtüsü yıkılmıştır. Üst katta dikdörtgen açıklıklı lokma demir parmaklıklı ve mermer söveli 

altı pencere yer almaktadır. Pencere üzerlerindeki alınlıklar iki sıra tuğla bir sıra kesme taştan örülü 

sivri kemerlerlidir. Bunlardan soldaki alınlık tuğla dolgulu iken diğerleri bozulmuş olup bugün briket 

dolguludur. Bir kısmı asfalt kotu altında kalan alt katta dört açıklık yer almaktadır. En soldaki 

betonarme dolgulu olup diğerleri sac levha ile kapatılmıştır. Bu açıklıklara ilişkin İstanbul II Numaralı 

Yenileme Alanları Bölge Kurulu Arşivinde bulunan 1994, 2002 ve 2006 yılına ait fotoğraflara 

bulunmaktadır. İçine girilemeyen yapının kat döşemeleri ve ara duvarları yıkılmış, içi toprakla dolmuş 

olup özgün durumunu kaybetmiştir. Ancak üst katta iki odayı birbirinden ayıran ara duvar kalıntısı ile 

ahşap kat döşeme izi görülmektedir. Duvar izi ve pencere düzenlerinden yapının bir giriş koridoru ve 

kare mekanlı bir dershane odasından meydana geldiği, tuvalet vb. ıslak bölümlerin ise alt katta olduğu 

tahmin edilmektedir. Yapının sağ yan duvarı ile arka duvarında dolap ve ocak nişi izleri yer 

almaktadır. Üst örtüsünün iki bölümlü tonoz bir örtü olabileceği düşünülmektedir. İstanbul II 

Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Arşivinde yer alan 2002 ve 

2006 yılı fotoğraflarından anlaşıldığı üzere, son dönemlerde üzerinde çelik konstrüksiyonlu camekanlı 

bir çatı katı yapıldığı, 2007 yılında ise bu bölümün yıktırıldığı bilinmektedir. 

 

1.2. Sebil 

 

Günümüze ulaşmayan sebil, çeşme ile sıbyan mektebinin arasında yer almaktadır. Sebilin arka 

duvarında tuğla kemerli küçük bir niş (içi sonradan doldurularak niş şekline dönüştürülmüş açıklık) 
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görülmektedir. Bu kemerli açıklığın önü sac levha ile kapatılmıştır. Açıklığın altında beş sıra tuğla 

dizisi çeşme boyunca devam ederken diğer bölümler kaba yontma taş örgülüdür. Çeşme cephesiyle 

birlikte bu duvarın üstü yakın zamanda tuğladan iki sıra kirpi saçaklı olarak sonlandırılmıştır. 

Arkadaki burca kadar bu bölümün üzeri betonarme bir düz çatıyla örtülmüştür.  1970’li yıllarda yol 

genişletme nedeniyle yıkılmış olan sebil’in özgün mimarisi hakkında kaynaklardan bilgi 

edinilmektedir. (Kumbaracılar, 1938, s.30; Şerifoğlu, 1945, s.127) Bu çalışmalarda yer alan 

fotoğraflara göre ön cephesi dışa taşkın üç açıklıklı ve saçaklı olduğu anlaşılmaktadır. Çeşmeye bitişen 

yönde dördüncü bir açıklığının olduğu tahmin edilmektedir. Sivri kemerlere sahip bu açıklıklar içinde 

kanatlı ahşap pencereler önünde baklava şeklinde düzenlenmiş lokma demir şebekeler bulunmaktadır. 

Şebekelerin alt kısmı yuvarlak kemerli altı su verme açıklığına sahiptir. Pencerelerin aralarında 

kenarları söveli mermer sütunlar bulunmaktadır. Baklavalı başlıklara sahip olan bu sütunların üzerinde 

tunç bilezikler bulunmaktadır. Üzerinin içten kubbeli, dıştan önü saçaklı ve kubbeli olduğu tahmin 

edilmektedir. Sütun başlıkları hizasında metni şair Taib’e ait kitabesi aşağıdaki gibidir. (Ayvansarayi, 

1995, s.13) 

“Dürret’üt-tâc-ı saltanat ya‘ni 

Duhter-i Hazret-i Mehemmed Hân 

Dürc-i ismet Hadîce Sultân kim 

Hayradır niyyeti ânın her an 

Feyz-i Hakk ol alliyyet’üş-şânı 

Ede sîrâb-ı Kevser-i ihsân 

Bu sebîli binâ idüb lillah 

Oldu râhat-resân-ı teşne-dilân 

Habbezâ bu sebîl-i zîbende 

Bir içim su letâfetiyle hemân 

Reşehat-ı zülâl-i seyyâli 

Nevşe-bahş-ı hayât-ı câvîdân 

Lezzeti âb-ı rûy-ı kand-i nebât 

Safveti reşk-i neyyir-i rahşân 

Oldu her kûşe-i safâ-meşreb 

Mevrid-i cûybâr-ı bâğ-ı cinân 

Bundan a‘la olur mu âlemde 

Eser-i hayr-ı dâ’im’ül-cereyân 

Göricek tarh-ı dilkeşin Tâ’ib 

Hızr-ı ferhunde-dem medîha-kûnân 

Nâsa işrâb edib dedi târîh 

İçelim âb‘ı Kevser oldu revân 1123” (1711) 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

155



IV. Mehmed ile Hatice Sultanın isminin geçtiği 1123 (1711) tarihli kitabe farklı araştırmacılar

tarafından da okunmuştur. (Tanışık, 1943, s.326; Egemen, 1993, s.364; Şerifoğlu, 1995, s.127; 

Haskan, 2008, s.422)   

1.3. Çeşme 

1989 yılı Haliç sahil yolu çalışmaları sırasında onarılarak bugünkü görünümünü kazanan çeşme kaba 

yontma taş duvar dokusuna sahip olup sebil ile bitişiktir. Dikdörtgen planlı hazneli bir duvar 

çeşmesidir. Klasik üsluptaki çeşmenin mermer kaplı ön yüzünde sivri kemerli niş içinde kartuşlar 

halinde üç sıra olarak düzenlenmiş zemini yeşil renkte boyalı on satırlık kitabe yer almaktadır. 

Dikdörtgen silme ile ikiye ayrılan kitabenin iki sırası silmenin üstünde, bir sırası ise silmenin altında 

bulunmakta olan celi sülüs hatlı Şair Taib’e ait  kitabe şöyledir: 

Bu çeşme-i dil-cûy ile bu mekteb-i vâlâ 

Gûyâ suyu pâkîze-nigîn-i güher oldu 

Birisi revân-bahş-ı cihândır biri ammâ 

Şâdâb-kün-i teşne-i feyz-i hüner oldu 

Her birisi hakkâ ki cüdâgâne bu hayrın 

Şâyân-ı sitâyiş eser-i mu’teber oldu” 

Zâd-ı reh-i ukbâyı eder böyle müheyyâ 

Keyfiyet-i ‘alemden o kim bâ-haber oldu 

Tâ’ib dedi ta’rîhini bu hayrı görenler 

Allâh kabûl eyleye ‘âlî eser oldu H.1123 (1711) 

Mektep ile çeşmenin birlikte inşa edildiği anlaşılan H.1123 (1711) tarihli çeşme kitabesinin de farklı 

yazarlar tarafından okuması yapılmıştır. (Egemen, 1993, s.364; Haskan, 2008, s.422) Kitabenin hemen 

altında dikdörtgen çerçeve ile kuşatılmış dalgalı kaş kemere sahip bir niş ve altında ayna taşı vardır. 

Ayna taşında, köşelerinde karşılıklı birer lale motifinin yer aldığı sivri kaş kemerli bir düzenleme 

mevcuttur. Kaş kemerin altında iri bir rozet iki yanda birer servi ağacı işlenmiştir. Ortada alt alta 

açılmış iki musluk deliği bulunmaktadır. Ayna taşının iki yanında maşrapa asmak için birer delik 

vardır.  Hemen altında dışa fazla taşkın olmayan dikdörtgen formlu yalağı ve iki yanında birer seki yer 

almaktadır. Üstte iki sıra tuğla ve çimento harçlı kirpi saçak silmeye sahip yapının haznesi betonarme 

düz damla örtülüdür.  

H.1126 (1714) tarihli vakfiyesi, sebil ve çeşme kitabelerine göre 18. yüzyılın ilk çeyreğinde mekteb, 

sebil ve çeşme ile birlikte Hatice Sultan tarafından mimarı Bekir Ağa’ya inşa ettirilmiştir. III. Ahmet 
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devrinin eğitim ve su mimarilerinden olan bu yapılardan sıbyan mektebinin çocuk kütüphanesi yada 

yuvası olarak su üniteleriyle birlikte özgün işlevlerine yönelik koruma programları ile yaşatılması 

İstanbul tarihi yarımada mimarisi için çok önemli olacaktır.        
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Fotoğraf 1. Hatice Sultan Sıbyan Mektebi, Sebil ve Çeşmesi. 

Fotoğraf 2.  Alman Mavileri, 1913-1914. 

Fotoğraf 3. J.Pervetitich, 1929. 
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Fotoğraf 4. İst. II.Numaralı Yenileme Alanları Kült.Varlık.Kor.Kurulu Arşivi, 2002. 

Fotoğraf 5. İst. II Numaralı Yenileme Alanları Kült.Varl.Kor.Kurulu Arşivi, 2002. 

Fotoğraf 6. Hatice Sultan Sebili (İzzet Kumbaracılar, 1938). 
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Fotoğraf 7. Hatice Sultan Sebil ve Çeşmesi (Ömer Faruk Şerifoğlu, 1995). 

Fotoğraf 8. Hatice Sultan Sıbyan Mektebi, iç görünüş, 2009. 
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Fotoğraf 9. Hatice Sultan Sıbyan Mektebi, 2013. 

Fotoğraf 10. Hatice Sultan Sebil ve Çeşmesi, 2013. 
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AKTİF YEŞİL ALANLARIN YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE 
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDEN YARARLANILMASI:  İSTANBUL İLİ FATİH İLÇESİ 

ÖRNEĞİ 

Aksoy, Yıldız, İAÜ Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı, Peyzaj Mimarlığı Ve Kentsel 
Tasarım Bölüm Başkanı, yildizaksoy@aydin.edu.tr 

Summary 
A quality living environment and urban fabric; is a result of a balanced the spatial relationships 
between buildings, transportation facilities, open spaces and green areas. According to the quality of 
their characteristics and partial use of open space and green areas; their types, sizes, equipment, 
functions and service areas reveals the effect in urban life quality. The importance of urban green 
areas are increasing day by day because of social, psychological, ecological, physical, economic 
functions and their effects on urban quality. In this study, geographic information system method is 
used for the evaluation of the competency of active green areas in Istanbul Fatih district, square meter 
per person, spatial size of green areas and walking access to green areas. Geographic information 
systems is important that it is fast and reliable data source for planning and implementation, involves 
useful tools for data storage and analysis, it generates the alternatives very quickly. Geographic 
information systems is a useful method in planning green areas that have social, economic, political 
and ecological functions and provision of public benefits. The aim of this study is the use of the 
method of geographic information systems of green area competency, on planning criteria’s of 
population, density, current regulations and standards, in Istanbul Fatih district. 
The requirement of open spaces and green areas in urban life is an undeniable truth. When open spaces 
and green areas that being perceived one by one tangibly, planned in series and functional they 
constitute the open area and green area system of the city. Open spaces and green areas can fulfill the 
functions needed if they were planned as multifunctional and systematic. The important thing about 
open spaces and green areas is not only their existence but also being planned systematically. 
Systematical planning of open spaces and green areas that have a big role on urban life quality is a 
crucial issue for Fatih District of Istanbul City. Systematical planning of open spaces and green areas 
that are substantial facts on urban life quality creation constitutes the coming urban macro form. 
A research has been done in the purpose of developing open spaces both for supplying the needed 
green areas and bring the mostly residential city closer to the contemporary green area utilization 
standards before an earthquake and making the green areas of the district serve as an assembly 
position and help people reach open spaces and green areas and make them away from the disturbed 
area during and after the earthquake. 
Literature review has been done to create the theoretical part of the research. The data that has been 
given by Bimtas Planning Group is used in the study. The data of the years 2000 to 2007 is taken from 
the Green Corridor Project of Fatih District. Existing green area is determined on the site. Data that 
shows the distribution of the active green areas, population data as quarter scale in the district due to 
determining the unit green area per person were considered as nongraphic datas. 
There are three sections such as kinder gardens, park areas and sports grounds for active green areas 
that is the main material of the research. Park areas are classified as pocket, minor, quarter and district 
park due to the magnitude. Geographic Information System was used to minimize the mistakes. Maps 
were prepared by Arc GIS 9.2 sofware. 
Urban green areas are considered in substantial land use during the research on urban area and urban 
infrastructure. In planning analyze units and spatial distribution all over the city, current dimensions 
and standards, potentials are determined for open spaces that can be defined as efficient urban green 
areas due to their park, kinder garden and sports ground, recreation areas and urban plantation 
qualifications. Urban social equipments, education, health, religious and cultural facilities, urban 
sports grounds and administration structures spatial distribution, influence zones, capacity, efficiency 
and progress potential are being studied. 
Quantity of green areas for recreation and distribution in city depends on headcount and settlement 
points. Headcount is effective on site measurement; settlement points are directly effective on green 
area accession. 
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Open green areas that are reflection of qualified daily life, become more of an issue in earthquake and 
other disaster circumstances as being urgent access and gathering, access on air, emergency stuff 
storage, urgent sheltering area..  
In this case we need to revise green area planning for before and after earthquake. Urban open spaces 
and green areas take role on urban life due to their usage and transubstantiation before and after the 
earthquake. Open spaces and green areas undertake functions different than before the earthquake and 
contain physical structure’s place and functions. 
In 17 August 1999 and after, earthquake became a current issue in Turkey, especially in Istanbul. 
People who couldn’t get in their houses in 17 August were in difficulty in finding any green area to 
take refuge in. Paucity and incompetence of urban green areas has occurred after the disaster. The 
reality has occurred that some changes and rehabilitations should be done on urban landscape 
planning; green area planning should be the main input not the outcome only. 
Urban open spaces and green areas are needed for more than a reason under emergency circumstances. 
Security and temporal sheltering, gathering and allocating, temporal storage studies are vital in that 
circumstance. Preserved areas such as active green areas, passive green areas, parking places, squares, 
building gardens need to be located close to each other and huge enough, especially need to be free 
spaces. Locating open spaces and green areas close enough to the settlement and planning them huge 
enough, in continuity, accessible and easily overseen in urban renovation and urban transubstantiation 
projects and applications is necessary. Spatial distribution of open spaces and green areas that is going 
to be used in emergency circumstances have to be like this; located close enough to the most needed 
zones and considered in their width and planning the incompetence’s. Comprehensive projects needs 
to be done and applied about designing sufficient recreative playground and sports ground, improving 
climate reformative functions of green areas, alternative pedestrian and bicycle ways and improve the 
continuity. In this case it needs to be a collective approach to open spaces and green areas’ 
management, new arrangements for ownership, overhaul and controlling due to improvement of 
collective service capacity. 
Special risk assessment and management methods improvement need to be done for open spaces and 
green areas due to constituting safe and accessible evacuation areas during an earthquake or other 
disaster emergencies despite physical, psychological, economic and ecologic functions. Therefore as 
part of green corridor project for Fatih District existing open spaces and green areas sufficiency and 
needs have been considered and determined, correspondingly fulfilling the need and curtailing the 
risks have been proposed.  
Generally, the distribution of green areas in Istanbul and in Fatih district is not homogeneous and as a 
consequence of this they cannot be expected to provide for an alternative use during and after a 
disaster, such as an earthquake. 
Due to this non-homogeneous distribution, the provisions for sheltering and similar organizations 
following an earthquake cannot be planned properly. The poor conditions of existing green areas, their 
inadequate sizes, poor furnishings, inadequate infrastructures, wrong choice of urban furnishings and 
plants limit their services following an earthquake.  
The quality of a green area and how it is designed are just as important as its size. Thus, it is necessary 
to perform renovation studies and to improve qualities of these places to make them more attractive to 
the public. So, Fatih Municipality should make an effort in this direction.  
The use of green areas as dumps for debris and rubble after an earthquake has an undesirable effect on 
the general psychology of people living close to those areas. At the present, since these areas are not 
secure against fires and similar problems arising in the course of an earthquake they cannot be used to 
diminish damages and problems in case of such an emergency condition. 
In order to improve the living conditions in Fatih district it is necessary to create new green areas and 
to improve the existing ones based on the needs and the physical, physiological, psychological and 
social character of the people in the area. The social and cultural realities that have resulted in 
illegal/deviant construction in the area have also culminated in an inadequacy of green areas or have 
resulted in the creation of areas that do not accord with the standards expected in modern city life. As 
a natural consequence of all of these developments, such areas cannot be utilized for alternative 
purposes in the face of a disaster. 
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Özet 
Kaliteli bir yaşam çevresi ve kent dokusu; yapılar, ulaşım alanları, açık alanlar ve yeşil alanlar 
arasındaki dengeli bir mekansal ilişkinin sonucudur. Sahip oldukları özellikleri ve kısmi kalitelerine 
göre açık alan ve yeşil alan kullanımlarının türleri, büyüklükleri, donanımları, fonksiyonları ve hizmet 
alanları kentsel yaşam kalitesi içerisindeki etkisini ortaya koymaktadır. Kentsel yeşil alanların önemi, 
sosyal, psikolojik, ekolojik, fiziksel, ekonomik işlevleri ve kent kalitesine olan etkileri nedeniyle her 
geçen gün artmaktadır. Bu araştırmada İstanbul ili Fatih ilçesinde mevcut aktif yeşil alanların 
yeterliliği, kişi başına düşen metrekare miktarları, yeşil alanların alansal büyüklükleri ve yeşil alanlara 
yürüyerek ulaşma imkanı açısından Coğrafi Bilgi Sistemi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Coğrafi bilgi sistemleri planlama ve uygulama açısından hızlı ve güvenilir bir veri kaynağı olması, 
verilerin depolanması ve analizi için kullanışlı araçlar içeriyor olması ve alternatiflerin 
oluşturulmasında son derece hızlı şekilde karar verilmesini sağlaması açısından oldukça önemlidir. 
Coğrafi Bilgi Sistemi sosyal, ekonomik, siyasal ve ekolojik işlevleri olan yeşil alanların 
planlanmasında ve kamusal yararın sağlanmasında etkili bir yöntemdir. Bu araştırmanın amacı, yeşil 
alanların; nüfus, yoğunluk, mevcut yönetmelikler ve standartlara göre planlama kriterleri açısından 
yeterliliklerinin saptanmasında coğrafi bilgi sistemlerine dayalı bir yöntemi Fatih İlçesi örneğinde 
uygulamaktır.  

Anahtar Sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemi, Aktif Yeşil Alanlar,  Fatih İlçesi 

1. Giriş

Hızlı nüfus artışı, teknolojik gelişmeler ve motorlu araçların artışına bağlı olarak oluşan çevresel 
baskılar, kentlerimizde yaşam kalitesini de giderek azaltmaktadır. Bu durum, kentlerimizde açık alan 
ve yeşil alanlara olan talebi ve doğal ve kültürel kaynakların korunması gerekliliğini giderek 
arttırmaktadır. Ekonomik sebepler, doğal çevre ve kültürel çevre ikilemini çözmede kişilerin güçsüz 
kalmaları, toplumsal, kültürel ve ekonomik dengesizlikler, kentsel görünümlerin giderek doğadan 
uzaklaşmasına, fiziksel ve ekolojik çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Aksoylu, 
Çabuk, Öz, 2005).  

Yeşil alanlar, insan ile doğa arasındaki ilişkiyi olumlu yönde dengelemekte olup kentsel yaşam 
koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
yeşil alanların nitelik ve nicelikleri kaliteli yaşamın bir göstergesi olarak kabul edilmektedir 
(Eminağaoğlu ve Yavuz, 2010). 

Açık alan ve yeşil alan olarak isimlendirilen kentsel dış mekanlar; kent dokusu içinde yapılarla 
çevrelenmiş, tüm kentsel olayların ilişkilendiği, tüm halkın faydalanmasına izin veren ortak alanlar 
olup günlük yaşamlarının büyük kısmını kapalı mekanlarda geçiren kent insanı için soluklanma 
olanağıdır. Bir sistem bütünü içinde kentlerin en önemli kısmını oluşturan dış mekanlar, çağdaş 
toplumlarda kent kalitesinin göstergesidir (Yörük, Gülgün, Türkyılmaz, 2005). 

Yeşil alanlar, doğal yaşamla ilişkilendirilmesine rağmen, aynı zamanda sosyal ve ekonomik değeri 
olan mekanların da yaratılmasını sağlamaktadır. Çevrelerinde bulunan yerleşim alanlarına belirli 
hizmet mesafeleri içinde hizmet vermeleri hedeflenmektedir. Hizmet mesafeleri, büyüklüklere, 
donanımlara, konumlara, barındırdıkları fonksiyonlara ve erişime göre değişkenlik göstermektedir 
(Emür, Onsekiz, 2007). 

Rekreasyon fonksiyonu ile aktif ve pasif rekreasyon imkanı sağlayarak kent içinde ve dışında sportif 
donatımların tesisine ve eğlence ile ilgili donatımlara da imkan verirler. Ekolojik fonksiyonu ile kent 
içerisinde hava akımlarına ve yeşil fonksiyonlarına imkan tanırlar. Kentin içinde, yakın çevresinde 
artmakta olan sanayi tesisleri, konutlar ile motorlu araçlardan çıkan gazlardan kirlenen kentin havası 
içinde bulunan toz ve zararlı gazları temizleyerek, kente ışık ve hava sağlarlar. Kent içindeki yeşil 
alanlar, araç trafiğini, yaya rekreasyon ve yerleşim alanlarından ayırmakla insanlar için trafik 
yönünden gereken güvenceyi sağlamış olurlar (Emür, Onsekiz, 2007). 
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Yerleşim  yeri  ihtiyacına  bağlı  olarak  artan  yapı ve yol gibi yansıma  yüzeyleri, endüstri  ve 
motorlu  taşıtlar  ile  konut  ısıtma  sistemlerinden  kaynaklanan  gazlar  kentsel   alanların  birer  ısı 
adasına   dönüşmesine  neden   olmakta kentler  yakın  çevrelerine   göre  1,3-3,4 ˚C daha  sıcak 
olmaktadırlar (Gridharan  ve  diğ, 2007). 
Yeşil  alanlar  kent  ekosistemine, kentlerin  fiziksel  gelişmesine  ve  günlük  kentsel  aktivitelere  
sağladıkları  katkı  ve  olanaklarla insanlara  daha  konforlu  çevre  şartları   sağlamaktadırlar (Li   ve 
diğ,  2005). 

Türkiye’ de  yeşil  alanların  kent  ortamına  sağladığı  yararlar  bilinmektedir. Ancak  imar  planları 
hazırlanırken  temel  amaç  konut  ihtiyacının  karşılanmasıdır. Yeşil  alanlara  plan bütününde  
gereken  önem  verilmediği  için  kentin  ihtiyaçlarını  karşılamakta yetersiz  kalmaktadır (Altunkasa  
ve  Uslu,  2004). 

Kentlerde  yeşil  alanların  yeterliliklerinin  sağlanabilmesi  için  yasa  ve  yönetmelikler  ile  kişi 
başına  düşen  yeşil  alan  miktarı  belirlenmeye  çalışılmıştır. Ancak kentlerde  yeşil  alan  ihtiyacını, 
sadece  sayısal  bir  artış  olarak  değil, mekansal  kalite  açısından  ve  eşitsizliklerin  yok edilmesi  
anlamında  ele  almak  gerekmektedir. Yeşil  alanlar, etki  alanları  ve  işlevlerine  göre; bina, 
ilköğretim  ünitesi  düzeyinde, mahalle  ve  kent  ünitesi  düzeyinde  olmak  üzere  4  gruba 
ayrılmaktadır (Aksoy, 2001).  

Bu  nedenle, en  küçük  yerleşme  biriminden  kentsel  ölçeğe  değin  yerleşme  kademelenmesi  
dikkate  alınarak  yeşil  alanlar  için  yeterli  alan  ayrılması  gerekmektedir. Yerleşmelerin  nüfusça  ve  
alanca  gelişmesi  ve  yapı  yoğunluğunun  artması  yeşil  alanlara  duyulan  ihtiyacı  ve  bu  alanların 
çeşitlendirilmesi gereğini  artırmaktadır.  Türkiye’de de bu standartlar 3194 sayılı imar yasası uyarınca 
hazırlanan imar planı yapılması ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmelikle belirlenmiştir. 

Yeşil alanların tipleri, içerikleri, yeşil alanda yer alan eylem biçimleri ve  büyüklükleri, hizmet edilen 
nüfus  büyüklüğüne, yerleşimin  fiziki  özelliklerine (topoğrafya, toprak kabiliyeti  vb.)  ve  doğal 
özelliklerine (iklim ,bitki  örtüsü  vb.) göre  değişmektedir. Yeşil  alanların  normlarını  belirleyen 
faktorler  nüfus, kentin  boyutu, coğrafi  konumu, iklimi  ve  kullanım  mesafesi  ve  yoğunluğudur 
(Aksoy, 2001).  

Yeşil  alanların  düzenlenmelerinde  hizmet  edeceği  nüfus  faktörü  ile  birlikte  yeşil  alanlara  erişme  
mesafeleri de  önemli  rol  oynamaktadır. En küçük yerleşme  biriminden kentsel  ölçeğe  doğru  
gidildikçe  yaya  erişme  mesafesi içinde  bulunan  tesisler  yerine  toplu  taşın araçları  ve  özel 
araçlarla  erişilebilen  dinlenme, eğlence  ve  spor  alanları  yer  almaktadır (Aksoylu, Çabuk, Uz, 
2004) .  

Bu araştırmada  İstanbul  ili  Fatih  İlçesinde  mevcut  aktif  yeşil  alanlar; kişi  başına  düşen 
metrekare  miktarları, yeşil  alanların  hem  sayısal  hem de  alansal  büyüklükleri  ile  yeşil alanlara 
yürüyerek  ulaşma  olanakları  bakımından  üç  farklı  yaklaşım  ile  incelenerek  ilçe bütününde 
yeterlilikler değerlendirilmiştir. Yeşil alanların yeterliliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan 
coğrafi  bilgi  sisteminin çok  hızlı  bir üretim  sistemini  gerçekleştirmesi, verileri  manyetik 
ortamlarda  tutma  kabiliyetinden  dolayı, çok  küçük  arşivleme  alanına  ihtiyaç  duyması, verilerin  
güncelleştirilmesinin  kolayca  yapılabilmesi, istenilen  ölçekte  haritanın  anlık  olarak  üretilebilmesi, 
verilerin  tek  bir  yerde  ve tek  anlamlı  olarak  tutulabilme  olanağı, sunulan  verilerin  farklı  üretim  
amaçları  için  kullanılabilmesi  ve  ürünün  niteliğine  zaman  boyutunun  eklenebilmesi  gibi  
avantajları  nedeniyle  kentsel  gelişmenin  kolayca  izlenebilmesi  ve  kontrolü, sosyal  ve  teknik  
altyapı  alanlarının  yeterliğinin  saptanması  ve  bu  alanlar  için  belirli  kriterlere  göre  en  uygun 
yer  seçiminin  yapılabilmesiyle mümkündür  (Germann-Chiari ve Seeland, 2004). 

Araştırma sonucunun  yerel  yöneticilere, plancılara  ve  imar  planlarının  hazırlanmasında  yeşil 
alanlara  gereken önemin  verilmesinin  sağlanmasına  yön vermesi  amaçlanmaktadır. 
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1.1. Materyal ve Yöntem 
 
Araştırmada Fatih ilçesi hava fotoğrafı, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı, Fatih ilçesine ait 69 
mahalle ve bunların konumsal dağılımlarını gösteren haritalar grafik veri olarak kullanılmıştır.  
Araştırma alanına ait aktif yeşil alanların dağılımlarını gösteren veriler, kişi başına düşen yeşil 
alanların tespit edilmesine yönelik, Fatih ilçesinin mahalleler bazında nüfus verileri ise grafik olmayan 
veriler olarak ele alınmıştır.  
 
Araştırmanın ana materyalini oluşturan aktif yeşil alanlar; çocuk oyun alanları, park alanları ve spor 
alanları olmak üzere üç bölümde ele alınmıştır. Park alanları alansal büyüklüklerine göre cep, küçük, 
mahalle ve semt parkları olarak sınıflandırılmıştır. Araştırmada pasif yeşil alanlar (ağaçlandırılacak 
alanlar, görsel yeşil alanlar, refüj ve meydanlar, mezarlıklar) değerlendirmeye alınmamıştır. Mevcut 
aktif yeşil alanlara ait bilgiler “Fatih İlçesi Yeşil Koridor” projesi raporuna ait verilerden (Aksoy ve 
diğ, 2007) ve yerinde yapılan analizler yoluyla elde edilmiştir. 
 
Araştırmanın birinci aşamasında Fatih ilçesinde mevcut aktif yeşil alanlarının yürüme uzaklıklarına 
uygunluğu ve nüfus donatı alanı büyüklüğü ilişkilerinin analizi Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
kullanılarak ortaya konmuştur. Analizler yapabilmek için altlık olarak kullanılan mahalle dağılım 
haritası öncelikli olarak taranarak sayısal ortama aktarılmıştır. Taranan haritalar çeşitli noktalarından x 
ve y koordinat bilgileri girilerek harita gibi kullanımlarını sağlayacak gerçek koordinatlarına göre 
düzeltilmiştir. Mahalle dağılım haritası koordinatlandırma işlemi tamamlandıktan sonra 
sayısallaştırılmış ve her mahalleye ait çocuk sayısı, çocuk oyun alanı, park alanı metrekareleri 
mahallelere öznitelik bilgisi olarak işlenmiştir. 
 
Araştırmanın ikinci aşamasında, kişi başına aktif yeşil alan miktarlarının belirlenmesi için mevcut 
yeşil alanların metrekare türünden alansal büyüklükleri nüfus değerlerine bölünmüştür.  Araştırmanın 
üçüncü aşamasında ise aktif yeşil alanların sayıları ve genişlikleri belirlenerek yeşil alanların parçalılık 
durumu ve ideal ölçülere uygunlukları incelenmiştir.  
 
Her bir yeşil alanın çevresinde, o yeşil alana yürüyerek ulaşma ideal mesafesini sembolize eden 
tampon alanlar oluşturulmuş, böylece aktif yeşil alanların etki alanları belirlenmiştir. Bu araştırmada 
yeşil alanların etrafında tampon alanlar oluşturulmasında Türkiye’de ve Yurtdışında öngörülen 
değerlerin ortalaması olarak kabul edilen çocuk oyun alanlarına 10 dakika için 400 m, cep, küçük, 
mahalle ve semt parklarına 20 dakika için 800 m yürüme mesafesi ve mesafelerinin ortalaması olan 15 
dakika için 600 m göz önüne alınmıştır (Doygun, İlter, 2007). 
 

2. Analiz Sonuçları  
 
CBS yöntemi ile mahalleler bazında yeşil alan dağılımının kişi başına düşen miktarını belirleyebilmek 
için mahalle nüfus bilgilerine ihtiyaç vardır. Buna bağlı olarak CBS’de yapılan çalışmalar neticesinde 
elde edilen nüfus haritası Şekil 1’de verilmiştir.  
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Şekil 1. Fatih ilçesi nüfusunun mahallelere göre dağılımını gösterir harita (Aksoy ve diğ, 2007) 

Hizmet alanı türü ve hitap ettiği yaş grubu kentlerde yeşil alanların yeterli düzeyde olup olmadığını 
gösteren önemli kriterlerdendir. Örneğin çocuk sayısı fazla olan mahallelerde daha fazla sayıda ve 
büyüklükte çocuk oyun alanı olması gerekmektedir. Ayrıca yaş piramidinde ki dağılıma göre 0-3 yaş, 
4-7 yaş, 7-12 yaş grubunda çocuklara hizmet eden oyun yerleri tahsis edilerek bu alanlar 
farklılaştırılmalıdır. Şekil 2’de Fatih ilçesinde çocuk sayılarının mahallelere göre dağılımını gösteren 
harita oluşturulmuştur.  

Şekil 2. Fatih ilçesinde çocuk sayılarının mahallelere göre dağılım haritası (Aksoy ve diğ, 2007) 

Fatih ilçesi nüfusunun ve çocuk sayılarının mahallelere göre dağılım haritaları değerlendirilerek hem 
erişilebilirlik hem de standartların gerektirdiği büyüklükte yeşil alanlara sahip olmayan alanlar 
saptanarak, kent planlamada bu tür kullanımların yerlerini büyüklüklerini saptayarak alan tahsisinde 
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bulunmak kolaylıkla yapılabilmektedir. Fatih ilçesinde mevcut olan çocuk oyun alanlarına ve park 
alanlarına zonlama yapılarak şekil 3’de ise park alanlarına erişilebilirliği gösteren haritalar elde 
edilmiştir. 

Şekil 3. Fatih İlçesinde park alanlarının yürüme mesafesine göre erişirilebilirlik haritası (Aksoy ve diğ, 2007) 

CBS yöntemi ile sağlıklı veriler kullanılarak, yeşil alanların mahalleler bazında dağılımını gösteren 
haritalar üretilebilir. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı bu yöntem kullanılarak saptanabilir ve 
mevcut standartlar uyarınca yeterli büyüklükte donatı alanı bulunmayan bölgeler için alan tahsisi 
yapmak olası erişirlik haritaları, arazi mülkiyeti, arazi değeri ve yeşil alan dağılımlarını gösterir 
haritalar çakıştırılarak bu kullanımlar için en uygun alanlar saptanarak arazi kullanım planlarının 
hazırlanmasında büyük kolaylıklar sağlanabilir (Aksoylu ve diğ, 2005).  

Fatih ilçesinde mevcut aktif yeşil alan değerleri nüfus ile sorgulanarak şekil 4’de gösterilen kişi başına 
düşen aktif yeşil alan miktarını gösteren harita elde edilmiştir. 

Şekil 4. Fatih ilçesinde mahallelere göre kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı dağılım haritası (Aksoy ve diğ, 

2007) 
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Fatih ilçesinde 69 mahalle bulunmaktadır. Mevcut aktif yeşil alanlar değerlendirildiği zaman ilçe 
genelinde 50 mahallede 743.400 m² aktif yeşil alanın, 19 mahallede ise aktif yeşil alanın bulunmadığı 
görülmektedir. Mevcut aktif yeşil alan miktarları mahalle genelinde incelendiğinde, aktif yeşil alan 
bulunan 50 mahallenin sadece 8’inde kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının 10 m² ve üstünde 
olduğu görülmüştür. 8 mahallede kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı (2-7) m² arasında 
değişmektedir. Aktif yeşil alana sahip 34 mahallede ise kişi başına miktarlar 2 m²’den azdır. 

Fatih İlçesi’nde mevcut aktif yeşil alanların kişi başına düşen miktarları, belirtilen yeşil alan 
standartlarına uymamakta, hatta bu orana erişememektedir. Yeşil alanların değişik yaş gruplarının 
isteklerini karşılaması açısından fonksiyonel dağılımları önemli olmaktadır. Fatih İlçesi yeşil alan 
durumunun işlevsel yönden dağılımı incelendiği zaman; 6 adet çocuk oyun alanı 3112 m2’lik alan 
kaplamaktadır  ( Tablo 1).  

No 

Büyüklüğü 

Adedi  İlçe 
Nüfusu 

Kişi Başına Yeşil  Alan Norm 
Yeşil 
Alanın 
Türü (m²)

Düşen Yeşil 
Alan Normu Açığı 
Miktarı (m²/kişi) (m²/kişi)** (m²/kişi) 

1 
Çocuk  
Oyun  
Alanları 

3112 6 361.112 0,009 1,5 1,49 

2 

Park 
Alanları 
(Cep, 
Küçük,  660.741 100 361.112 1,8 2,0 0,2 
Mahalle 
ve Semt 
Parkları) 

3 Şehir
Parkları - - 361.112 - 3,5 3,5 

4 Spor  
Alanları 54.980 7 361.112 0,2 2,0 1,8 

5 Semt 
Stadı 24.567 1 361.112 0,07 1,0 0,93 

6 

Toplam  
Aktif 
Yeşil 743.400 361.112 2,1 10,0 7,9 

Alanlar 

Tablo 1. Fatih İlçesi'nin  2007 Yılı  Yeşil  Alan  Durumu (Aksoy ve diğ, 2007) 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 1985 tarihli yönetmeliğin 2 Eylül 1999 tarihli ve 23804 sayılı 
Resmi Gazete’de yapılan değişikliklerle birlikte kişi başına 10 m2’lik aktif yeşil alan miktarının 
dağılımı sonucu; kişi başına 1,5 m2 çocuk oyun alanı standardından hareketle Fatih İlçesi’nde 541.668 
m2 çocuk oyun alanı olması gerekmektedir.Bu duruma göre Fatih İlçesi’nde 1,49 m2/kişi standart 
eksiği ve 538.059 m2’lik de çocuk oyun alanı açığı ortaya çıkmaktadır. Fatih İlçesi’nde 3 m2/kişilik 
standarttan 1.083.336 m2 spor alanı olması gerekirken mevcutta 54.980 m² açık spor alanı (7 adet) ve 
24.567 m2 büyüklüğünde 1 adet semt stadı bulunmaktadır. 2 m²/kişi standardından hareketle Fatih 
ilçesinde 722.224 m² park alanı olması gerekmektedir. Hali hazırda 660.741 m²’lik park alanı olduğu 
için Fatih ilçesi öneri park alanı normunu yakalayamamıştır. İlçede  0,2 m²’lik  norm açığı 72..222 m² 
park alanı açığı bulunmaktadır . İmar ve İskan Bakanlığı standartlarına göre kişi başına 3,5 m2 standart 
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hesabıyla 1263.892 m2’lik şehir parkı alanı gerekmektedir. Bu sonuca göre Fatih İlçesi’nde mevcut 
şehir parkı olmadığı için 1.263.892 m2’lik şehir parkı açığı ortaya çıkmaktadır . 

Fatih İlçesi’nde yukarıda ifade edilen değerlerden de anlaşıldığı gibi mevcut aktif yeşil alanların 
işlevsel açıdan dağılımları da yaş gruplarının rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılaması açısından 
standartlara uygun değildir. 

Kent planlamasında mer’i imar mevzuatı uyarınca gereklilik sosyal ve teknik donatı alanları 
ayrılmasına karşın bu alanların plan kararları doğrultusunda gerçekleştirilememesinin en önemli 
nedenlerinden bir tanesi kamulaştırma bedellerinin çok yüksek tutarlara ulaşması ve belediye 
bütçelerinin çok üzerinde bedellerinin kamulaştırmaya ayrılması gerekliliğidir. 

Bu sonucun ortaya çıkmasına yol açan önemli etmenlerden bir tanesi de imar planlarının hazırlanması 
esnasında klasik yöntemlerin kullanılması ve bu yöntemlerin mülkiyet durumu, erişilebilirlik, arazi 
fiyatları, demografik ve sosyal özellikler, topoğrafik durum vb. parametrelerin aynı anda 
değerlendirilememesi nedeni ile yanlış yer seçimi kararlarıdır. CBS yöntemiyle; bu parametrelerin 
aynı anda değerlendirilmesi ve modelle yapılabilmesi hem doğru yer seçimi kararlarının verilmesini 
kolaylaştıracak hem de tüm kentin veya yerleşmenin bir bütün içinde (ayrı ayrı onlarca paftada değil) 
algılanabilmesini sağlamaları nedeniyle arazi kullanım kararlarının bir sistem ve kademelenme 
dahilinde verilmesini olanaklı kılacaktır.  

3. Sonuçlar Ve Öneriler

Bu araştırmada Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturulması aşamasında, kullanılması gereken veriler ortaya 
konmuş, elde edilen mahalle bazındaki tüm yazınsal veriler kullanılarak, demografik yapıya bağlı 
olarak yeşil alanlarının yeterliliği konusunda analizler yapılmıştır. Aktif yeşil alanların mahalle 
düzeyinde dengeli dağılımının sağlanabilmesi için mahalle düzeyinde de analizler yapılmıştır. Fatih 
ilçesi 69 mahalleye sahiptir. Mahalleler düzeyinde aktif yeşil alanların sayısı, dağılımı ve sahip olduğu 
donatılar açısından dengesizlikler bulunmaktadır. Fatih ilçesinde kullanılmakta olan aktif yeşil alan 
toplamı 743.400 m² olup kişi başına 2,1 m² düşmektedir. Bu toplam alanın 660.741 m²’si park alanı 
olarak kullanılmaktadır.  

Fatih ilçesinde aktif yeşil alan miktarı gerek mahalleler itibariyle ve gerekse ilçe düzeyinde kişi başına 
düşen m2 olarak verilmiştir. Böyle bir hesaplama yeşil alanların bütün yerleşme dokusu içerisinde 
homojen bir şekilde dağılımı varsayımına dayanır (Aksoy, 2001).  

Fatih ilçesinde 50 mahallede aktif yeşil alan mevcut iken 19 mahallede ise aktif yeşil alan 
bulunmamaktadır. Bu sonuçta Fatih ilçesindeki yeşil alanların dağılımının gelişi güzel bir durumda 
olduğunu etki alanları yönünden de bir dengesizliğin bulunduğunu göstermektedir. 

Fatih ilçesinde mevcut olan aktif yeşil alanlar yerleşme büyüklükleriyle orantılı olarak bir 
kademelenme gösterememekte ve bir sistem oluşturamamaktadır. 

Bu araştırmada kişi başına düşecek aktif yeşil alan miktarı yasal bakımdan yeşil alanların kent 
içerisindeki yeterliliğini ortaya koyan bir kriter olarak ele alınmıştır. Ancak araştırma sonucunda yeşil 
alanların hem sayısal hem de alansal büyüklükleri ve yeşil alanlara ilçe ve kent bütününde 
ulaşılabilirlik durumlarında ideal ölçütler doğrultusunda değerlendirmeye alınması gerektiği gerçeği 
ortaya konulmuştur. Bu sonuç aktif yeşil alanların yeterliliklerinin farklı bakış açılarınca 
tartışılabileceğini, farklı bakış açılarının imar planlarının hazırlanmasında yeşil alanlara gereken 
önemin verilmesi gerektiğini ve kentsel yeşil alanların planlanması konusunda yerel yönetimlere yeşil 
alan planlama stratejilerini belirleyebileceklerini göstermektedir. 

Fatih ilçesinde mevcut aktif yeşil alanların küçük ve çok parçalı olması, bir yeşil alandan aynı anda 
yararlanabilecek kişi sayısının düşük kalmasına neden olmakla birlikte, yeşil alanların işletilmesi ve 
kent ekolojisine yararları açısından bir takım sorunlar yaratabilecektir.. 
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Özcan (2006) Kırıkkale kenti için (Aksoy ve diğ, 2004) İstanbul İli Zeytinburnu ilçesi (Aksoy ve diğ, 
2007) İstanbul ili Fatih ve Küçükçekmece ilçeleri için yeşil koridorlar önermiş, yeşil koridorların yeşil 
alan sistemi içerisinde kentsel alan kullanımlarını birleştirici veya ayırıcı özellik taşıyabileceğini, aynı 
zamanda kent ve ilçe bütününde ekolojik bağlantı kanalları yaratabileceklerini belirtmişlerdir . 

Sosyal, psikolojik, ekolojik, fiziksel, ekonomik işlevlere sahip olan aktif yeşil alanların ilçe düzeyinde 
homojen dağılımının sağlanması temel hedef olmalıdır. Mevcut aktif yeşil alanlar hem sayısal hem de 
alansal olarak arttırılarak fonksiyonları çeşitlendirilmeli, bir yeşil alandan daha fazla kişinin çok 
amaçlı olarak faydalanması sağlanmalıdır. Fatih ilçesinde yeni yeşil alanlar oluşturulurken mevcut 
aktif yeşil alan bulunmayan mahallelere öncelik tanınmalıdır.  

Araştırma sonucunda elde edilen veriler ve ilgili literatüre dayalı olarak gerçekleştirilen 
değerlendirmeler ışığında mevcut aktif yeşil alanların toplam büyüklükleri, kent ve ilçe düzeyindeki 
dağılımları revize edilerek verimliliklerinin arttırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu noktada, söz 
konusu düzenleme hedeflerine etkin şekilde ulaşabilmesi için doğrusal forma sahip yeşil alan 
sisteminin benimsenmesi gerektiği düşünülmelidir.  

(Jim ve Chen, 2006), yeşil alanların doğrusal olması halinde belirli mesafede daha çok kişinin ulaşım 
olanağı bulacağını ve çevredeki diğer alan kullanımlarına mikroklimatik bakımdan daha fazla katkı 
sağlayacağını belirtmiş, Westmacott (1991), çizgisel peyzaj yapılarının kent dokusu ile daha çok 
etkileştiğini belirtmektedir.  

Fatih ilçesinde aktif yeşil alanların yeterliliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan CBS yöntemi ve 
farklı bakış açılarının ve çözüm önerilerinin, yeşil alanların incelenmediği ilçelerde yapılacak 
araştırmalara ve yerel yönetimlerin imar planı hazırlanırken yeşil alanlara gereken önemi vermeleri 
konusunda yardımcı olacaktır.  
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TÜRKİYE`NİN MANEVİ HAYATINDA HELVETİYYE TARİKATI 

Doc.Emine Eliyeva, Azerbaycan Milli bilimler Akedimisi Doğubilimler institutu, 
Aminaliyeva@mail.ru 

Özet 
Tasavvuf- farklı kültür ve etniklere sahip halkları İslam çatısı altında birleştiren önemli bir faktördür. 
Halvetiyye tasavvufun en popüler tarikatlarından biri olarak hala varliğını sürdürmüktüdir ve modern 
dünya XV.yüzyıl İslam bölgesi halklarinin kültür tarihi orta asırların humanist kültürü olarak 
algılamaktadır. 
Doğu halkları arasında (özellikle Türkiye`de) yaygın olan Halvetiyye manevi değerler bakımından 
kültür ve medeniyet diyaloglarında bir fenomen haline geldi 
XIV.yüzyılın sonlarında Azerbaycan`in Şamahı vilayetinde doğmuş ve 1463-4 senesinde Bakü`de
ölmüş Seyyid Cemaleddin Yahya b. Bahaeddin eş-Şirvani eş-Şamahi el-Baküvi bu bölgede Halvetiyye 
tarikatının gerçek kurucusu olarak görülmekte ve onun mistik doktrininin temel kuramcisi olarak 
kabul edilmektedir. 
Seyyid Yahyanın ölümünden sonra oğulları ve öğrencileri (onun müritlerinin sayısı 20 bine ulaşmıştı 
ve onlardan 360 onun halefi oldu) onun oğretilerini Kafkazın batısı ve guney-doğusu istikametinde 
Anadoluya doğru, batının güney doğusu istikametinde Balkanlara doğru ve Suriye, Mısır ve Sudandan 
Cezayirde kabil dağlarına kadar yaydılar. Cezayir-Kabil`e XVIII. yüzyılda Şeyh Muhammed b. 
Abdurrahman el-Gaştuli el-Ezheri araciliği ile giren  halvetiyye, orada kurucusunun adını alarak 
rahmaniyye oldu. 

Anahtar kelimeler: tasavvuf, helvetiyye, Seyyid Yahya Baküvi.      

Summary 
Sufism is an important factor in connecting people in Islam belonging to the different cultures and 
ethnicities. One of the most popular trends of Sufism is still Khalwatiyya and the modern world 
perceives the cultural history of the peoples of the Islamic region of the XV centery as a humanistic 
culture of the Middle Ages. 
Khalwatiyya  widespread  among eastern nations (especially in Turkey), became a phenomenon in the 
dialoguq of cultures and civilizations according to moral values.  
Seyid Dzamaladdin Yahya Bin As-Seyyid Bahiaddin Ash-Shirvani Ash-Shamakhi Al-Bakuvi who 
was born at the end of XIV-th century in Shamakhy in Azerbaijan and died in 1463-4 in Baku has 
been considered in this region as the real founder of the order Khaiwati and one of the main theorists 
of his mystical doctrine. 
After the death of Seyid Yahya, his sons and his students (murids) (the number of his murids has 
reached 20.000 and 360 of them became his succesor) have spread his teachind to the west and south-
west of the Caucasus in the direction of Anatolia and to the european  south-east towards the Balkans 
and the Africa passing through Syria,Egypt and Sudan to the mountains Kabil in Algeria where 
Khalwatiyya was introduced in the XVIII centery by Sheikh Muhammad b. Abdurrahman al-Gashuti 
al-Azhari and where Khalwatiyya took the name of its founder and became rahmaniyya. 

Keywords: sufism,khalwatiyya,Seyyid Yahya Bakuvi. 
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1. Türkiye’nin Manevi Hayatında Helvetiyye Tarikatı

Sufizm – başta Ortadoğu ve Kuzey Afrika`da yaşayan müslümanlar olmak üzere farklı kültür ve 
etnik qrublara ait halkları islam dininin temeli üzerinde birleştiren mühim manevi etkendir. 

Farklı coğrafi ünvanlara ve birçok akımlara sahip, sufizmin en popüler ve daha yaygın, 
günümüze kadar etkisini ve cazibesini korumuş kollarından biri olan Halvetiyye araştırmacılar 
tarafından XV asrın müslüman halklarının yaşadığı bölgede kültürel tarihini ve dini görüşlerini 
yansıtan dini humanist eğitim olarak kabul edilmiştir. 

Dine inanç besleyen Doğu halkları arasında bugün de geniş teşekkül etmiş Halvetiyye 
kendisinin islami ahlak değerleri ile mütabik olduğu insan qruplarının yaşam tarzını ve 
düşüncelerini fethetmiş, kültür ve uygarlıklar arasında bir olaya dönüşmüştür. 

Müslüman Doğu`sunun çeşitli halkları arasında yaygınlaşan tasavvuf, olumlu etik-değerleri, 
dayanışma, bilgi arayışı için manevi, iman yollarını içeren, uygarlıkların diyaloğu ve 
işbirliğinde önemli rol oynayabilecek bir fenomendir. Tasavvuf, İslam felsefesi akımları 
arasında en çok ilgi doğuran ve kurulduğu günden ait olduğu dinin istinadgahına dönüşme 
gayreti içinde bulunan bir akımdır. 

Doğu ile Batı arasında köprü oluşturan tasavvuf, yüzyıllardır ona tapanların, onunla yakından 
ilgilenenlerin maneviyatında oynadığı rolü, hiçbir ideoloji ve hatta en yüksek eğitimin verdiği 
mükemmellik bile oynayamamıştır. (1) 

Fakat, bu süreç, evrensel sosyal fenomen olan dini yollarla (sufizm bunların arasında özel yer 
tutuyordu) hayata geçmeye başladı. Bu olgu onayını eğitimarası alanda yapılan analitik araştırmalarda 
buluyor (17). 

Osmanlı İmparatorluğu Arap dünyasında sufi idealojisinin yayılma merkezi olmakla beraber, kültür 
diyaloğuna da ivme vermekle dünyada barışın korunmasına hizmet etmiştir. 

Bu vesileyle araştırmacı Rachida Chih yazıyor ki, Osmanlı İmparatorluğu tarafından Doğu Avrupa'nın 
istila edilmesi sonucunda ticaret yollarının açılması ilk kez Avrupa'yı tüm dünya ile birleştirdi (18). 
Bu istilalar sufilerin hayatına çok sayıda yeniliklerin dahil olmasına neden oldu. Öncelikle büyük 
ticaret yollarının güvenliği, özellikle de ziyaretgahlara götüren yolların seyahat için güvenli olması, 
kültürlerin teması için geniş ufuklar açmış oldu (19). 

Bu dönemde temel olarak sufilerden ve ulemadan oluşan ve kutsal kentlerde eğitim almak isteyen 
zevvarların sayısı haddinden ziyade artmıştı. Sadece 1579-80 yıllarında, Osmanlı devleti Medine'de 
eğitim almak isteyen 8.000 kişiye mali destek vermişti. Onların aile üyeleri dikkate alınmadan 40.000 
kişi bu amaçla devlet kaynaklarından faydalanmışlar. Bu görüşmelerden ve kültür diyaloğundan 
oluşmuş izlenimler seyahatlere ait çeşitli hikayelerde (Rihla) yer bulmuşlardır. 
Resmi devlet desteği ve maddi yardım almak için arapların İstanbul'a geldikleri konusunda bilgiler 
vardır. (Örnek olarak, 1660 senesinde Mısır ve Suriye`den geçerek İstanbul`a gelen medineli 
Muhammed ibn Abd Allah el-Husayni`yi gösterebiliriz). (6) 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

174



Seyahat hakkında kaleme alınan 16 hikayeden 14-ü faslı gezgin Ahmed el-Gohaider`e aittir. (19) 
Ziyaretten dönen çok sayıda sufi ve ulemanın Tripolitanya ve Mısır`daki  görüşleri hakkında yazan 
Abd Allah el-Ayyiaşı`nin (1679) eserlerini de gösterebiliriz.   

Doğu`da benzer edebi tarza ünlü suriyalı şeyh Mustafa el-Bakri`nin (1749) ve hiç de ün bakımından 
ondan geri olmayan, eserlerinde derviş ve azizlerin dünyasından bahseden türk sufi Evliya Çelebi`nin 
(1611-1685) “Seyahetname”sinde rastlamak mümkündür. 

Osmanlı İmparatorluğu`nda nüfusun okuma seviyesine ve bu konuda sufiliğin oynadığı role bakalım. 
Bu dönemde çeşitli bilgi alanlarının öğrenilmesi merkezlerine dönen Kur'ani okullarının (kutabs) ve 
zaviyyelerinin sayısı hayli artmıştı. Örneğin, Mısır'da erkeklerin % 20'si okuyup yazmayı beceriyordu 
(20). Eğitime ilgi sadece Osmanlı Türkiye'sinde kültür diyaloğunun yol kesişmesine dönüşen Mısır'da 
değil, ayrıca Hıristiyan tüccarların Balkanlar'daki okul ve kütüphanelere artan mali desteğinde de 
gözlemlenmektedir. 

Eğitimin seviyesinin artması kitap çapına olan talebin de artmasına revaç veriyordu. Örnek olarak, 
Frederik Guitzel`in yayınladığı "Osmanlı Türkiye'sinde kitaplar ve kıraat" adlı eseri ve Bernard 
Hayberqer`in hıristiyanların Ortadoğu'daki rolüne adamış doğu katolik kiliseleri hakkında analizini 
gösterebiliriz (21). 

Müslüman olmayan toplumlarda eğitime tahrik eden dini ve kültürel nedenler sırasına dikkat 
ettiğimizde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde aşırı miktarda el yazmaları ve onların versiyonları 
toplanmıştır. Aynı zamanda cami ve zaviyyelerde de el yazmalarının bulunduğu kütüphanelerin 
mevcut olması ve onlar arasında el yazmasının borç verilmesi olağan hale çevirilmişdi. 

Hatta Anadolu'nun küçük vilayetlerindeki derviş tekkelerinin genç sufileri yazılı kaynaklardan 
kullanma olanağına sahiptiler. Bu XIX yüzyılda klasik eserlerin Mısır'da basılıp yayılmasına neden 
olan, o eski yazıların Türkiye'de korunmasına, kopyalanmasına ve yayılmasına gösterilen inanılmaz 
çabalardır. 

Kitap basımı Osmanlı İmparatorluğu`nda yeni bir hal olmasa da, Venedik ve İtalya ile mevcut olan 
bağlantılardan dolayı ucuz fiyata kağıt alınması ve kitap baskısının hızla gelişmesi mümkün olmuştu. 
Kur'an'dan başlayarak çok sayıda el yazmaların yayınına başlayan Mısır, bu işten hayli kazanç elde 
edebilmişti.  

Mısırlılar ayrıca hattatlık kurallarında da osmanlı modelini kullanıyorlardı, çünkü hattatlar genelde 
Türk sufilerden ibaret olurdu. 

Sufiler esasen kendi eğitimlerini yaymak amacıyla yazıyorlardı, Osmanlı İmparatorluğu döneminin 
sufileri Arap, Fars ve Türk dillerinde yazıyorlardı. 

Anadolu kütüphanelerinde ve sufi tekkelerinde büyük miktarda irandilli şiirsel edebiyat olduğu halde 
Mısır'da sadece az sayıda eliterler Farsça`yı tanıyordu. Mısır'ın arap eyaletlerinde Türk dili yaygındı. 
Kültürel anlamda Türkiye'ye daha yakın olan Suriye'de Arap dili ile birlikte Türk dilinin de 
kullanılması eğitim görmüş kişilere yönetim aparatında ve Osmanlı ordusunda görev tutmak imkanı 
sağlıyordu. 
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Hindistanlı Murtadi el-Zahidinin (1790 yılında öldü) Yemen'den geçerek Kahire'ye yerleştikten sonra, 
çok sayıda Türk sözleri kullanarak, yayınladığı sözlük bugün de kullanılmaktadır. Stefan Rayşmut`un 
sözlerine göre, Türk dilini bilmesi el-Zahidi`ye Anadolu'dan ve Rum'dan (Rûmî'ye beldesinden) gelen 
misafirleri kabul etmek imkanı sağlıyordu (22). 

Osmanlı İmparatorluğu Arap dünyasında sufi idealojisinin yayılma merkezi olmakla beraber, 
kültür diyaloğuna da ivme vermekle dünyada barışın korunmasına hizmet etmiştir. 

Bu, muhtemelen, ırkından, dininden asılı olmayarak en sıradan insanları bile kamilleştirerek 
manevi saflığa, ahlaki güzelliğe ve Gerçeğe ulaşmaya davet eden sufizmin tebliğ ettiği fikirlerin 
beşeri olması ile ilgilidir.( 14) 

Çeşitli tarihi dönemlerde İslam'ın yaygınlaşması yolları ve yöntemleri çeşitli olmuştur. Bazı 
cemiyyetler islami savaşlar zamanı tamamen kabul ettikleri halde, diğerleri onu karvan yolarıyla 
ilerlerleyen misyonerler, tüccarlar ve gezginler aracılığıyla kabullenmişler. Gazzali`nin 
tabirince, sufi eğitimi kalbin Yaradan`a hırslı çağrısını, İslam`ın ahkamlarını ve bu dünyanın 
yasalarını uzlaştırarak İslam`ın yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. 

Halvetiyye Tarikatı`nın esası Ortaçağ`ın en önemli bilim adamı ve filozofu Es-Seyyid 
Cemaleddin Yahya b. Es-Seyyid Bahaeddin Eş-Şirvani Eş-Şamahı El-Bakuvi tarafından 
konulmuştur. 1463-64 yıllarında vefat eden Şeyhin kabrinin yer aldığı türbe kümbeti Bakü`de 
“Şirvanşahlar Sarayı”nda bulunmaktadır. 
Büyük müteffekir Şamahı`dan Bakü`ye 20 yaşında, Halveti Tarikatı`na hamilik yapan, hatta 
Abdürrehman Cami`nin söylediğine göre, El-Bakuvi`nin hamisi olan Şirvanşah Halilullah`ın 
döneminde (1417-1465) gelmiştir. (1) 

Babası yeddinci Imam Musayı Kazım`ın soyundandır. O, bilimsel edebiyatta Halvetiyye 
Tarikatı`nın asıl kurucusu ve onun halvet pratiğine dayalı mistik doktrininin temel teorisyeni 
olarak gösterilmiştir. (2) 

Bununla birlikte onuda kaydetmemiz gerekir ki, tarikatın kurucusu ve Yahya Bakuvi`nin manevi 
babası büyük sufi şeyhi Siraceddin Ömer El-Halveti (Zahid) 1397 yılında vefat etti. (3,4) 
O, Azerbaycan`ın İsmayıllı kenti Lahıc kasabasında doğdu, insanlar arasında Pir Sultan Lahici 
adıyla da ün kazandı, öldükten sonra ise Avahıl köyünde toprağa verildi. 

Müteffekir müridlerinin dini bilgilerle birlikte bilimsel laiki bilgileri de öğrenerek 
kamilleştirilmesi niyetiyle kendi haneganını dini ve laiki ilimlerin öğrenildiği medreseye 
çevirmiştir. Bu vesileyle Bakuvi “Ramuzu`l-İşarat” eserinde şöyle yazar: 

Elmdir ən möhtəşənm tac, elm ilə ol aşina        
Elm tacı bir ləyaqət, layiq ol qoy başına 
Zərrəcə elmin olarasa, sanki dünyan var sənin 
Cahil olsan yoxdu faydan qövmünə-qardaşına. 

XV asrın büyük sufi mütefekkiri, Halvetiyye Tarıkatı`nın ikinci piri, Seyyid Yahya Şirvani 
manzum ve mensur birçok eser telif etmiştir.Tasavvufi muhtevaya sahip olan eserlerinin sayısı 
kaynaklarda tam olarak verilmişdir.Mükemmel bir medrese eğitiminin yanısıra tasavvufi eğitimi 
de aldığı anlaşılan Seyyid Yahya`nın nesir eserlerini arap, fars ve türk dillerinde, nazm 
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eserlerini ise fars dilinde kaleme aldığı görülmektedir. Farsça yazdığı şiirlerinde “Seyyid” 
mahlasını kullanmıştır. 

Türkiye ve Azerbaycan`dakı Elyazma  kütüphanelerinde yaptığımız araştırmalar sonucunda 
Seyyid Yahya`nın eserlerini tespit ederek, tavsifini yaptık. Türkiye kütüphanelerinde çok sayıda 
olmasına rağmen Azerbaycan`da sadece bir risale bulunmuştur. Seyyid Yahya`nın eserleri 
müridleri vasitasıyla Anadolu`ya intikal etmiş ve burada birçok defa istinsah edilerek 
çoğaltılmıştır. Eserlerinin bir kısmı mecmua şeklinde, diğer kısmı ise tek başına kitap olarak 
bulunmaktadır. Mecmualar farsça eserlerden oluşuyor. Son tespitlerimize gore, eser sayısının 19 
adetten ibaret olduğu görülmüştür. Seyyid Yahya`nın eserlerinin toplu listesi şu şekildedir: 

1. Acayibu’l Kulub
2. Atvaru’l-Kalb
3. Beyanu’l-İlim
4. Esrarü’l-vudu ve’s-salat (Risale Ma la budd Batıniyye)
5. Gazeliyyat
6. Keşfu’l-Kulub
7. Kıssa-i Mansur
8. Mekarim-i Ahlak
9. Menakib-i emiri’l-mü’minin Ali Kerremallahü Vechehü
10. Menazilü’l-Aşıkın
11. Makamat
12. Ramuzu’l-işarat
13. Salavatu’n-Nebi
14. Şerhu Meratib-i Asraru’l-kulub
15. Serhu Sualat-ı Gülşen-i esrar
16. Şerhu esma’i samaniye
17. Şifau’l-esrar
18. Tasarrufat u mukaşafat
19. Virdü Settar

Bakuvi`nin sufi görüşlerinde önemli yeri Allah`a inam tutmakta. Müteffekir Allah`ın her zaman 
yaratıcı konumunda olmasını kanıtlamakta. Seyyid Yahya varlığın her iki türünü kabul etmekle 
onun gerçek ve metoforik, yani ütopik türlere ayırır. Yüce Allah ilk önce substansiyon yaratmış, 
varlığın yaratılışı ise kesintisiz olarak emanasyon (sudur yoluyla) şeklinde gerçekleşmiştir. Bu 
tezahürün bir anlık bile kesilmesi herşeyin kaybolmasına neden olur. (1) 
Bildiğimiz gibi, emanasyon fikri vahdet el-vücud kavramının oluşumu faktörü olarak sufilerin 
çoğuna etkisini göstermiştir. 

2. Tarikat`ın yayılmasının nedenleri

1. O, farkli ülkelere birçok müridlerini (halifelerini) gönderdi.
2. O, Vidr-As Settar adli ayin kitabini (zikir) saklamiş ve halifeleri günümüze kadar o kitabi
kullanmaktadir. 
A) Kitap 3 bölümden oluşmaktadir. birinci bölümde Allah`in tek olmasini, ikincisinde –
peygamberin ve üçüncüsünde ise onun seleferini tavsif etmiştir. 
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B) Evliya çelebi`nin yazdiğina göre, zikirler yüksek sesle hz. Ali`den, kisa sesleyse – hz. Ebu-
Bekirden gelmiştir.

3. Bütün halveti şeyhlerinin silsilesi Seyyid Yahya Bakuvi`den geliyor. Bu silsile hz.
Muhammed`den başlamiş, daha sonra Cüneyt Bağdadi, Hesen el Besri, Kutbendin Ebhari, 
Gilanli İbrahim, Ömer el-halveti ve sayir 25 evliyalardan en sonuncusu ise Seyid Yahya Bakuvi 
olmuştur. 

*Evliya Çelebi (1611-1685) Mısır`da vefat etti. O, “Seyahatname” adlı eseriyle meşhurdur.
Kitap`ta 24 halveti şeyhinin isimlerini kullanmış ve Osmanlı Türkiye`si bölgesinde bulunan 43 
tekke hakknda bilgi vermiştir. 

Halvetiyye tarikat`ini Türkiye`de yayilmasi ve kollara ayrilmasi hakta kisa tarihi bilgi vermek 
istiyoruz. 

Tarikatin ilk kollara ayrilma yolu Bakü`den Anadolu`ya, Anadolu`dansa İstanbul`a gitti. 
Bakuvi`nin halifeleri tarikat`i özellikle Anadolu`nun Erzincan, Tokat, Amasya ve Karaman 
bölgelerinde yaymaya başlamişlar. 

Bildiğimiz gibi, Pir Mehmet Erzincani (1474-75) Erzincan bölgesinde bir zaviye açiyor. 
Dede Ömer Ruşeni Tarikat`I Istanbul`a kadar yaymiş, popülerlik kazandiktan sonra paytahti 
terketmiş ve Karaman`a geri dönmüş. 

Habib Karamani Tarikat`in daha bir devamcisi olarak Amasya`da zaviyye açiyor. 

Özelikle belirtmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyyeti Amasya bölgesi bu tarikatın kutbu sayılır. 
O sebepten ki, şehzade Beyazıt tarikatın devamcısı olmuş ve ona vasıyyat etmiştir. 

II Sultan Beyazıt iktidara geldikten sonra Şeyh Cemaleddin (Çelebi halifenin müridi) ve Pir 
Muhammed Erzincanini payitahta davet etmiş, ve bununla da XV yüzyılın sonundan itibaren 
Halvetiyye Tarikatı Anadolu`dan Osmanlı İmparatorluğunun kalbi olan İstanbul`a göç etmiştir. 

Bir sonraki asrlarda türk sultanları şeyhlere karşı tutumlarında II Sultan Beyazıt`ın siyasetini 
devam ettirmiş, ve sonuçta şeyhler Halvetiyye`nin yeni pirlerine dönüşmüşler. Malumumuzdur 
ki, II Sultan Murat Hasan Usamettin Uşaki`nin, II.Sultan Mehmet ise Şemsiye tarikatının 
yaratıcısı Ahmet Şemsettin Sivasi`ni İstanbul`a davet etmişler. 

Vezir-i Azam Hasan Paşa şeyh Muhammed Nasuhi için Uçkudarda tekke inşa etmiştir. 

II Sultan Osman Raufiye tarikatının kurucusu Pir Ahmed Rauf`u defalarca ziyaret etmiştir. 
(Vicdani, 1992, sayfa 96) 

Tarihi kaynaklardan alınan bilgiye göre, 31 Osmanlı sultanı Halvetiye tarikatınının 
koruyuculuğunu yapmış, bazı hallarda ise onun takipçilerine çevrilmişlerdi. 

XV yüzyılda Anadolu`da tarikatın üç önemli kolu ortaya çıkıyor: 
- Ahmediye ve ya Yiğitbaşiye; Tesisçisi Ahmed Şemseddin Yiğitbaşı olmuştur. 1533 
yılında Manisada vefat etti. 
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- Şabaniye; Tesisçisi Şaban-i Veli olmuştur. 1568/69 yıllarında vefat etti. 
- Şemsiye; Tesisçisi Kara Şemseddin Sivasi olmuştur. 1597/98 yıllarında vefat etti. 
Aynı zamanda İstanbul`da aşağıdaki kolları oluşmuştur: 
- Sünbüliye; Tesisçisi Yusuf Sünbül Sinan olmuştur. 1519/20 yıllarında vefat etti. 
- Sinaniye; Tesisçisi İbrahim Ümmu Sinan olmuştur. 1568/69 yıllarında vefat etti. 
- Uşşakiye; Tesisçidi Hasan Hüsameddin Uşşaki olmuştur. 1592/93 yıllarında vefar etti. 

Bunlardan ziyade XVII yüzyılda Anadolu`da ünlü Niyazi Misri de Misiriye kolunu tesis 
etmiştir. 

XVIII yüzyılın ortalarında Şeyh Ahmed Cahid Uşşaki Uşşakiye`nın bir kolu olan Cahidiye`yi 
Çanakkale bölgesinde kurmuştur. O, 1756/57 yıllarında vefat etti. 

XIX yüzyılın başlarında Ankara`nın kuzeyınde bulunan Çerkez kentinde Mustafa Çerkezi 
tarafından tarikatın Çerkeziye kolu kurulmuştur. 1813/14 yıllarında vefat etti. 

Söz ettiğimiz dönemlerde Osmanlı devletinin başkentinde Halvetiyye Tarikatı`nın 11 kolu 
faaliyet gösteriyordu. 

1. Ramazaniye – (Ramazan Halif (1616)
2. Buhuriye – (Mehmet Buhuri (1629/30)
3. Sivasiye – (Abdullehat Nuri (1650/51)
4. Cahangiriye – (Hasan Cahangiri (1643/44)
5. Karabaşiye - (Alaadin Karabaşi (1686)
6. Hasuliye – (Muhammed Hasuli (1718)
7. Cerahiye – (Nurettin Mehmed Cerrahi (1712)
8. Camaliye – (Mehmed Cemalettin Uşşak (1750/51)
9. Raufiye – (Ahmed Raufi (1757)
10 .Selahiye – (Abdullah Selaheddin Uşşak (1783/84) 
11.İnrahimiye – (Kuşadeli Ibrahim Halveti (1849)

3. Başkentin Resmi Tekkeleri

1834 yılında başkentteki kolların her birinin 2-den 16-kadar, 1889 yılından sonra ise 3-ten 25-e 
kadar tekkeleri vardı. 1884 senesinde İstanbul`da bulunan derviş tesislerinin 36% Halvetiyye 
Tarikatı`na ait olmuştur. Fakat 1889/90 yıllarında bu gosterici 25% inmiş, ve Türkiye 
Cumhuriyeti`nin kurulmasının ilk yıllarında bu gösterici değişmemiştir. 

Bunun yanısıra, Türkiye arazisine 1887 yılında getirilen Ticcaniye tarikatı 40-lı senelere kadar 
Ankara bölgesinde faaliyyette bulunmuºtur. (2) 

Aynı zamanda XX yüzyılın ilk yarısında İstanbul ve Anadolu`da Cerrahiye, Ahmediye, 
Uşşakiye ve Şabaniye tarikatları gizli faaliyette bulunmuşlar, ve bu da sufi geleneklerinin 
korunmasına zemin oluşturmuştur. 

Bilindiği gibi, kutsal yerleri ziyarete giden Müslümanlardan oluşan karvanlar Kahire ve Şam`da 
toplanıyorlardı. Bu nedenle de bu şehirler sadece tarihi ve kültürel öneme sahip değil, aynı 
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zamanda kültürlerin, dini inancın forma ve yolları diyaloğunu koordine açısından önem arz 
ediyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildikten sonra Mısır, Türkiye'den ithal 
edilmiş sufi fikirleri ile belirgin derecede zenginleşti. O dönemde Mısır`da yalnız 
Halvetiyye`nin çok sayıda kolları mevcuttu. Evliya Çelebi`nin yazdığına göre, bunlar 
aşağıdakilerden oluşmuşlar. 

1. Mübahiddiye
2. Üveysiye
3. Şemsiye
4. Uşakiye
5. Sinaniye
6. Hifniye
7. Demirtaşiye
8. Gülşeniye

İstanbul'dan gönderilen korumalar Mısır'ın hakimi Paşa'nın sarayının avlusunda çok sayıda 
sufiler, eğitim gören öğrenciler ve Kahire'de araştırmalarda bulunan akademisyenlerle 
buluşmuşlar. Beləliklə yukarıda belirttiğimiz gibi, Kahire Anadolu ve Diyarbakır`dan gelen türk 
öğrencilerinin eğitim merkezine çevirilmişdi. 

Taşkörpüzade`nin (1651) yazdığına göre, XIV yüzyıldan itibaren, çok sayıda Türk öğrenciler 
ünlü şeyhlerden ders almak için Kahire'ye geliyorlardı. Örnek olarak İmparatorluğun ilk 
şeyhülislamı Molla Şems ed-Din Muhammed Fenari`nin (1431), şair Ahmedi`nin (1413) ve 
doktor Hacı Paşa'nın (1420) Anadolu islahatlarından önce Kahire'ye gelmelerini gösterilebiliriz. 
Türk bilim adamları çoğunlukla şeyhin etkisi altında kalarak sufiliye meyil ediyorlardı. Bu 
sıradan kutsal, doktor ve kimyager olan Şeyh Bedr ed-Din`i (1416), bektaşiliyin kurucusu olan, 
Mukaddem'in eteklerinde tekke tesis etmiş sufi şair Kayghuzur Abdul`u (1415) gösterilebiliriz. 
Sefevilerin iktidara gelmesinden sonra, yani XV ve XVI yüzyıllarda Diyarbakır ve 
Azerbaycan'dan gelen mühacirlerin hesabına Kahire'deki türkdilli mühacirlerin sayısı artmıştı. 

Bunlardan Halvetiyye takipçileri, zaviyyesi Kahire'nin el-Abbasiyə mahallesinde bulunan Şeyh 
Muhammed Demirtaş el Muhammedi'yi (1524 yılında vefat etti), vahdet-u vücut ve kamil insan 
(al-insan al-kâmil) eğitiminin gelişiminde eşsiz rola sahip, Gülşeniyye tarikatının kurucusu olan 
İbrahim Gülşeni`ni (1534 yılında vefat etti) ve Şahin Muhammed el-Halveti`ni (1548 yılında 
vefat etti) gösterebiliriz. 

Anadolu ve Balkanlar'dan gelen sufiler arasında büyük etkiye sahip olan Niyazi Mısri (1594 
yılında vefat etti) ve Hacı Baba el-Mısri (1718 yılında öldü) Mısır'a XVII yüzyılda gelmişler.

Osmanlı İmparatorluğu`nda nüfusun okuma seviyesine ve bu konuda sufiliğin oynadığı role 
bakalım. Bu dönemde çeşitli bilgi alanlarının öğrenilmesi merkezlerine dönen Kur'ani 
okullarının (kutabs) ve zaviyyelerinin sayısı hayli artmıştı. Örneğin, Mısır'da erkeklerin % 20'si 
okuyup yazmayı beceriyordu (11). Eğitime ilgi sadece Osmanlı Türkiye'sinde kültür 
diyaloğunun yol kesişmesine dönüşen Mısır'da değil, ayrıca hıristiyan tüccarların Balkanlar'daki 
okul ve kütüphanelere artan mali desteğinde de gözlemlenmektedir. 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

180



Eğitimin seviyesinin artması kitap çapına olan talebin de artmasına revaç veriyordu. Örnek 
olarak, Frederik Guitzel`in yayınladığı "Osmanlı Türkiye'sinde kitaplar ve kıraat" adlı eseri ve 
Bernard Hayberqer`in hıristiyanların Ortadoğu'daki rolüne adamış doğu katolik kiliseleri 
hakkında analizini gösterebiliriz (18). 
 
Müslüman olmayan toplumlarda eğitime tahrik eden dini ve kültürel nedenler sırasına dikkat 
ettiğimizde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde aşırı miktarda el yazmaları ve onların 
versiyonları toplanmıştır. Aynı zamanda cami ve zaviyyelerde de el yazmalarının bulunduğu 
kütüphanelerin mevcut olması ve onlar arasında el yazmasının borç verilmesi olağan hale 
çevirilmişdi. 
 
Hatta Anadolu'nun küçük vilayetlerindeki derviş tekkelerinin genç sufileri yazılı kaynaklardan 
kullanma olanağına sahiptiler. XIX yüzyılda klasik eserlerin Mısır'da basılıp yayılmasına neden 
olan, o eski yazıların Türkiye'de korunmasına, kopyalanmasına ve yayılmasına gösterilen 
inanılmaz çabalardır. 
 
Kitap basımı Osmanlı İmparatorluğu`nda yeni bir hal olmasa da, Venedik ve İtalya ile mevcut 
olan bağlantılardan dolayı ucuz fiyata kağıt alınması ve kitap baskısının hızla gelişmesi 
mümkün olmuştu. 
 
Kur'an'dan başlayarak çok sayıda el yazmaların yayınına başlayan Mısır, bu işten hayli kazanç 
elde edebilmişti.  
 
Mısırlılar ayrıca hattatlık kurallarında da osmanlı modelini kullanıyorlardı, çünkü hattatlar 
genelde Türk sufilerden ibaret olurdu. 
 
Sufiler esasen kendi eğitimlerini yaymak amacıyla yazıyorlardı, Osmanlı İmparatorluğu 
döneminin sufileri Arap, Fars ve Türk dillerinde yazıyorlardı. 
 
Anadolu kütüphanelerinde ve sufi tekkelerinde büyük miktarda irandilli şiirsel edebiyat olduğu 
halde Mısır'da sadece az sayıda eliterler Farsça`yı tanıyordu. Mısır'ın arap eyaletlerinde Türk 
dili yaygındı. Kültürel anlamda Türkiye'ye daha yakın olan Suriye'de Arap dili ile birlikte Türk 
dilinin de kullanılması eğitim görmüş kişilere yönetim aparatında ve Osmanlı ordusunda görev 
tutmak imkanı sağlıyordu. 
 
Anadolu'dan Osmanlı'nın Batısında bulunan Bosna - Hersek, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, 
Macaristan, Romanya, Slovakya, Yunanistan, Karadağ, Polonya ve Bulgaristan arazilerine de 
aynı dönemde tasavvuf tarikatları yayılmıştır. 
 
Balkanlar`ın Dobroudja bölgesinde sufiliğin tarihi XIII yüzyılda başlıyor ve Sarı Saltuk 
Dede'nin adı ile bağlıdır. XV yüzyıldan başlayarak Osmanlı Türkiye'sinin takip ettiği 
«sünnüleşme» politikası sonucunda Dobrudja`da ve Bulgaristan`ın Deli Orman vilayetinde 
mevcut olan sayısız tarikatlar (Alevi Altın başlılar, Qelenderiler) ortadan kaldırılmıştı. 
Rumeli`de Halvetiyye`den şahelenmiş kollar bunlardır: 
 

- Sünbülüye, tesisçisi Yusuf Sünbül Sinan (1519-20); 
- Sinaniye, tesisçisi İrahim Ümmi Sinan (1568-69); 
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- Uşakkiye, tesisçisi Hasan Hüsameddin Uşşaki (1592-93); 
- Mısriye, tesisçisi Niyazi Mısri (1594); 
- Camaliye, tesisçisi Mehmed Cemaleddin Uşşak (1750-51); 
- Şemsiye, tesisçisi Kara Şemseddin Sivasi (1597-98); 
- Gülşeniye, tesisçisi İbrahim Gülşenini (1534); 
- Şabaniye, tesisçisi Şaban Veli (1568-69); 

 
 

4. XVIII Yüzyıldan Başlayarak Sufizm Avrupa Ülkelerinde Yaygınlaşmasının Nedenleri 
         

Ünlü oryantalist Mitchell Xodkiyeviç`in onaylamasına göre, manevi değerlerin yitirilmesi ve 
dine inancın zayıflaması sufizmin ve diğer Doğu geleneklerinin Batı'da yayılmasına revaç 
veriyordu. Bu hareketlilik XVIII yüzyılda başlamış, XIX yüzyılda kendini tespit etmiş, XX 
yüzyılda ise gelişmeye başlamış. XX yüzyılda sufi traktatlarının batı dillerine çevirilmesiyle 
beraber, hem Batı'da, hem de Amerika'da İslam dinin kabullenmesi süreci başlıyor. 
 
Düşünüyoruz ki, sufiliğin tarihinin öğrenilmesi sadece bilimsel açıdan değil, aynı zamanda 
kendi etno-konfessyonel bireyselliğini korumak kaydıyla İslam bölgesi halklarının demokrasi 
uğruna yürüttüğü mücadele uğruna günümüzde önem arz etmektedir. 
 
Doğu tüm dünyaya aittir ve dünyanın vahdet haline getirilmesinin anahtarı onun 
elindedir. Dünya bütündür ve küreselleşme döneminde bir birlik daha belirgin tezahür ediyor. 
 
Semavi kitap olan İncile göre, İsa Mesih kıyamet gününde dünyayı kurtaracak ve aynı gün 
Güneş Batı'dan doğacaktır. Batı dünyanın vahdet haline gelmesinde önemli rol oynamaktadır. 
Ve böylece, temeli Ortaçağ`da konmuş, kültürlerarası ve inançlar diyaloğunun sağlanması için 
tüm dünya ülkeleri ihtiyar ve bilge Doğu'nun manevi mirasını ve ahlakı değerlerini korumalıdır. 
Bu diyaloğun önde gelen gücü, barış yanlılarına sevgi ve hoşgörü çağrıları ile dünya kültürünün 
evrensel fenomenine çevirilen tasavvuf öğretisidir. Bu münasebetle azeri tedqiqatşcısı yazıyor: 
“Doğulu-Batılı tüm dünya, tüm beşeriyyet sufizm müstevisine geldikte, yani insan adlı varlık 
maneviyyatın saflığına nail olmak üçün iddialarını minimuma endirdikte sosial hayatın da bütün 
alanlarını saran hakiki Tövhide nail olunacak” (16; 7)  
 
Tedqiqatımızın sonunda kayd edek ki, Seyyid Yahya`nın ölümünden sonra onun oğulları ve 
takipçileri (müridlerinin sayı 20 bine yakındı, onlardan 360 kişi ise takipçisine çevrilmişti) 
Halvetiye eğitimini Kafkasıya Hazar sahillerinden  Cezairin Kabiliye dağlarına kadar yaymışlar. 
XV yüzyılda Bakuvi tarafından gelişletilmiş ve günümüze kadar gelen Halvetiye eğitiminin 
ilkeleri ve felsefesi çağdaş dünya tarafından islam ülkeleri bölgesinin kültür tarihi ve  
Ortaçağ`ın insani kültürel mirası olarak kabul edilir.  
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TASAVVUF ORTA ÇAĞ OSMANLI TÜRKİYESİ`NDE DİALOG KÜLTÜRÜNÜN EVRENSEL 
FAKTÖRÜ GİBİ 

Dr.Prof.Zohra Aliyeva, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi  Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Enstitüsü. 
Uluslararası ilişkilerin rehperi, zohraliyeva@rambler.ru 

Summary 
Sufi sects formed as an independent social institution in the Muslim world have been an integral part of 
Muslim society. Sufism has been influencing moral and intellectual life of Muslims up to early XX 
century. Ambiguity of attitudes to Sufism, its denial and persecution throughout the history including 
modern times and weakening of economic bases of Sufi sects in majority of Muslim countries has led to 
in some sense an out-of-fashion approach to it in Middle East, Central Asia and North Africa countries. 
Even in some cases one could have impression of disappearing of Sufi traditions which had continued for 
centuries. Whereas Sufism has not been forgotten, but also is recovering its former influence during last 
years, inasmuch as Sufi values are adapting to moral and intellectual demands of moderns. Even some 
times Sufism is presented as an expression of universal realities. The Ottoman Empire in the Middle Ages 
was the center of distribution of sufi ideas in the Arab world, in the countries of Africa and Asia and 
formed a basis of dialogue of cultures for a preservation of peace. 

Keyword:Sufism,dialogue of cultures,Middle ages    

Özet 
Müslüman dünyasında bağımsız sosyal ensititüt gibi biçimselleşmiş sufi tarikatları müslüman 
toplumlarına bağımlı birer  kurumlar oluşturmuşlardır. Sufilik XX. Yüzyılın başlarına kadar 
müslümanların manevi ve entellektüel hayatına katkı sağlamaktaydı. Modern çağ ımızda ve tüm tarih 
boyu sufiliye ilginin tek yönümlü olmaması onun inkar ve takiplere uğraması ve hazırda sadece bir kaç 
müslüman devletlerinde genel ekonomi güclerinin tükenmesi ve zayıf yaşam süreci sergilemesi Yakın 
Doğu`da ve Merkezi Asya ve Kuzey afrika devletlerinde safiliyin belli oranda zayıflamasına ve 
gündemden kalkmasına neden olmuştur. Hatta bazan asırlar boyu devam etmiş sufilik törelerinin ortadan 
kalkması gibi bir görünüm ortaya çıkmıştır. Ama hakikat bu ki, sufilik hiç unutulmamış ve kendi kayb 
olmuş gücünü her geçen gün daha da ireliye götürmektedir. Böylece sufi değerleri günümüz insanlarının 
manevi ve entellektüel taleplerine uymaktadır. Hatta bazan sufilik müslüman toplumlarında evrensel 
hakikatın sembolü olarak sunulmakta ve kabül görmektedir. Orta Çağ'da Osmanlı İmparatorluğu Afrika 
ve Asya'da, Arap dünyasında barış için kültürlerin diyaloguna hizmet eden Sufi fikirlerin yayılmasının 
temel merkezi rolünü oynamıştır. 

Anahtar Kelimeler: tasavvuf, kültür dalogu, Orta çağ 

1. Tasavvuf Orta Çağ Osmanlı Türkiyesi’nde Dialog Kültürünün Evrensel Faktörü Gibi

XX yüzyılın sonları özellikle dünyanın siyasi haritasındaki değişikliklerle tanımlanmaktadır. Aynı 
zamanda ekonomik, ekolojik ve demografik değişikliklerle beraber, ahlaki değerlerin de yitirilmesine yol 
açan dini ve manevi sorunların da ortaya çıktığı görülmektedir. Beşeri dinlerde mevcut olan farklılıklara 
dayanan uygarlıkların çarpışması teorisi de bu zamanlarda kendi takipçileri sayesinde gelişmeye devam 
ediyor. (S.P.Hantington The clash of civilization (1). 

Yaşadığımız ortamda kültür farklılıklarının korunması amacıyla yapılan din ve kültürlerin diyaloğunun 
zorunluluğu her geçen gün artmakta. 
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Müslüman Doğu`sunun çeşitli halkları arasında yaygınlaşan tasavvuf, olumlu etik-değerleri, dayanışma, 
bilgi arayışı için manevi, iman yollarını içeren, uygarlıkların diyaloğu ve işbirliğinde önemli rol 
oynayabilecek bir fenomendir. Tasavvuf, İslam felsefesi akımları arasında en çok ilgi doğuran ve 
kurulduğu günden ait olduğu dinin istinadgahına dönüşme gayreti içinde bulunan bir akımdır. 

Doğu ile Batı arasında köprü oluşturan tasavvuf, yüzyıllardır ona tapanların, onunla yakından 
ilgilenenlerin maneviyatında oynadığı rolü, hiçbir ideoloji ve hatta en yüksek eğitimin verdiği 
mükemmellik bile oynayamamıştır. 

Bu, muhtemelen, ırkından, dininden asılı olmayarak en sıradan insanları bile kamilleştirerek manevi 
saflığa, ahlaki güzelliğe ve Gerçeğe ulaşmaya davet eden sufizmin tebliğ ettiği fikirlerin beşeri olması ile 
ilgilidir. 

Çeşitli tarihi dönemlerde İslam'ın yaygınlaşması yolları ve yöntemleri çeşitli olmuştur. Bazı cemiyyetler 
islami savaşlar zamanı tamamen kabul ettikleri halde, diğerleri onu karvan yolarıyla ilerlerleyen 
misyonerler, tüccarlar ve gezginler aracılığıyla kabullenmişler. Gazzali`nin tabirince, sufi eğitimi kabin 
Yaradan`a hırslı çağrısını, İslam`ın ahkamlarını ve bu dünyanın yasalarını uzlaştırarak İslam`ın 
yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. 

Fakat, bu süreç, evrensel sosyal fenomen olan dini yollarla (sufizm bunların arasında özel yer tutuyordu) 
hayata geçmeye başladı. Bu olgu onayını eğitimarası alanda yapılan analitik araştırmalarda buluyor (3). 

Osmanlı İmparatorluğu Arap dünyasında sufi idealojisinin yayılma merkezi olmakla beraber, kültür 
diyaloğuna da ivme vermekle dünyada barışın korunmasına hizmet etmiştir. 

Bu vesileyle araştırmacı Rachida Chih yazıyor ki, Osmanlı İmparatorluğu tarafından Doğu Avrupa'nın 
istila edilmesi sonucunda ticaret yollarının açılması ilk kez Avrupa'yı tüm dünya ile birleştirdi (4). 

Bu istilalar sufilerin hayatına çok sayıda yeniliklerin dahil olmasına neden oldu. Öncelikle büyük ticaret 
yollarının güvenliği, özellikle de ziyaretgahlara götüren yolların seyahat için güvenli olması, kültürlerin 
teması için geniş ufuklar açmış oldu (5). 

Bu dönemde temel olarak sufilerden ve ulemadan oluşan ve kutsal kentlerde eğitim almak isteyen 
zevvarların sayısı haddinden ziyade artmıştı. Sadece 1579-80 yıllarında, Osmanlı devleti Medine'de 
eğitim almak isteyen 8.000 kişiye mali destek vermişti. Onların aile üyeleri dikkate alınmadan 40.000 kişi 
bu amaçla devlet kaynaklarından faydalanmışlar. Bu görüşmelerden ve kültür diyaloğundan oluşmuş 
izlenimler seyahatlere ait çeşitli hikayelerde (Rihla) yer bulmuşlardır. 

Resmi devlet desteği ve maddi yardım almak için arapların İstanbul'a geldikleri konusunda bilgiler vardır. 
(Örnek olarak, 1660 senesinde Mısır ve Suriye`den geçerek İstanbul`a gelen medineli Muhammed ibn 
And Allah el-Husayni`yi gösterebiliriz). (6) 

Seyahat hakkında kaleme alınan 16 hikayeden 14-ü faslı gezgin Ahmed el-Gohaider`e aittir. (5) 
Ziyaretten dönen çok sayıda sufi ve ulemanın Tripolitanya ve Mısır`daki  görüşleri hakkında yazan Abd 
Allah el-Ayyiaşı`nin (1679) eserlerini de gösterebiliriz.   

Doğu`da benzer edebi tarza ünlü suriyalı şeyh Mustafa el-Bakri`nin (1749) ve hiç de az ünü olmayan, 
eserlerinde derviş ve azizlerin dünyasından bahseden türk sufi Evliya Çelebi`nin (1611-1685) 
“Seyahetname”sinde rastlamak mümkündür. 
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Bilindiği gibi, kutsal yerleri ziyarete giden Müslümanlardan oluşan karvanlar Kahire ve Şam`da 
toplanıyorlardı. Bu nedenle de bu şehirler sadece tarihi ve kültürel öneme sahip değil, aynı zamanda 
kültürlerin, dini inancın forma ve yolları diyaloğunu koordine açısından önem arz ediyorlardı. Osmanlı 
İmparatorluğu tarafından fethedildikten sonra Mısır, Türkiye'den ithal edilmiş sufi fikirleri ile belirgin 
derecede zenginleşti. O dönemde Mısır`da yalnız Halvetiyye`nin çok sayıda kolları mevcuttu. Evliya 
Çelebi`nin yazdığına göre, bunlar aşağıdakilerden oluşmuşlar. 

1. Mübahiddiye
2. Üveysiye
3. Şemsiye
4. Uşakiye
5. Sinaniye
6. Hifniye
7. Demirdaşiye
8. Gülşeniye

İstanbul'dan gönderilen korumalar Mısır'ın hakimi Paşa'nın sarayının avlusunda çok sayıda sufiler, eğitim 
gören öğrenciler ve Kahire'de araştırmalarda bulunan akademisyenlerle uzlaşmışlar. Yukarıda 
belirttiğimiz gibi, Kahire Anadolu ve Diyarbakır`dan gelen Türk öğrencilerinin eğitim merkezine 
çevirilmişdi. 

Taşkörpüzade`nin (1651) yazdığına göre, XIV yüzyıldan itibaren, çok sayıda Türk öğrenciler ünlü 
şeyhlerden ders almak için Kahire'ye geliyorlardı. Örnek olarak İmparatorluğun ilk şeyhülislamı Molla 
Şams ed-Din Muhammed Fenari`nin (1431), şair Ahmedi`nin (1413) ve doktor Hacı Paşa'nın (1420) 
Anadolu islahatlarından önce Kahire'ye gelmelerini gösterilebiliriz. 

Türk bilim adamları çoğunlukla şeyhin etkisi altında kalarak sufiliye meyil ediyorlardı. Bu sıradan kutsal, 
doktor ve kimyager olan Şeyh Bedr ed-Din`i (1416), bektaşiliyin kurucusu olan, Mukaddem'in 
eteklerinde tekke tesis etmiş sufi şair Kayghuzur Abdul`u (1415) gösterilebiliriz. Sefevilerin iktidara 
gelmesinden sonra, yani XV ve XVI yüzyıllarda Diyarbakır ve Azerbaycan'dan gelen mühacirlerin 
hesabına Kahire'deki türkdilli mühacirlerin sayısı artmıştı. 

Bunlardan Halvetiyye takipçileri, zaviyyesi Kahire'nin el-Abbasiyə mahallesinde bulunan Şeyh 
Muhammed Demirtaş el Muhammedi'yi (1524 yılında vefat etti), vahdet-u vücut ve kamil insan (al-insan 
al-kâmil) eğitiminin gelişiminde eşsiz rola sahip, Gülşeniyye tarikatının kurucusu olan İbrahim Gülşeni`ni 
(1534 yılında vefat etti) ve Şahin Muhammed el-Halveti`ni (1548 yılında vefat etti) gösterebiliriz. 

Anadolu ve Balkanlar'dan gelen sufiler arasında büyük etkiye sahip olan Niyazi Mısri (1594 yılında vefat 
etti) ve Hacı Baba el-Mısri (1718 yılında öldü) Mısır'a XVII yüzyılda gelmişler.  

Osmanlı İmparatorluğu`nda nüfusun okuma seviyesine ve bu konuda sufiliğin oynadığı role bakalım. Bu 
dönemde çeşitli bilgi alanlarının öğrenilmesi merkezlerine dönen Kur'ani okullarının (kutabs) ve 
zaviyyelerinin sayısı hayli artmıştı. Örneğin, Mısır'da erkeklerin % 20'si okuyup yazmayı beceriyordu 
(11). Eğitime ilgi sadece Osmanlı Türkiye'sinde kültür diyaloğunun yol kesişmesine dönüşen Mısır'da 
değil, ayrıca Hıristiyan tüccarların Balkanlar'daki okul ve kütüphanelere artan mali desteğinde de 
gözlemlenmektedir. 

Eğitimin seviyesinin artması kitap çapına olan talebin de artmasına revaç veriyordu. Örnek olarak, 
Frederik Guitzel`in yayınladığı "Osmanlı Türkiye'sinde kitaplar ve kıraat" adlı eseri ve Bernard 
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Hayberqer`in hıristiyanların Ortadoğu'daki rolüne adamış doğu katolik kiliseleri hakkında analizini 
gösterebiliriz (12). 

Müslüman olmayan toplumlarda eğitime tahrik eden dini ve kültürel nedenler sırasına dikkat ettiğimizde, 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde aşırı miktarda el yazmaları ve onların versiyonları toplanmıştır. Aynı 
zamanda cami ve zaviyyelerde de el yazmalarının bulunduğu kütüphanelerin mevcut olması ve onlar 
arasında el yazmasının borç verilmesi olağan hale çevirilmişdi. 

Hatta Anadolu'nun küçük vilayetlerindeki derviş tekkelerinin genç sufileri yazılı kaynaklardan kullanma 
olanağına sahiptiler. XIX yüzyılda klasik eserlerin Mısır'da basılıp yayılmasına neden olan, o eski 
yazıların Türkiye'de korunmasına, kopyalanmasına ve yayılmasına gösterilen inanılmaz çabalardır. 

Kitap basımı Osmanlı İmparatorluğu`nda yeni bir hal olmasa da, Venedik ve İtalya ile mevcut olan 
bağlantılardan dolayı ucuz fiyata kağıt alınması ve kitap baskısının hızla gelişmesi mümkün olmuştu. 

Kur'an'dan başlayarak çok sayıda el yazmaların yayınına başlayan Mısır, bu işten hayli kazanç elde 
edebilmişti.  

Mısırlılar ayrıca hattatlık kurallarında da osmanlı modelini kullanıyorlardı, çünkü hattatlar genelde Türk 
sufilerden ibaret olurdu. 

Sufiler esasen kendi eğitimlerini yaymak amacıyla yazıyorlardı, Osmanlı İmparatorluğu döneminin 
sufileri Arap, Fars ve Türk dillerinde yazıyorlardı. 

Anadolu kütüphanelerinde ve sufi tekkelerinde büyük miktarda irandilli şiirsel edebiyat olduğu halde 
Mısır'da sadece az sayıda eliterler Farsça`yı tanıyordu. Mısır'ın arap eyaletlerinde Türk dili yaygındı. 
Kültürel anlamda Türkiye'ye daha yakın olan Suriye'de Arap dili ile birlikte Türk dilinin de kullanılması 
eğitim görmüş kişilere yönetim aparatında ve Osmanlı ordusunda görev tutmak imkanı sağlıyordu. 

Hindistanlı Murtadi el-Zahidinin (1790 yılında öldü) Yemen'den geçerek Kahire'ye yerleştikten sonra, 
çok sayıda Türk sözleri kullanarak, yayınladığı sözlük bugün de kullanılmaktadır. Stefan Rayşmut`un 
sözlerine göre, Türk dilini bilmesi el-Zahidi`ye Anadolu'dan ve Rum'dan (Rûmî'ye beldesinden) gelen 
misafirleri kabul etmek imkanı sağlıyordu (13). 

Bilindiği gibi, I Sultan Selim büyük şeyh el-Arabi'nin "Füsus el-Hikem" eserinin Türkçe'ye çevirilmesini 
istemişti. Osmanlı İmparatorluğu döneminde el yazması kopyalarının cirosu, yeni kitapların 
yayınlanması, eğitim için Doğu ülkelerine gidenlerin sayısının artması, alimlerin ve ulemanın sık sık 
görüşmelerinin sayısı çok yüksekti. Belki de bu dönemi Doğu'da Aydınlanma olarak niteleyebiliriz. 

Anadolu'dan Osmanlı'nın Batısında bulunan Bosna - Hersek, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, 
Macaristan, Romanya, Slovakya, Yunanistan, Karadağ, Polonya ve Bulgaristan arazilerine de aynı 
dönemde tasavvuf tarikatları yayılmıştır. 

Balkanlar`ın Dobroudja bölgesinde sufiliğin tarihi XIII yüzyılda başlıyor ve Sarı Saltuk Dede'nin adı ile 
bağlıdır. XV yüzyıldan başlayarak Osmanlı Türkiye'sinin takip ettiği «sünnüleşme» politikası sonucunda 
Dobrudja`da ve Bulgaristan`ın Deli Orman vilayetinde mevcut olan sayısız tarikatlar (Alevi Altın başlılar, 
Gelenderiler) ortadan kaldırılmıştı. 

Rumeli`de Halvetiyye`den şahelenmiş kollar bunlardır: 
- Sünbülüye, tesisçisi Yusuf Sünbül Sinan (1519-20); 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

188



- Sinaniye, tesisçisi İrahim Ümmi Sinan (1568-69); 
- Uşakkiye, tesisçisi Hasan Hüsameddin Uşşaki (1592-93); 
- Mısriye, tesisçisi Niyazi Mısri (1594); 
- Camaliye, tesisçisi Mehmed Cemaleddin Uşşak (1750-51); 
- Şemsiye, tesisçisi Kara Şemseddin Sivasi (1597-98); 
- Gülşeniye, tesisçisi İbrahim Gülşenini (1534); 
- Şabaniye, tesisçisi Şaban Veli (1568-69); 

2. XVIII Yüzyıldan Başlayarak Sufizm Avrupa Ülkelerinde Yaygınlaşmasının Nedenleri

Ünlü oryantalist Mitchell Xodkiyeviç`in onaylamasına göre, manevi değerlerin yitirilmesi ve dine inancın 
zayıflaması sufizmin ve diğer Doğu geleneklerinin Batı'da yayılmasına revaç veriyordu. Bu hareketlilik 
XVIII yüzyılda başlamış, XIX yüzyılda kendini tespit etmiş, XX yüzyılda ise gelişmeye başlamış. XX 
yüzyılda sufi traktatlarının batı dillerine çevirilmesiyle beraber, hem Batı'da, hem de Amerika'da İslam 
dinin kabullenmesi süreci başlıyor. 

Düşünüyoruz ki, sufiliğin tarihinin öğrenilmesi sadece bilimsel açıdan değil, aynı zamanda kendi etno-
konfessyonel bireyselliğini korumak kaydıyla İslam bölgesi halklarının demokrasi uğruna yürüttüğü 
mücadele uğruna günümüzde önem arz etmektedir. 

Doğu tüm dünyaya aittir ve dünyanın vahdet haline getirilmesinin anahtarı onun elindedir. Dünya 
bütündür ve küreselleşme döneminde bir birlik daha belirgin tezahür ediyor. 

Semavi kitap olan İncile göre, İsa Mesih kıyamet gününde dünyayı kurtaracak ve aynı gün Güneş 
Batı'dan doğacaktır. Batı dünyanın vahdet haline gelmesinde önemli rol oynamaktadır. Ve böylece, temeli 
Ortaçağ`da konmuş, kültürlerarası ve inançlar diyaloğunun sağlanması için tüm dünya ülkeleri ihtiyar ve 
bilge Doğu'nun manevi mirasını ve ahlakı değerlerini korumalıdır. Bu diyaloğun önde gelen gücü, barış 
yanlılarına sevgi ve hoşgörü çağrıları ile dünya kültürünün evrensel fenomenine çevirilen tasavvuf 
öğretisidir. 
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Summary
Urban phenomenon is a pattern , which is defined by the typological and morphological characters
representing tissues, avenues and streets, and their intersection points, such as nodes and squares.
Moreover public realm are the areas that is either planned, organized, or spontaneously formed by itself
for the community and public benefit. Throughout history public spaces have involved various functions
but also hosted many meetings like religious, political, military and commercial.
City squares as a public open space has gained significance that shape socio-economic and cultural life of
cities from past till present. City squares as gathering places arose from the need to come together which is
necessary to sustain social life. Therefore squares have an important place in urban life.
City squares can be considered as an important reference about the ability to determine the physical
characteristics of cities, together with their social structures and cultural identity, a suitable environment
for spontaneous social experience at the same time. In this respect squares provide opportunities for social
experiences alternative to modern society which is  a completely sheltered place .
Today's modernist planning approaches, the negative effects of traffic congestion transport system,
changes in domestic and international economic systems, emergence of different urban spaces due to the
urban growth for social and cultural activities, , urban areas without identity created by the current design
concepts are the main reasons for the disintegration of squares.
Less  social interaction and decreased need for intimacy in public spaces, the polarization of the different
economic and social classes in the society, increased share of virtual communication in social life with the
development of information and communication technologies are the social processes triggering the
disapearance of squares and lack of public use.
Today city squares as many different public spaces, are on the agenda of urban regeneration and urban
design projects. for the purpose of becoming a living part of the cities again. This paper discusses on one
hand which priorities and components (identity, publicity, transparency, multi-functionality, flexibility)
are necessary  in the initiative of revitalizing the city squares. On the other, this study aims to examine

Eminönü Square and London Trafalgar Square.
Strategies to revitalize the city squares based on five basic components. These components are as follows;

The city identity is a concept which encompasses physical characteristics, natural structure,
social structure, historical, and cultural heritage of a city. Cities gain their identity with the lifestyles
values, and cultures of their citizens and the items created by the changes of these customs. Today identity
is one of the most important elements that differentiate places which began to resemble to each other,
making places distinctive and unique. Squares as essential public spaces in cities have become an
important focus of life revealing the identity throughout the history.
Public realm: From past to present city squares are used for everyday life or special occasions, social,
cultural, commercial, and political purposes by the citizens. Squares as public open space are urban areas
that citizens are able to move most comfortablly and freely, learns how to live together with different
social, economic and cultural class of people.

1 “Kent ve Meydan Olgusu –
-
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Accessibility: Accessibility is closely related with the availability of an urban space and use value. Easy
access to an urban space directly affects the frequency and intensity of use in that urban space.
Accessibility in public places can be discussed under three main headings mentioned below.

Physical accessibility
Visual accessibility
Symbolic accessibility

Multi_Functionality: In the historical process, city squares that were shaped by social, cultural, political
and economic conditions also having many functions were being used for different purposes by the
citizens. Political meetings, actions, national holidays, festivals, festivities, commercial activities are the
examples that can be given for these different type of functions.
Flexibility: Flexibility in public spaces improves the use as well as the possibilities of using. Ability to
fullfil the different demands of the users and providing different events are the indicators of the flexibility
of the space. Squares have to be conducive to the realization of different social, artistic, and alike
activities, which means it has to accomodate different functions in itself, that are essential elements of
flexibility. movable and displaceable equipments in squares will create a unstable
perception of space for its users.

Trafalgar Square
Trafalgar Square is an important square that was built to commemorate the Battle of Trafalgar in 1805.
Although originally it is called "King William the Fourth's Square", the name "Trafalgar Square" is
proposed by George Ledwell Taylor. Together with the active use of cars in urban life, Trafalgar Square
has become an occupied area with the intensive use of motor vehicles. This invasion had led to  loss of the
historic significance and the feature of the square as well as reduced the tendency of  use by citizens and
tourists.
Trafalgar Square revitalization project has been raised in “World Squares For All” master plan framework.
The aim of the project is to increase pedestrian accesibility, reduce traffic and environmental pollution and
re-arrange the square as a main public space. The main principles are to ensure a balance between
pedestrian and vehicle traffic and to equipe historic environment  with  permanent contemporary urban
activities.
Trafalgar Square revitalization project includes completion of the development plan, reorganization of the
transportation system, pedestrianization of the  north road of the square, making the square tiles in
accordance with the old one, renewal of lighting and street furniture.
Square transformation project and implementation phase of the project lasted for 18 months. As a result of
this period the square officially re-opened by the Mayor of London Ken Livinstone on 2 June 2003.
Today, Trafalgar Square is London's one of the most active and well known public areas. It is being used
for many social activities such as New Year's celebrations, political meetings, festivals and celebrations.
Eminönü Square
Eminönü Square is a traditional city square that carries various important  structures of Ottoman
Architecture such as the New Mosque and the Spice Bazaar. New Mosque is considered to be the basic
element of the historical peninsula of Istanbul panorama by the art historians of today. The Egyptian
Bazaar which is the most important building in the New Mosque Complex  has been restored by the
Istanbul Metropolitan Municipality after the two great fires of 1691 and 1940.
From past to present, concentration of the commercial activities in the historical peninsula has increased
the importance of the Eminonu Square. With the involvement of the motor vehicles into the urban life,
traffic density has increased on cities. New transport axes were created in urban areas for the easier and
quicker move of vehicles. Squares are transformed into junctions serving to cars or fragmented with wide
roads that passes through them and as a result they have lost their function.
Eminönü Square is also affected by this process. The square is divided by roads after the extention of
vechile roads and has turned into an open area that cut off it’s relationship with the sea. Today Eminönü
Square has a character of space that is used for transit in order to access various functions of the historic
peninsula by different user profiles.
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Projects on the agenda for the Eminönü Square usually covered the physical standardsof the square,
therefore applications did not go further than street pavement and furniture arrangement.
Conclusion
In the process of revitalizing Trafalgar Square the sustainability of historical and local values has been
recognized as an important item on the agenda. At the same time, as can be read from the other successful
overseas experience, a participatory organizational model is created and the components of revitalization
concept are taken into consideration in implementation practice.
In Turkey, as in the case of Eminönü, gaps in urban spaces (empty city squares and other urban areas)
have been subjected to the process of one-dimensional (usually guided by public power) restructuring with
populist policies or without forming any organizational model and without the sufficient emphasis on the
size of contributions.
In the case of Eminönü, the implementation applies without sufficient inquiry in terms of sustainability,
without location-specific components being studied sufficiently. As a result Eminönü Square has become
a venue that is used for transit in order to access various functions of the historic peninsula by different
user profiles.
Consequently; with the London Trafalgar Square revitalization project, an approach has been introduced
to the solution of the social, economic and environmental problems of an urban square. In this sense, this
process  is also a response to the question of how the issue should be dealt with similar problems in
metropolitan areas.
It should be noted that city squares are public open areas that could be created, organized or kept alive by
deliberative citizens of the urban communities. In other words, today as in the past, looking at a social
perspective, squares are hitting the heart, considering the brain and the language of the cities.

Keywords: Square, Revitalization, Eminönü Square, Trafalgar Square
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• Kamusallık: Trafalgar Meydanı’nda, gerçekleştirilen dönüşüm projesi neticesinde, farklı sosyal,
ekonomik ve kültürel yapıdaki kentlilerin bir araya gelebildiği önemli bir kamusal açık alan geri 
kazanılmıştır. 

Fotoğraf  4-5. Trafalgar Meydanında düzenlenen aktiviteler, eylemler. 

Yeniden canlandırma projesi sonucunda; Trafalgar Meydanı kentin röper noktalarından biri olmasının da 
etkisiyle; gündelik yaşamda kentlilerin buluşma mekanı, turistlerin kentte ilk ziyaret ettikleri kentsel alan, 
kültürel, tarihsel, siyasal vb. olaylar ve/veya eylemler içinse bir arena olmaya devam etmektedir.  

• Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik: Trafalgar Meydanı yeniden canlandırma projesinde, araç sirkülasyonunun
yaya erişilebilirliğini engellemesi nedeniyle, ulaşım sistemi yeniden düzenlenmiştir. Meydanın kuzeyinde 
yer alan araç yolu yayalaştırılmış ve bu alanda geniş bir yaya terası oluşturulmuştur. Böylece mekana 
yayaların ulaşılabilirliği artmış, bu da beraberinde mekanın kullanım yoğunluğunu yükseltmiştir. National 
Galeri ve meydan (mevcut kot farkı nedeniyle) merdiven ile birbirine bağlanmış, ancak yaşlıların ve 
bedensel engellilerin de meydanı rahat kullanabilmesi düşünülerek, seyir terasına iki adet asansör 
yerleştirilmiştir.  

Fotoğraf  6-7. Trafalgar Meydanı 

• Çok Fonksiyonluluk: Yapılan düzenlemeler neticesinde meydan, farklı festivallere ve yılbaşı
kutlamalarına ev sahipliği yapan, politik eylemlerin gerçekleştirildiği bir kamusal alana dönüşmüştür. Bu 
tür etkinlikler aynı zamanda, geçmişteki aktif kamusal yaşamın yeniden canlanmasına, kentlilerin 
birbirleri ile iletişim kurmalarına olanak sağlamış ve meydanın kentlilerin yaşamına tekrar dahil olmasına 
neden olmuştur. 

Trafalgar meydanında düzenlenecek etkinlikler Büyük Londra Otoritesi (GLA) tarafından idare edilmekte 
ve meydanda yapılmak istenilen etkinlik için mail yoluyla kuruma ön başvuru yapılabilmektedir. 
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Fotoğraf  8-9-10. Trafalgar Meydanında kutlamalar ve düzenlenen festivaller 

• Esneklik: Trafalgar meydanı çeşitli etkinliklerin ve aktivitelerin gerçekleştirilebilmesi için elverişli
hale getirilmiştir. Farklı dönemlerde değişken kullanımlar ve/veya amaçlar için yeniden organize edilebilir 
esnekliğe sahip olması, meydanın kullanım değerini artırmıştır. 

Fotoğraf 11-12. Trafalgar Meydanında kutlamalar ve düzenlenen festivaller 

Sonuç olarak; Trafalgar Meydanı Yeniden Canlandırma projesi; meydana geleneksel kimliğini yeniden 
kazandırma, meydanı kentliler tarafından yoğun kullanılan bir kamusal alan dönüştürme, meydana yaya 
erişilebilirliğini en rahat ve akıcı şekilde sağlama, meydanın kentliler tarafından farklı etkinlikler ve 
aktiviteler için kullanılabilmesi konularında başarılı olmuştur.  

Projede, ulaşım sisteminin yeniden düzenlenmesiyle, yaya erişilebilirliği artmış, bu da beraberinde 
mekanın kentliler tarafından kullanım yoğunluğunu yükseltmiştir. Buna ek olarak meydanın engellerle 
sınırlandırılmaması,  toplumu oluşturan farklı sosyal sınıflara, gruplara ve faaliyetlere açık olması da 
kullanımını artırmıştır.  

Yapılan düzenlemeler neticesinde meydan, farklı festivallere ve yılbaşı kutlamalarına ev sahipliği yapan, 
politik eylemlerin gerçekleştirildiği kamusal alan kimliğine yeniden kavuşmuştur. Bu tür etkinlikler, aynı 
zamanda geçmişteki aktif kamusal yaşamın yeniden canlanmasına, kentlilerin birbirleri ile iletişim 
kurmalarına, meydanın kentlilerin yaşamına tekrar dahil olmasını da sağlamıştır. 

2.1. İstanbul Eminönü Meydanı 

Eminönü Meydanı, çevresinde yer alan Yeni Cami ve Mısır Çarşısı gibi Osmanlı mimarisinin birçok 
önemli yapısını içinde barındıran geleneksel bir kent meydanıdır. Yeni cami günümüz sanat tarihçileri 
tarafından İstanbulTarihi Yarımada liman panoramasının temel unsuru sayılmaktadır. Yeni Cami 
Külliyesi’nin içinde bulunan en önemli bina olan Mısır Çarşısı ise1691 ve 1940 yıllarında geçirdiği iki 
büyük yangından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek son haline 
kavuşmuştur. Tarihi Yarımadanın, geçmişten bugüne kentin ticari aktivitelerinin yoğunlaştığı bölge 
olması Eminönü meydanının önemini artırmaktadır.  
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Fotoğraf 13-14. Eminönü Yeni Camii ve Eminönü Meydanı. 

Yirminci yüzyıldan başlayarak çeşitlenen ulaşım sistemleri, motorlu taşıtların kentsel yaşama girmesi 
kentler üzerindeki trafik yoğunluğunu artırmış, araçların kentte daha kolay ve hızlı bir şekilde hareket 
edebilmeleri amacıyla kentlerde yeni ulaşım aksları oluşturulmuştur. Meydanlar araçlara hizmet eden 
kavşaklara dönüştürülmüş ya da içlerinden geçen geniş yollar ile parçalanmış ve işlevini kaybetmiştir. 
Eminönü Meydanı da bu süreçten etkilenmiş, genişletilen araç yolları sonrasında meydan yollar ile 
bölünmüş, deniz ile olan ilişkisi kesilmiş bir açık alana dönüşmüştür. Bugün Eminönü Meydanı, farklı 
kullanıcı profillerinin tarihi yarımadadaki çeşitli işlevlere erişim amacıyla transit geçişler için kullandığı 
bir mekan karakterindedir. 

Eminönü Meydanı için gündeme gelen projeler, genellikle meydanın fiziksel standartlarını ele almış 
dolayısıyla yapılan uygulamalar zemin ve kent mobilyası düzenlemesinden öteye gidememiştir. Eminönü 
Meydanı, beş ana bileşen olan; kimlik, kamusallık, ulaşılabilirlik, çok fonksiyonluluk ve esneklik 
bağlamında değerlendirilecek olursa aşağıdaki sonuçlara ulaşılır. 

Kimlik: Eminönü Meydanı ağırlıklı olarak kentlilerin transit geçiş için kullandıkları bir mekandır. 

Kamusallık: Eminönü Meydanı kentin röper noktalarından birisi olmasına karşın, gündelik yaşamda 
kentlilerin buluşma mekanı, kültürel, tarihsel, siyasal vb. olaylar ve/veya eylemler için bir arena olmaktan 
ziyade, kentlilerin geçip gittikleri, ulaşım amaçlı kullandıkları bir transfer odağıdır. 

Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik: Eminönü meydanının güneyinden geçen araç yolu, hem yayaların meydana 
erişilebilirliğini hem de meydanın denizle ilişkisini engellemektedir. Eminönü Meydanına erişim yaya alt 
geçitleri ev üst geçitleri yoluyla sağlanmaktadır. Meydana engellilerinin erişimi için yapılmış 
düzenlemeler yetersiz ve var olanlar ise çoğu zaman kullanım dışıdır.  

Fotoğraf 15-16-17. Eminönü Meydanına alt geçit ve üst geçitlerle ulaşım. 
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Fotoğraf 18-19. Eminönü Meydanına engellilerin erişim sorunları. 

Çok Fonksiyonluluk: Eminönü meydanı, farklı birçok organizasyona ve etkinliğe ev sahipliği yapabilecek 
konumda ve büyüklükte olmasına karşın bu potansiyeli gerektiği şekilde kullanılmamaktadır. Meydanda 
Ramazan döneminde Ramazan Çadırı kurulmakta, kimi zaman sanatsal aktiviteler düzenlenmektedir. 
Ancak bu aktiviteler meydanı her daim canlı ve dinamik tutacak yoğunluk ve sıklıkta 
gerçekleşmemektedir.  

Fotoğraf 20-21-22. Eminönü Meydanında düzenlenen sosyal ve sanatsal aktiviteler. 

Esneklik: 2005 yılında, Eminönü meydanında yer alan otobüs duraklarının yeri değiştirilmiş, Yeni 
Caminin önündeki alanda kurulan işporta tezgahları kaldırılmış ve bu sayede meydan geniş bir kullanım 
alanına sahip olmuştur. Meydan özel günler, kutlamalar, gösteriler, konserler vb. farklı sosyal etkinliklerin 
gerçekleşebileceği yani değişken işlevleri bünyesinde barındırabilecek bir büyüklüğe sahip olmasına 
karşın bu özelliği gerektiği şekilde kullanılmamaktadır. Yoğun transit yaya hareketleri düşünüldüğünde 
Eminönü Meydanı, sosyo-kültürel aktiviteleri halkın ayağına götürebilecek uygun bir platform olarak 
görülebilir. 

Fotoğraf  23-24. Eminönü Meydanı otobüs duraklarının kaldırılmadan önceki ve sonraki hali.. 
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1.1
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Ordu Yolu:

Hisar (Burç):
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1.4
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merkezi), semahâne gibi üstün bir rekrasyon -evi

.

Semt mlerin istifâ
edey [1].
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Cemaat hastaneleri; Yedikule .
Devleti’ de semtte Zeytinburnu Askeri Hastanesi’ ni kur tur. Bu hastane

özellikle Baruthâ da Yedikule
de [1].

ilk k tabakhaneler
zeminden 0,8-1,2
tabanl .

mekânlar [1, 2].

Daha çok “Kârhaneler” (dükkânlar) tahta baraka
-

düz/ imsizdir.
çat

tur. 4,5-5 m.
kadar yükseklikteki T . Yüksek damlar yine
25- -

- -25 cm. eninde 2-
lu

ânelerde

[1, 2].

k
lar [1, 2].

Sur dibine kurulan kahvehâ 1,2-
/alaturka/geleneksel/bardak kiremit örtülüdür. Dört

mekân eya yola geçici
nlerde gündüzleri belli saatlerden sonra

ile irtibat
ise [1, 2].

lik üst y ,

olarak zemine balyozla çak [1].

tamamen (boydan
için

t lara sahiptir.
,

- genelde ka
. , düz, z (geçmesiz)
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. madde yoktur. S

[1, 2].

Daha çok bekâr ve semte ailelerin göçü ile son

dikkati çekmektedir. Duvarlar 3-

[1, 2].

Semte bütünü ile hâkim olan kültürü, sanayi semti ola
sayesinde yerini

Cadde ve sokaklar dar (2-3 m. kadar) ve kal
r olan semtte gece

kondu Fakat bu gün semt kentsel
da birçok 2].

bekâr ma ve ilk bekâr semttir.

Zeytinburnu , imalathânelerini,

-evlerini ve bu gün insanlar üzerindeki pisiko- ,

kaybe [1, 2].

2. e Sonuçlar

Zeytinburnu Y ’ nin tarihi birikimini ve mimâ
arabe konumunda olan

durum â

Zeytinburnu Y ’ tur. Bunun s

edilebilme ürerek sadece

fonksiyonellerini de silmektir.

Zeytinburnu mi eski mahalle düzenlerinin kor
e hizmet etmek

s de
/geleneksel
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mahalleler ve eski/geleneksel mahalle düzeni
zgüven, mimâri ve tarih bilinci ve beceri gerektirmektedir.

birbir a
gereken en önemli nokta mimâri

2.1 Sonuçlar

1) Zeytinburnu “Mumhane Sokak” gibi birçok
le

%90’ inden yoksundur. 1993’

ve y belirlenmesi için gerekli deliller

2) Dericilik ve Sanayi Müzesine dönü ;

mumhânelerdir. Saray ler
tesislerini yok olmaya

3) - olan Zeytiburnu bekâr
bekâr

n dönemi itibâri ile
sergilemekle kendine has bir mahalle konsepti . Belkide Dünya’
daki ilk ve tek örnektir.

4) Bugün bile nun dericilik merkezi olan Zeytinburnu tarihi dokusu içerisinde

5) Zeytinburnu

6)

7) Yol, parsel düzenlemeleri eski/gelenekse sistemdeki
modele göre düzenlenmeli ve kentsel-

8)
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AYASOFYA, I.MAHMUD ŞADIRVANI 2011 YILI RESTORASYONU 

YILDIZ ALTUNBAŞ, Esengül, esengulyildiz@gmail.com 

Summary 
The fountain was ordered to be built to the Hagia Sophia garden by Mahmud 1st in the year 1740. 
Several materials have been used together. With its size, classical plan scheme, wide eaves, western 
like ornaments, its a quite remarkable work. Since its construction it has remained its size and details, 
but had a lot of maintenance and repairs. The most important restoration is made by D Aronco after 
the 1894 earthquake. The documents which  have survived state that the details have to be repaired 
preserving the details. One other aspect which makes the restoration important is that D Aronco has 
painted this fountain. A visual document of the built construction helps the current restoration to 
progress. Unfortunately, with the restorations done in later years, the eave and ornament colors have 
been changed. The restoration works done to the fountain in 2011 are wood conservation and renewal 
of rotten material, treatment, conservation, and gold leaf coating of metal parts, improvement of 
ornaments, completion of the missing surfaces, reinforcement of the roof system, renewal of the lead 
cover, marble cleaning and conservation. The restoration works have been finished in 2013    

Anahtar Kelimeler: Ayasofya, I.Mahmud, Şadırvan, Restorasyon 

1. Ayasofya I.Mahmud Şadırvanı

Ayasofya bahçesinde güneybatı yönünde konumlandırılan şadırvan Sultan I.Mahmud tarafından 1740 
yılında yaptırılmıştır. Şadırvanın mimarı bilinmemektedir. Şadırvan, mukarnas başlıklı sekiz sütun, 
sütunlar üstüne oturan geniş açıklıklı, sivri kemerli revaklıdır. Revağın üstü geniş saçak ve kasnak 
üzerine oturtulan kubbe ile örtülüdür. Sekizgen revağın gerisinde bulunan mermer havuz ise on altı 
mermer levhanın birleşmesiyle oluşmaktadır. 

Şadırvan mimari açıdan, sekizgen planı, sivri kubbesi, mukarnas başlıkları ile klasik bir forma 
sahipken, süslemeleri ile barok özellik arz eder. Dış ve iç saçaklar ile kubbe ahşaptır. İç ve dış saçaklar 
bezeme programı açısından benzerlik, renk ve çiçek motifleri açısından farklılık gösterir. Saçaklar; 
bezemeli üç sıra edirnekari bordür ardından çıtalarla kasetlenmiş yüzey ve yine üç sıra bezeli bordüre 
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sahiptir. Köşelerde alçı kabartma süslemeler yer alır. Kubbe ise çıtalarla bölümlenmiş ve merkezde 
altın yaldızlı çiçek motifli, yıldızlı bir göbeğe sahiptir.  

      Fotoğraf. Kubbe ve iç saçak görünümü 

Fotoğraf. Tavan planı 

On altı bölümlü mermer su havuzu ve etkileyici şebeke süslemesi ince bir zevki işaret eder. Su 
havuzun mermer levhalarının her biri kabartmalı çiçek motifleri ile bezenmiştir. Her biri üzerinde 
önceki onarımlarda değişen çiçek motifli 16 pirinç musluk aynası yer alınmaktadır. Mermer su 
havuzu, üzerinde motifli bronz şebeke ile devam eder. Şebeke, tasarımında mermer yüzeylerde olduğu 
gibi kabartmalı bitkisel motiflerle oluşturulmuş kompozisyonla bezenmiş ve üçgen bir alınlık ve 
tepelik ile tamamlanmıştır. Şebeke, 16 parça ve her bir parçayı birleştiren sütunçelerden oluşmaktadır. 
Şebeke, sütunçelerden yükselen kaburgaların merkezde birleşmesi ile açık kubbe oluşturulmuş, ve 
alemle son bulmuştur.  

Fotoğraf. Şadırvan görünüş 
Fotoğraf. Bronz kubbe ile şebekeleri ayıran sütunçelerin 
üzerinde Enbiya Suresi’nde geçen “Biz her şeyi sudan 
yarattık” ayeti yer almaktadır. 
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Revağın dış cephesinde Baltacızade Mustafa Paşa tarafından kabartma olarak celi sülüs hattıyla 
kaleme aldığı kuşak yazısı vardır. Kuşak yazısı İmam Busiri’ye ait Arapça olarak Hz.Muhammed için 
kaleme alınan Kaside-i Bürde’nin on altı beyiti okunmaktadır. Revağın iç yüzünde ise kuşak halinde 
ta’lik hatlı tarih manzumesi bulunmaktadır. Şebeke üzerinde onaltı beyitten oluşan diğer bir tarih 
manzumesi yer almaktadır. Her iki tarih manzumeside Emin adlı şaire, yazı ise dönemin ünlü 
hattatlarından Ahmet Arif Efendi’ye aittir. Şebeke üzerinde yer alan sütunçelerin üzerinde Enbiya 
Suresi’nde geçen “Biz her şeyi sudan yarattık” ayeti yer almaktadır. (Eyice, 1993, s. 464) 

1. 1. Ayasofya I.Mahmud Şadırvanının Yıllar İçinde Geçirdiği Onarımlar 

Şadırvanın restorasyon uygulamasına geçmeden önce proje kapsamında hazırlanan dökümanlar elden 
geçirilmiş, başka verilere ulaşabilmek üzere araştırmalar yapılmıştır. Bu kapsamda özellikle şadırvanın 
özelliklerini ne kadar korunduğu ya da değişikliğe uğradığını gösterir çeşitli kaynaklara ulaşılmıştır. 
Özellikle Prof. Dr. Afife Batur’un “Raimondo D’Aronco’nun İstanbuldaki Restorasyon Çalışmaları 
Bir Örnek Uygulama Ayasofya Şadırvanı” makalesi, H.Fırat Diker’in “Belgeler Işığında Ayasofya'nın 
Geçirdiği Onarımlar” isimli doktora tezi ile İstanbul Araştırmaları Enstitüsü yayınları tarafından 
yayımlanan 'Osmanlı Mimarı' D`Aranco1893 - 1909 İstanbul Projeleri Restorasyonlar, 
projeler, kitaplar”  D.Barillari, E.Godoli tarafından kaleme alınan İstanbul 1900, Art Nouveau 
Mimarisi ve İç Mekanları adlı kitaplar restorasyon sırasında başvuru kaynakları olmuştur. 

            Fotoğraf. B.Kargopoulo (D’Aronco onarımı öncesi) 

Fotoğraf. Römmler&jonas 1890’lar (Detay)  
Fotoğraf. Gurlit/1900’ler (D’Aronco onarımı sonrası) 
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Şadırvan çeşitli yıllar içinde bakım ve onarımlar görmüştür. Kısaca, 1824 yılında Ayasofya'da bazı 
birimleri ile birlikte şadırvanın da tamiri yapılmıştır. 1824-1829 yılları arasında ara ara temizliği, 
1837-1838 tarihleri arasında pirinç şebekelerin temizliği, varakların yenilenmesi ve tavan ile 
saçakların tamiri, 1842 yılında şadırvandaki kurşunların onarımı, 1843 yılında muslukların tamiri 
yapılmıştır. (Diker, 66-102) Şadırvanın onarılması için 1898 tarihinde Mimar D’Aronco, tarafından bir 
keşif hazırlanmıştır. Prof. Dr. Afife Batur, yukarıda bahsi geçen makalesinde, D’Aronco tarafından 
yapılan restorasyona ilişkin belgeler sunmuş, belgeler ışığında uygulamanın nasıl ve hangi yöntemlerle 
yapıldığını ortaya koymuştur. İlk olarak, Osmanlı döneminde eski eser olarak değerlendirilen yapıların 
restorasyonuna kontrol tayin edilmekte olduğu tespit edilmiş, restorasyonun ana ilkesi olarak “aslına 
uygun bir biçimde” yapılması ifade edilmiştir. Belgeler, D’Aronco’nun hazırlamış olduğu keşifle ilgili 
detaylı bilgi sunmaktadır. Buna göre; çatının yeniden inşası, kubbe içi ve dışının boyanması, kubbe 
ortasında yer alan tezyinatın icrası, kurşunun yenilenmesi gibi… (Batur,79) D’Aronco onarımının 
ayrıca bir diğer önemi, bugün Udine Kent Müzesi’nde bulunan şadırvana ilişkin çizimler, saçaklara ait 
restorasyon etüdü, desen çalışmaları yapılmış olmasıdır.  

D’Aronco tarafından yapılan şadırvana ilişkin eskizler (Batur,82) 

Şadırvan, Cumhuriyet döneminde de farklı zamanlarda onarımlar görmüş, 1960 yılında restorasyon 
yapılmıştır. Bu onarımda saçağın renginin değiştirildiği düşünülmektedir. Yüklenici Reha Tolun’un 
dilekçesi ve Kontrol Mualla Anhegger’in cevabı yazısında renk ve desenlerin uygulamaları üzerinde 
durulmaktadır. 1980 yılı onarımlarında da yine bezemelerde uygulamalar yapılmış D’Aronco 
bezemeleri tahrip edilmiştir. 1993/1994 yılında yapılan restorasyonda pirinç elemanlarda mermer 
hazne duvarını oluşturan 16 adet mermer modülü birleştiren demir kenetler paslanmaz kenetlerle, 
musluk aynaları yine bu yıllarda değiştirilmiştir. (Restitüsyon Raporu - Diker, 133) 

Fotoğraf. 1993/94 yılı 
onarım ataşmanları 
(Restitüsyon Raporu) 
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1.1.1. Ayasofya I.Mahmud Şadırvanı 2011-2013 Yılı Onarımı 
Ayasofya I.Mahmud Şadırvanı, Restorasyonu İşi, ödeneği İstanbul İl Özel İdaresi tarafından 
sağlanmış, kontrollüğü İstanbul İl Özel İdaresi ve İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 
yürütülmüştür. İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar Müdürlüğü (metin içinde 
İ.R.K.M.L.M olarak kısaltılmıştır.) uygulama aşamasında raporları ile uygulamanın bir parçası 
olmuştur. 2011 yılında başlayan restorasyon çalışmaları Kültür Bakanlığı, İstanbul IV Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 07/04/2010-3691sayılı kararı ile onaylanmış olan rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projeleri doğrultusunda çalışmalara başlanmış, 2013 yılında 
tamamlanmıştır. 

Restorasyon uygulamasına geçilmeden önce şadırvan, hava koşullarına karşı korumak için geçici çatı 
ile üstü kapatılmış, etrafı tamamen brandalar ile kapatılmıştır. İş iskeleleri yapılarak ilk olarak çatı 
karkas sistemi ile üst örtüsü ele alınmıştır.  Şadırvanın kurşunları kaldırılarak üst örtünün durumu 
incelenmiş; buna göre çatı karkasının genel olarak iyi durumda olduğu görülmüştür. Karkasta çürüyen 
parçalar değiştirilmiş, daha iyi durumda olan parçalara ise takviye yapılarak güçlendirilmiştir. Bütün 
ahşap parçalar pinotex sürülmüş ve emprenye edilmiştir. Böceklenmiş ahşap elemanların fazlalığı ve 
sonrasında oluşabilecek böceklenmeye karşı, şadırvan tamamen dışarıdan yalıtılarak fimugasyon 
işlemi yapılmıştır. Ayrıca şadırvanın kurşunlarının kaldırılması ile ortaya çıkan karkas sistemi 
projelendirilerek Anıtlar Bölge Kuruluna iletilmiştir. Yenilenen üst örtüye son olarak alemi takılmıştır. 

Fotoğraf. Onarım öncesi üst örtü 2. Koruyucu çatı ve kurşunların sökülmesi 3.Uygulama sonrası üst örtü 

Kubbe karkasının aksine dış saçak karkasında çürümenin daha fazla olduğu gözlenmiştir. Saçaklarda, 
özellikle sorunlu yerlerden tavan kaplamaları ve çıtalar yerinden alınarak sağlamlaştırma çalışmalarına 
başlanmıştır. Saçaklarda çürümüş olan parçalar yenileriyle değiştirilmiş, daha iyi durumda olan 
ahşaplar ise takviye yapılarak güçlendirilmiştir. İç saçaklarda çürümenin olduğu gözlenen kısımlarda 
edirnekari çıtalar yerlerinden alınarak çürümüş olan ahşaplar yenileriyle değiştirilmiştir. Merhamet 
tamiri yapılan çıtalar, üzerindeki edirnekari süsleme tümlemeleri yapıldıktan sonra yerlerine yeniden 
takılmıştır.  
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Fotoğraf. Onarım aşamasında karkas sistemi ve kaplama tahtaları 

Fotoğraf. Onarım öncesi ve sonrası şadırvan dış saçak ve 

Şadırvanın üst örtü çalışmaları sürerken, bir yandan araştırma raspalarına başlanmış, özgün kalemişi 
ve renkler araştırılmıştır. Şadırvanın hazırlanmış projesindeki restitüsyon projesi ve sanat tarihi raporu 
yeniden ele alınmış, yukarıda bahsi geçen kaynaklar taranmıştır. Önümüzü açan makale, fotoğraf ve 
en önemlisi D’Aronco’ya ait eskizler, desenler restitüsyon projesinin güncellenmesini sağlamıştır.  

 Fotoğraf. Edirnekari çıtalar 
       altında bulunan mavi renk. 

Fotoğraf. D’Aronco’ya ait saçakların restorasyon etüdü 
(Barillari D. Godoli E, 57) 
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Fotoğraf. Dış saçak ve kubbe içinde yapılan araştırma raspası Fotoğraf. İç saçak, önceki onarımlarda 
bırakılan güvez rengi.  

Ahşap yüzeylerde yapılan kalemişi araştırmalarında dış saçaklarda ve kubbe içinde D'Aronco'ya ait 
eskizde gördüğümüz mavi rengine ulaşılmıştır. İç saçakta önceki onarımlarda bırakılan güvez rengi 
yine özgün olduğunu düşündüğümüz renktir. R.E.Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi'nde yer alan 
"Ayasofya Şadırvanı" makale/gezi notu ile Sezer Tansuğ’un yazdığı Vakıflar Dergisi'nde yayımlanan 
“18. yüzyılda İstanbul Çeşmeleri ve Ayasofya Şadırvanı “ makalesinde mavi renkten bahsetmektedir. 
Tespit edilen mavi renk ile ilgili olarak, İ.R.K.M.L.M'ne başvurulmuş, yapılan incelemeler sonucunda 
ilgili kurum ve Bölge Kuruluna bir rapor sunmuştur. Buna göre; “Yapılan yağ ve protein analizlerinde 
mavi boya protein vermiştir. Buda pigment boyanın yüzeye organik kökenli hayvansal bir bağlayıcı ile 
uygulandığını göstermektedir. Ancak kullanılan proteinin tam olarak ne olduğunun anlaşılması için 
ileri tekniklerle analiz yapmak gerekir “ denmiştir.  

Fotoğraf. İ.R.K.M.L.M’nce alınan parça 
üzerinde yapılan tetkiklerde; Numune 6 
katmandan oluşmaktadır. En üste grimsi yeşil 
renkte macunlu boya altında, açık çağla 
renginde macunlu boya, arada macunlu astar 
onun altında kirli bir tabaka ve en üst katmanla 
aynı renk ve türde bir boya katmanı, onunda 
altında kemik renginde kalın bir macun 
tabakası ve en alt katmanda hava kirliliği 
partikülleri ile karışık mavi renkte pigment 
boya katmanı vardır. 

Bölge Kurulu 02/05/2012-598 tarih ve sayı kararı gereği ileri analiz için Kültürel Miras ve Doğa 
Laboratuvarı/Natural Dyes Research and Development Laboratory’e gönderilen boyalı yüzeyli ahşap 
parçaları analiz edilmiş; mavi ve sarı renklerin organik olduğu ancak mavi üzerinde yer alan turkuaz 
renklerin inorganik olduğu belirtilmiştir. Raporu değerlendiren İ.R.K.M.L.M ise “indigotinin organik 
bir boyarmadde olduğunu, ancak daha çok tekstil ve iplik boyamada kullanıldığını, böyle bir yüzeyde 
kullanılmasının düşündürücü olduğunu” ifade etmiştir. Yine “D’Aronco çizimi üzerindeki boyalarına 
dikkate alınması gerektiğini ancak kesin sonuç için tetkiklerin daha fazla aletle yapılmasını” raporunda 
belirtmiştir. Ancak yeni bir analiz yapılamamış, mevcut kalemişi ve bulunan orijinal desenlerin 
çizilmesi, son olarak da saçak ve kubbenin renklendirmesi yapılarak kurula iletilmiştir. Kontrol 
teşkilatınca, “D’Aronco dönemine ait orijinal renk” olduğu düşünülen rengin açığa çıkarılması uzun 
süre tartışma konusu olmuş, ancak Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından hazırlanan öneri 
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projesinde özgün rengin açığa çıkarılması fikrine karşı “1960 yılı onarımlarında yenilenen saçak 
renginin mevcudiyetinin korunması” önerisi Bölge Kurulu’na iletilmiştir. Bölge Kurulu tarafından 
19/12/2013-1069 tarih ve sayılı kararı gereği D’Aronco dönemi iz halinde bırakılması mevcut 
renklerin ise sürdürülmesi (Kanımca özgün olmadığı tespit edilen rengin “korunması” ifadesi yerine 
“sürdürülmesi” ifadesi daha doğru olacaktır.) önerisi kabul edilmiş, uygulamada tanımlanan biçimde 
olmuştur. 

Fotoğraf. Tespit edilen dönemler Yukarıdan aşağıya     Fotoğraf. Kurula sunulan öneri paftası 
D’Aronco’ya ait renklendirme, Restorasyon öncesi mevcut durum 
Araştırma raspası sonucu ortaya çıkan renkler (Renklendirme: Sabriye YILDIZ) 

Zemin rengi ile ilgili tartışmalar ve incelemeler sürerken bazı edirnekari bezeli çıtalarda mevcut 
boyanın dökülmesi ile altında kalan orijinal desenler tespit edilmiştir. Özgün desenin olduğu çıtalarda 
itinalı çalışma yapılarak desenler açığa çıkarılmıştır. Ancak bu çalışma tüm yüzeylerde 
sürdürülmemiş, boya dökülmeleri ve altından desen tespit edilen yüzeylerde uygulanmıştır.  

Fotoğraf. Tespit edilen özgün desenler       Fotoğraf. Açığa çıkarılan özgün desenler 

Dış saçakta koltuk altı silmesinde bulunan ahşap yüzey üzerine yapılan çiçek motifleri yıllar içinde 
yapılan uygulamalarda özgün ışık-gölge ve hacimlerini kaybetmişlerdir. Son uygulamada çiçek 
motiflerinde kabuklanan yüzeylerinin tekrar yerine yapıştırılması yoluna gidilmiştir. Genel prensip 
olarak kaybolan ya da izi olmayan eksik desenler yeni yorumla çizilmemiştir. Bütün desenler üzerinde 
noktasal olarak tümlemelere gidilmiştir.  
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Fotoğraf. Koltukaltı silmesinde bulunan kalemişi yüzeyi konservasyonu 

Bozulmuş, hasarlı olan edirnekari bezeli çıtalar yerlerinden alınarak merhamet tamirleri yapılarak, 
üzerindeki alçı ve kalemişi desenler ihya edilmiştir. Diğer edirnekari çıtalarda ise alçılar ve desenlerde 
canlandırmalar yerlerinde yapılmıştır.  

Fotoğraf. Hasarlı çıtaların tamiri ile dökülen alçı bezemelerin tümlenmesi. 

Fotoğraf. Saçaklarda altın varak uygulaması 

Şebekelerde yer alan korozyonun temizliğinin yapılması veya korozyonu durdurabilmesi için 
laboratuardan alınan raporlar doğrultusunda uygulama yapılmıştır. Alçıların tümlemeleri bittikten 
sonra altınla konservasyonu tamamlanmıştır.  

Şebekelerin yoğun korozyona uğradığı görülmüştür. İ.R.K.M.L.M raporunda bu durumu, “önceki 
yıllarda yapılan onarımlarda şebekelerin yerinden alınarak parçalarının amonyak havuzuna yatırıldığı, 
ancak saf su ve alkol banyolarının tam anlamıyla yapılmadığı, sonrasında altın ile varaklandığı” 
belirtilmiştir. Bölge Kurulu ara kararında şebekeleri ile ilgili olarak Bölge Kurulu 02/05/2012-598 
sayılı ara kararda şebekelerin “montajdaki güçlüğü dikkate alındığında, demonte edilmeden bakım ve 
onarımın yapılmasının uygun olacağı” karara bağlanmış, bu bu doğrultuda şebekeler yerinde onarımı 
gerçekleşmiştir. Şebekelerdeki korozyonun temizlenmesi, stabil hale getirilebilmesi için Laboratuar 
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tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından belirtilen yöntemler uygulanmıştır. İlk olarak şebeke 
yüzeyi mekanik yöntemle temizlenmiştir. Ardından küçük bir alan belirlenerek birkaç kimyasal 
uygulama örneği yapılmıştır. Şebeke üzerinde etkileri gözlenmiş ardından uygun olduğu düşünülen 
yöntem uygulanmıştır. Şebekelerin üzeri alkol ile hazırlanan BTA solüsyon ile kaplanarak kağıt 
hamuru ile metale kompres yapılmış, şeffaf naylon film kullanılarak sarılan çözeltili metaller 3 gün 
bekletilmiştir. Uygulama ile yüzeydeki korozyon pasifize edilmiştir. Ardından kimyasaldan arındırılan 
ve kurutulan metallerin üzerine sülyen sürülmüş, son olarak altınla varaklanarak şebekenin 
konservasyon işlemi tamamlanmıştır.  

Fotoğraf. Mekanik temizlik 
aşamasında 

Fotoğraf. Korozyonlu yüzey Fotoğraf. Kimyasal temizlik aşaması              
ve temizlik sonrasında yüzey 

Fotoğraf. Korozyonlu yüzeyin mekanik ve kimyasal temizliklerinin ardından sülyen sürülmüş, ardından altınla 
varaklanmıştır. 

Kubbe ve metal şebeke kubbesi üstündeki alemler yerlerinden alınarak temizliği yapılmış, ardından 
sülyen sürülerek altınla varaklanarak yerlerine takılmıştır. Şadırvanda yer alan diğer metal 
elemanlardan gergi demiri ve bileziklerde yer alan korozyon öncelikle mekanik temizliği yapılmış, 
ardından korozyon kimyasal uygulamalar ile pasifize edilmiştir. 

Şebekeler ile diğer metal elemanların temizliklerinin yapılması ardından mermer yüzeylerin 
temizliğine geçilmiştir. Dış ve iç saçak altı mermer silmelerin boyandığı görülmüştür. özgününde 
böyle bir uygulama olma ihtimaline karşı araştırma raspası yapılmış, mermer yüzeyde aynı renkte bir 
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kat daha görülmüştür. Özgün olmadığı anlaşılan boyanın yüzeyden alınması kararıyla mermer 
yüzeyler mekanik yöntemle yüzeyden alınarak temizlikleri yapılmıştır.  

Fotoğraf. Mermer yüzeydeki boyalar alınmıştır.   Fotoğraf. Mermer yüzeyler temizlenmiştir. 

Genel mermer temizliği için alınan rapor doğrultusunda temizlik yapılmıştır. İ.R.K.M.L.M’den alınan 
rapor doğrultusunda, mermer yüzeylerde %10’luk amonyum bikarbonat çözeltisi (içine %2 noniyonik 
deterjan katılarak) kağıt hamuru ile kompres yapılmış, streç film ile kapatılıp bekletilmiştir. Açılan 
yüzeyler daha sonra, kimyasaldan arındırılmıştır. Temizlikleri yapılan mermerlerde diğer bir uygulama 
ise derz boşlukların doldurulmasıdır. Alınan rapor doğrultusunda, derz ve kayıp yüzeylerde tümleme 
için öncelikle dolgu numunesi yapılmış, ardından mermer tozu ve araldit (AY-103/HY-956) 
önerilmiştir.  

Fotoğraf. Eski derz dolguları temizlenmiş rapor doğrultusunda yeniden derzler tamamlanmıştır.  

İlk olarak önceki uygulamadaki derz boşlukları ve musluk altlarında polyester reçine kullanılarak 
yapılan dolgular mekanik olarak alınmıştır. Temizlenen derz boşlukları ve eksik kısımları raporda ön 
görülen dolgu malzemesi ile tamamlamaya gidilmiştir. Şadırvan havuz döşemesi yine önceki 
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uygulama sırasında reçine ile üstü kapatılmıştır. Restorasyon sırasında mermer olan döşeme açılmış, 
temizliği yapılmış ve döşeme planı çizilerek Bölge Kuruluna iletilmiştir.  

Sonuç olarak, şadırvan ana çizgileri günümüze özgün detaylarıyla gelmiştir. Ancak zaman içinde 
yapılan hatalı uygulamalar ve bu uygulamaların sürdürülmesi şadırvanın okunması gereken zarif, 
incelikli süsleme anlayışından uzaklaşmasına sebep olmuştur. Yapılan 2011-2013 yılı restorasyonu 
sırasında mevcut durumun iyileştirilmesi ilkesi ile uygulamalar tamamlanmıştır. 

Fotoğraf. Restorasyon öncesi ve sonrası şadırvanın durumu 
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THEIR GEO-LITHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND STATE OF CONSERVATION 
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Jeoloji Mühendisliği Bölümü Ayazağa Yerleşkesi, 34469, Maslak / İSTANBUL, 

angio@itu.edu.tr 

ÖZET 

Asya ve Avrupa kıtalarını ayıran “Boğaz”ın kıyılarında, bir kıtadan diğerine geçen ticaret yollarının 
üzerinde dünyada bulunan tek şehir olan İstanbul, elverişli konumu nedeniyle ilk çağdan bu yana 
dünyanın en önemli kültür, ticaret ve uygarlık merkezlerinden biri olmuştur. Doğal ve tarihsel 
zenginlikleriyle ünlü olan bu şehir, 8000 yılı aşan bir tarihe sahip olup, 3 önemli dünya uygarlığı olan, 
Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına başkentlik yapmıştır. Roma devri surları ile çevrili,       
7 tepe üzerine kurulu İstanbul kentinde, özellikle Tarihi Yarımada bölgesi anılan uygarlık 
dönemlerinin camileri, kiliseleri, sarayları ve diğer önemli antik yapıları ve anıtları ile süslüdür. 
İstanbul’daki antik yapıların iç ve dış mekânlarında kaplama, taşıyıcı ve süsleme amacıyla değişik 
kökenli doğal taşlar kullanılmıştır. Bu yapılarda kullanılan taşların yakın çevreden sağlanmasına 
çalışılmış, ancak büyük ve ihtişamlı yapıların (Ayasofya, Topkapı Sarayı, Süleymaniye, Sultanahmet 
Camileri vb.) inşası için yurt dışından, Anadolu ve yurtdışındaki antik şehirler ile tapınakların 
kalıntılarından çeşitli renk ve desende doğal taşlar da getirilmiştir. Çeşitlilik gösteren bu doğal taş 
türlerinin en önemlileri arasında yurtiçinden Marmara mermeri, Bakırköy küfekisi, Afyon mermeri, 
Hereke pudingi ve Kestanbol graniti, yurtdışından ise Mısır’dan Aswan graniti, eski kırmızı porfir ve 
yeşil puding,  Yunanistan’dan eski yeşil porfir ve serpantin breşi, Norveç’ten larvikit ile İtalya’dan 
kırmızı Verona mermeri gibi renkli doğal taşlar sayılabilmektedir.  
Bu çalışmada; İstanbul Tarihi Yarımada’da önemli antik yapılarda kullanılan doğal taşların jeolojik 
özelliklerine, getirildikleri ve kullanıldıkları yerler ile bu doğal taşların günümüzdeki korunmuşluk 
durumlarına değinilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Doğal taş, İstanbul, Tarihi Yarımada, Antik yapılar ve anıtlar. 

ABSTRACT 
Located on the coasts of the strait detaching two continents, Asia and Europe, are separated through 
the “Bosphorus”, a narrow sea passage, Istanbul has always been one of the most important cities of 
the world since ancient ages due to its unique position. Having a history of over 8000 years, Istanbul 
has been a significant center of trading ever since the initial years following its foundation on this 
strategic district where the land embraces the sea. This city was once a capital of Roman, Byzantine 
and Ottoman empires, three important world civilizations. Surrounded by city walls of Roman ages 
and positioned on seven hills, Istanbul is adorned with churches, mosques, palaces, other antique 
buildings and monuments belonging to the mentioned ages of civilizations. 
Natural stones of varying origins were used for purpose of coating, support and decoration on inner 
and outer spaces of historical buildings in Istanbul. The stones used in these buildings mainly used to 
be supplied from nearby districts; however, stones in a large spectrum of colours and patterns were 
also supplied from abroad for major structures (e.g. Topkapı Palace, Hagia Sofia, etc.) and Ottoman 
social complexes (e.g. Süleymaniye, Sultanahmet etc.).  Marmara marble, Bakırköy küfeki stone, 
Hereke conglomerate (pudding stone) and Kestanbol granite within the country are among the most 
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important of these miscellaneous natural stones, in addition to coloured natural stones such as red 
Aswan granite, ancient red porphyry and green conglomerate (pudding stone) of Egypt, ancient green 
porphyry and serpentine breccia of Greece, larvikite of Norway and red Verona marble of Italy from 
abroad. 
This study focuses on geological characteristics of natural stones used in some significant antique 
buildings and monuments on Historical Peninsula of Istanbul, their origins and places of use, and 
commentary on their state of conservation.  

Keywords: Natural stone, Istanbul, Historical Peninsula, Antique buildings and monuments. 

1. Giriş

Antik dönemlerde yapısal ve anıtsal etkinliğin en yoğun olduğu İstanbul’daki tarihi eserler (camiler, 
saraylar, kiliseler, müzeler vd.), kullanılan taşlar açısından incelendiğinde gerçek anlamda bir “Doğal 
Taş Müzesi” zenginliğine sahiptir. Gerek yurtiçi gerekse yurt dışından getirilen bu doğal taşlar 
çoğunlukla İstanbul’un “Tarihi Yarımada” olarak bilinen bölgesindeki eserlerde kullanılmıştır. Tarihi 
Yarımada, kuzeyde Haliç, güneyde Marmara Denizi, doğuda İstanbul Boğazı, batıda ise Fatih ilçesi ile 
çevrilidir (Şekil 1). Bölgede, Eminönü, Sultanahmet, Beyazıt, Laleli, Aksaray, Süleymaniye, Fener, 
Balat ve Haliç gibi şehrin tarihi ve kültürel açıdan en önemli semt ve merkezleri yer almaktadır. On 
dört yüzyıl boyunca döneminde bilinen dünyanın yarısını yöneten bu kent, kültürel birikimin 
sergilendiği bir açık hava müzesi niteliğindedir. 

Şekil 1. İstanbul Tarihi Yarımada’nın coğrafik konumu (Ölçeksiz). 
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Özellikle, Tarihi Yarımada’da Bizans ve Roma dönemlerinde inşa edilen; Ayasofya ve Kariye 
Müzeleri, Sultanahmet Hipodrom (At) meydanındaki Dikilitaş (Obelisk), Bakırköy küfeki taşından 
yapılmış Örme Sütun, Marmara mermerinden yapılmış Milyon Taşı, Yerebatan Sarnıcı, Gotlar 
Sütunu, Çemberlitaş, Mısır Aswan granitinden yapılmış Kıztaşı, Valens su kemeri, Osmanlı 
döneminde inşa edilen; Süleymaniye Camii, Sultanahmet Camii, Şehzadebaşı Camii, Beyazıt Camii, 
Yeni Camii, Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi’ndeki heykeller ve lahitler ile Alman Çeşmesi çeşitli 
renk ve desende doğal taş kullanılan önemli tarihi eserler arasında yer almaktadır (Şekil 2). Bu antik 
eserlerde kullanılan doğal taşlar litolojik olarak zengin çeşitliliğe sahip olup genellikle iç ve dış 
mekânlarda taşıyıcı, kaplama, döşeme ve süsleme amaçlı olarak kullanılmıştır. 

Şekil 2. İstanbul Tarihi Yarımada’da bulunan önemli antik yapılar ve anıtların konumu    
(harita; www.unc.edu/awmc internet sitesinden alınarak geliştirilmiştir). 

Bu çalışma kapsamında; İstanbul Tarihi Yarımada bölgesinde bulunan antik yapılar ve anıtlarda 
kullanılan doğal taşların türleri, getirildikleri ve çıkarıldıkları yerlerin saptanmasının yanı sıra başlıca; 
zaman, iklim koşulları, hava kirliliği, tarihsel depremler ve insan vandalizmi sonucunda bu eserlerin 
çoğunlukla dış mekânlarında kullanılan doğal taşların günümüzdeki korunmuşluk durumları 
incelenmiştir.  
Doğal taşın özelliklerine (tür, renk, doku, bileşim, dayanım vd.) ve yukarıda sıralanan faktörlerin etki 
derecesine bağlı olarak meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma ile alterasyonların 
türleri, nedenleri ve etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 
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2. Antik Eserlerin Yapımında Kullanılan Doğal Taşların Jeo-Litolojik Özellikleri

İstanbul’daki antik eserlerin mimarları, malzeme kullanımı açısından çoğunlukla kentin yakın 
çevresinde bulunan malzeme kaynaklarından yararlanmışlardır. Bu kapsamda, İstanbul Tarihi 
Yarımada’da bulunan antik eserlerde Bakırköy civarındaki taş ocaklarından çıkarılan küfeki taşı ve 
Marmara Adası’ndan çıkarılan Marmara mermeri en yoğun şekilde kullanılan doğal taş türleri 
arasındadır. Ancak, ayrıcalıklı ve ihtişamlı yapıların inşasını isteyen imparator ve sultanların istekleri 
doğrultusunda yurtdışındaki taş ocaklarından sağlanan değişik tür ve desendeki renkli doğal taşlar da 
kullanılmıştır (Şekil 3). Buralardaki doğal taşlar, genellikle deniz yoluyla getirilmiş, bunun için 
harcamadan kaçınılmamıştır. Bazı doğal taşlar ise yurtdışında ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde 
bulunan antik yapılar ve onların kalıntılarından “Devşirme” olarak kullanılmıştır.  

Şekil 3. Tarihi Yarımada’daki antik eserlerde kullanılan doğal taşlar ve getirildikleri yerler    
(Erguvanlı, vd., 1989; Lazzarini, 2004). 

Tablo 1’de İstanbul Tarihi Yarımada’daki antik eserlerde kullanılan yurtiçi ve yurtdışı kökenli doğal 
taşların litolojik özellikleri, Roma Dönemi’nde anılan isimleri ve çıkarıldıkları taş ocaklarının yerleri 
verilmiştir.   
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Şekil 4.  Marmara Adası (Prokonnesos) 
Saraylar-Viran köydeki antik mermer 
ocağındaki metal kesiciler ile açılmış 
üretim izleri (Erguvanlı, vd., 1989). 

Tablo 1. Tarihi Yarımada’daki antik eserlerde kullanılan doğal taşların litolojik özellikleri,  
  Roma adları ve çıkarıldıkları yerler (Erguvanlı, vd., 1989; Lazzarini, 2004). 

Ülkemizde, özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde Eski Yunan ve Roma dönemlerinde başlayarak 
Osmanlı döneminde devam eden ve günümüze kadar işletilen çok sayıda antik taş ocağı 
bulunmaktadır. Bu ocaklar arasında; Marmara Adası (Saraylar-Harmantaş), İznik, Bilecik, Çanakkale, 
Afyon (İscehisar-Bacakale) ve Efes (Belevi-Kuşini) bölgelerindekiler yapı-heykel malzemesi temini 
için çağlar boyunca işletilmişlerdir. Marmara Adası Saraylar beldesindeki ve Afyon İscehisar 
ilçesindeki antik taş ocaklarındaki üretim izlerine günümüzde dahi rastlanmaktadır (Şekil 4, 5).  

Şekil 5. Afyon-İscehisar (Dokimeion)-Bacakale antik mermer  
Ocağından görünüm (Kaynak: Afyonkarahisar Valiliği İl 
Özel İdaresi). 
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İstanbul’da, Roma döneminde yaygın olarak beyaz renkli mermerler ve bloklar halinde 
Bakırköy küfeki taşı kullanılmıştır. Bunun en önemli örnekleri; şehri çevreleyen surlarda blok 
şeklinde kesme taş olarak kullanılan Bakırköy küfeki taşı ve Topkapı Sarayı dış bahçesinde, 
Gülhane Parkı Sarayburnu girişinde bulunan ve günümüze dek hiç değişikliğe uğramadan 
ayakta kalan sütun abidedir. M.S. 3.veya 4.yy'da dikilmiş olan bu sütun, yüksek bir kaide 
üzerinde oturtulmuş 15 m. boyunda tek parça (monolit) Marmara mermerinden yapılmış 
“Gotlar Sütun” u olarak bilinmektedir (Şekil 6, 7). 
Bununla beraber, Roma döneminde İstanbul’un su ihtiyacını sağlamak için çok sayıda su 
yapısı (bent, kemer, sarnıç vd.) inşa edilmiştir. Bu yapıların inşasında da ana yapı malzemesi 
olarak yine doğal taş kullanılmıştır. Bu antik yapılardan en önemlileri arasında, Roma 
imparatoru Valens tarafından yaptırılan ve 368 yılında yapımı tamamlanan Valens 
(Bozdoğan) su kemeridir. Belgrad Ormanı’ndan şehre su getirmek için yaptırılan bu kemer, 
iki katlı ve yaklaşık 970 metre uzunluğundadır (Şekil 8). Tamamı kesme bloklar halinde 
Bakırköy küfeki taşından yapılmış olan bu su kemeri, farklı dönemlerde Osmanlı sultanları 
tarafından restore ettirilip, kemerin hasar gören bazı kesimlerine, pembe renkli Şirinçavuş 
volkanik tüfleri ile İstanbul siyah Devoniyen kireçtaşı gibi farklı türde doğal taşlar da  
eklenmiştir.                                              

Şekil 8. Roma imparatoru Valens tarafından yaptırılan ve kendi ismini verdiği Valens kemeri. 

Şekil 7. Roma Dönemi’ne ait 
Marmara mermerinden yapılmış 
Gotlar Sütun’u. 

Şekil 6. Roma Dönemi’nde inşa edilen Theodosius surlarının 
yapımında kullanılan Bakırköy küfeki taşları. 
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Bizans döneminde, Roma döneminin beyaz mermerleri yerine, yapılarda, duvar örgüsünde tuğla ile 
çoğunlukla Bakırköy küfekisi ve Karamürsel od taşı almaşıklı olarak, iç ve dış mekânlarda da renkli 
doğal taşların kullanılması yaygınlaşmıştır. Bu dönemin eserlerinin doruğa ulaştığı en güzel örnek 
Ayasofya’dır. Ayasofya; Osmanlı camilerine fikir bazında da olsa esin kaynağı olmuş, doğu-batı 
sentezinin bir ürünüdür. Bu nedenle, Ayasofya, tarihi geçmişinin yanı sıra, mimarisi, doğal taşları ve 
mozaikleri ile yüzyıllar boyunca tüm insanlığın ilgisini çekmiştir.  
Ayasofya’da, imparatorluk sınırları içinde kalan çeşitli taş ocaklarından çıkarılan değişik renk ve 
desendeki doğal taşlar iç ve dış mekânda kaplama ve taşıyıcı sütun olarak kullanılmıştır (Şekil 9). 
İmparator Justinianus tarafından M.S 537 yılında inşa ettirilen Ayasofya’da Anadolu'nun antik şehir 
kalıntılarından, yurtiçi ve yurtdışından sütunlar, başlıklar, mermerler ve renkli doğal taşlar kullanılmak 
üzere İstanbul'a getirilmiştir (Erguvanlı, vd., 1989).  
Yapıda taşıyıcı sütun ile duvar ve yer kaplaması olarak yoğun şekilde Yunan adalarından (Teselya) 
getirilen yeşil renkli serpantin breşi (verde antico) ve Marmara Adası’ndan getirilen Marmara mermeri 
kullanılmıştır. Mısır’dan getirilen Eski kırmızı porfir taşıyıcı sütun ve kaplama taşı olarak, Afyon 
Menekşe mermeri (pavonazetto) ve Mısır albatrısı duvar panosu olarak kullanılmıştır. Ayasofya’daki 
ilginç bir taş kullanım örneği, simetrik doğal taş panolardır. Bu panolarda görülen taşların; Afyon-
İscehisar, Mısır, Karia (Muğla-Milas), Yunanistan-Carystos (cipollino), Tunus-Simuttu Colonia (giallo 
antico) ve Pireneler’den (Fransa) getirildiği bilinmektedir (Erguvanlı, vd., 1989); (Şekil 10, 11, 12 ve 
13).  

Şekil 9. Bir doğal taş müzesi niteliğindeki Ayasofya’nın görünümü. 

Şekil 10. Ayasofya’nın iç mekânında duvar kaplaması ve yer döşemesi olarak kullanılan    
Afyon menekşe mermeri (Pavonazetto) (A) ve Karia (Iasos) mermeri  (B). 

A  B 
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Şekil 12.  Duvar kaplamalarında simetrik pano 
şeklinde kullanılan yeşil damarlı cipollino 
mermeri ve sarı renkli Mısır albatrısı. 

Şekil 13.  Duvar kaplamalarında simetrik pano 
şeklinde kullanılan siyah-beyaz renkli Pirene breş 
mermeri. 

Şekil 11. Ayasofya’nın iç mekânında taşıyıcı ve kaplama malzemesi olarak kullanılan doğal taşlar. 
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Simetrik doğal taş panolarla aynı duvar kaplama ve yer döşeme tarzı, Bizans dönemine ait Kariye 
müzesinde de görülmektedir. Burada, özellikle farklı tür ve renkteki doğal taşlarla oluşturulan ve 
“opus sectile” olarak bilinen yer kaplamalarında turuncu renkli Gebze rudist fosilli kireçtaşı ve eski 
yeşil porfir yoğun olarak kullanılmıştır (Şekil 14 ve 15).  

Şekil 14. Kariye müzesi iç mekânında yer döşemesinde kullanılan Gebze rudistli kireçtaşı. 

Şekil 15. Yer döşemesinde yuvarlak disk şeklinde kullanılan eski yeşil porfir. 
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Bizans döneminin bir başka önemli yapıtı da Sultanahmet’te Hipodrom Meydanı’ndaki Dikilitaş 
(Obelisk)’tır (Şekil 16). Bu dikilitaşın aynı özellikte olan diğerleri; Kahire, Londra ve Paris’te 
bulunmaktadır. 19.5 m. yüksekliğinde Mısır Aswan granitinden yapılmış, monolit (tekparça) sütun 
şeklinde olan ve dört yüzünde de hiyeroglif yazılar bulunan, dikilitaşın öyküsü oldukça ilginçtir. Mısır 
firavunlarından III. Tutmosis’in M.Ö 1550 yıllarında Mezopotamya’da kazandığı zaferi simgeleyen ve 
Luxor’da yapılan bu anıt, M.Ö 390 yılında imparator Büyük Theodosius tarafından Luxor’dan alınarak 
deniz yoluyla İstanbul’a getirilmiştir (Erguvanlı, vd., 1989). Kısacası, Sultanahmet’teki bu dikilitaş 
bize 3500 yılı aşkın bir geçmişin öyküsünü anlatmaktadır. 

Şekil 16. Sultanahmet Hipodrom Meydanı’ndaki Dikilitaş (Obelisk) ve çıkarıldığı 
Mısır Aswan granit ocağının görünümü. 

Tarihi Yarımada’daki önemli eserlerde, Aswan granitinden başka, özellikle taşıyıcı sütun olarak Roma 
döneminde işletilmeye başlanan Kestanbol graniti yoğun şekilde kullanılmıştır. Bu granit sütunlar, 
ocaktan çıkarıldıktan sonra bölgedeki Dalyan Limanı’na taşınarak, sallar ve gemiler yardımıyla 
yapılarda kullanılmak üzere deniz yolu ile farklı yerlere taşınmışlardır (Erguvanlı, vd., 1989); (Şekil 
17). Çanakkale ilinin Ezine ilçesindeki ocaklardan çıkarılan Kestanbol granitleri, gri renkli ve iri ortoz 
kristalli olup, yer yer anklav oluşukları içermektedir.  
Bizans dönemi yapılarından olan ve M.S. 6. yy’da imparator Justinianus tarafından yaptırılan 
Yerebatan Sarnıcı’nda da taşıyıcı sütun olarak çok sayıda bu granitten kullanılmıştır (Şekil 18). Roma 
döneminde işletilen diğer bir antik granit ocağı da Bergama-Kozak bölgesindeki Kozak granitidir. 
Daha çok Ege ve Akdeniz bölgesindeki antik kentlerde kullanılan bu granit sadece, Tarihi 
Yarımada’daki Beyazıt Camii’nin iç mekânındaki hünkâr mahfilinin taşıyıcı sütunlarında 
kullanılmıştır.  
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Şekil 17. Ezine-Koçali köyü Yeditaşlar mevkiindeki antik granit ocağı ve işlenmiş sütunlar. 

Şekil 18. Yerebatan Sarnıcı’nda taşıyıcı sütun olarak kullanılan Kestanbol granitleri. 

Bölgede, Sultanahmet Meydan’ı ile Beyazıt arasında bulunan, Divanyolu üzerinde bir başka dikme 
sütun taş yapıt olan “Çemberlitaş” ise Mısır’daki Gebel Duhan Dağı’ndaki ocaklardan çıkarılan ve 
“Kırmızı Somaki” olarak da bilinen eski kırmızı porfirden (porfido rosso antico) yapılmıştır (Şekil 19). 
Bu taş, petrografik olarak “diyorit porfir”dir. Mineralojik bileşimindeki “manyetit” mineralinin 
ayrışması ile oluşan “hematit” mineralinin etkisiyle taş, kırmızı rengini almıştır.  
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Şekil 19.  Eski kırmızı porfirden 
yapılmış Çemberlitaş sütunu. 

Şekil 20.  Ayasofya’da taşıyıcı sütun olarak 
kullanılan eski kırmızı porfir. 

Ayasofya’nın iç mekânında taşıyıcı olarak kullanılmış olan eski kırmızı porfirden yapılmış 4 büyük 
silindirik sütunun Baalbek (Lübnan)’teki antik kalıntılardan devşirildiği bilinmektedir (Erguvanlı, vd., 
1989); (Şekil 20). 

Roma ve Bizans dönemlerine karşılık, Osmanlı döneminde, İstanbul’da yoğun olarak camii ve saray 
mimarisinin eserlerine yer verilmiştir. Dönemin en önemli eserlerinden bir tanesi de Tarihi 
Yarımada’nın en ihtişamlı yerinde bulunan Topkapı Sarayı’dır (Şekil 21). Çoğunlukla başka 
yapılardan devşirme olarak çeşitli renk ve desende doğal taşın kullanıldığı saray, Fatih Sultan Mehmet 
tarafından 1478 yılında yaptırılmış ve Sultan Abdülmecid’in 1858 yılında Dolmabahçe Sarayı’nı 
yaptırmasına kadar yaklaşık 380 yıl devletin idare merkezi ve Osmanlı sultanlarının resmi ikametgâhı 
olmuştur (Yerasimos, 2000).  

Şekil 21. Zengin renk ve desende birçok devşirme doğal taşın kullanıldığı Topkapı Sarayı. 
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Topkapı Sarayı’nda taşıyıcı sütun olarak başlıca; serpantin breşi, Kestanbol graniti, Mısır Aswan 
graniti ve Marmara mermeri kullanılmıştır. Kemerlerde ise; Marmara mermeri bazı yerlerde Hereke 
pudingi ile bazı yerlerde de serpantin breşiyle anahtar-kilit şeklinde almaşıklı olarak kullanılmıştır 
(Şekil 22, 23). Yer döşemeleri ve merdiven basamaklarında ise çoğunlukla Marmara mermeri tercih 
edilmiştir (Şekil 24). 

 Şekil 22. Marmara mermeri ile Hereke    Şekil 23. Marmara mermeri ile serpantin   
 pudinginin almaşıklı olarak kemerde          breşinin anahtar-kilit şeklinde kemerde     
 kullanımı.         kullanımı. 

Şekil 24. Topkapı Sarayı’nda Marmara mermerinin yer döşemesi olarak kullanımı. 

Marmara mermeri, Marmara Denizi’nin güney batısında bulunan Marmara Adası’nın kuzeyindeki 
Saraylar beldesindeki ocaklardan çıkarılmaktadır. Eski Yunan ve Roma dönemlerinden günümüze 
kadar işletilmesi süregelen bu ocaklardan çıkarılan taşlar Tarihi Yarımada’daki hemen her yapıda 
taşıyıcı sütun, döşeme ve kaplama taşı şeklinde yoğun olarak kullanılmıştır. Litolojik olarak 
metamorfik kireçtaşı (gerçek mermer) olan bu taş, ince kalsit kristalli dokusu ve grimsi-siyah renkteki 
dolomitik mermer bantlarıyla karakteristiktir. 
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İstanbul’daki yapı etkinliğini besleyen en verimli ve en yakın doğal taş kaynağı Tarihi Yarımada’daki 
eserlerin dış cephelerinde kesme taş olarak kullanılan “Bakırköy Taşı”, “lümaşelli, maktralı kireçtaşı” 
olarak da bilinen küfeki taşıdır. Adı Arapça “köfek” kelimesinden gelmekte ve “sünger gibi delikli 
taş” anlamı taşımaktadır. Üst Miyosen döneminde oluşan küfeki taşının ocakları İstanbul’un Bakırköy 
ilçesi civarında bulunmaktadır (Şekil 25). Küfeki taşı, çok yüksek oranda CaCO3 (% 93-100) dan 
oluşmaktadır. Bol kavkılı, boşluklu kripto-kristalli bir kireçtaşıdır. Mactra, Melanopsis, Helix 
kavkıları ve Krinoid parçaları içermektedir (Sayar ve Erguvanlı, 1962). İçerdiği bu kavkılar nedeni ile 
doğal bir “kompozit” malzemedir. Bu taşın önemli bir özelliği de, ocaktan çıkarıldıktan sonra kolay 
işlenmesi ve havayla temastan sonra ise bünyesine karbondioksit alarak ikincil bir hidratasyonla 
sertliğinin artması, dayanıklılık kazanmasıdır. Tarihi yapılarda duvar örgüsünde kesme taş olarak tek 
başına ya da tuğla ile almaşıklı olarak kullanılmıştır. Küfekiyle genelde düz kesme taş niteliğinde 
yalın cephe düzenleri oluşturulmuştur. Küfeki taşı bunun yanı sıra; duvarlarda, taşıyıcı öğelerde, 
döşeme kaplamalarında, kemerlerde, portallerde, basamaklarda, harpuştalarda, korkuluklarda, 
minberlerde, mihraplarda ve minarelerde de kullanılmıştır (Şekil 26). 

Şekil 25. Bakırköy ve civarındaki küfeki taşı ocaklarının dağılımı (Sayar ve Erguvanlı, 1962). 
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Şekil 26. Cami avlusu revak kemerlerinde Bakırköy küfeki taşının kullanımı. 

Osmanlı döneminin diğer önemli bir yapısı olan Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman adına 
1550-1557 yılları arasında İstanbul'da Mimar Sinan tarafından inşa edilen nadir eserlerden bir 
tanesidir. Süleymaniye Camii klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerindendir.  
Dört fil ayağı üzerine oturan caminin kubbesi 53 m. yüksekliğinde ve 26.5 m çapındadır (Yerasimos, 
2000). Toplam 28 revakın çevrelediği cami avlusunun ortasında dikdörtgen şeklinde bir şadırvan 
bulunmaktadır. Kestanbol granitinden Armutlu granitine, Bakırköy küfekisinden Marmara mermerine, 
Bilecik Vezirhan ve Bandırma breşinden, Gebze kireçtaşına, Afyon Menekşe mermerinden Hereke 
pudingine kadar birçok doğal taş türünün kullanıldığı Süleymaniye Camii’nde ayrıca yurt dışı kökenli 
Mısır Aswan graniti, Eski kırmızı porfir, Yunan adalarından getirilen serpantin breşi ve Eski yeşil 
porfir ile İtalya’dan Verona kırmızı mermeri başlıca; Baalbek, İskenderiye, Midilli, Kzikos, Efes, Mut 
ve İznik bölgelerindeki antik yapıların kalıntılarından devşirme olarak caminin farklı mekânlarda 
kaplamada, taşıyıcı ve süsleme amaçlı olarak kullanılmıştır (Kolay ve Çelik, 2006). Özellikle, Verona 
kırmızı mermeri ile bu camiinin iç kısmında yapılmış narin sütunlar üzerinde yükselen bir kürsü 
bulunmaktadır (Erguvanlı ve Ahunbay, 1989), (Şekil 27). Verona kırmızı mermeri, Eminönü 
meydanındaki Yeni Cami’nin kuzey bölümündeki dış cephelerinde yuvarlak cephe diskleri ve üst ara  
kat sütunlarında kullanılmıştır.     

Şekil 27. Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii ve iç  
   mekânda kırmızı Verona mermeri sütunlardan yapılmış olan kürsünün görünümü. 
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Osmanlı döneminde Sultanahmet Meydanı’ndaki Hipodromun girişindeki oktagonal (sekizgen), 
kubbeli çeşme Alman İmparatoru II. Wilhelm’in Sultan II. Abdülhamid’e ve İstanbul’a hediyesidir. 
Almanya’da yapılıp 1898’de İstanbul bugünkü yerine monte edilmiştir (Yerasimos, 2000). Neo-
Bizanten üslubunda inşa edilen, içerden altın mozaiklerle süslü çeşmenin kubbesi 8 silindirik taş sütun 
tarafından taşınmaktadır.  Alman Çeşmesi’ndeki kubbeyi taşıyan bu silindirik taş sütunlar, Norveç’ten 
çıkarılan ve yanardöner yansımalarıyla bilinen labrador kristallerinden oluşan larvikit (ojitli siyenit) 
taşıdır (Şekil 28).   

Şekil 28. Sultanahmet meydanındaki Alman Çeşmesi ve Norveç’ten getirilen larvikit sütunlar. 

Çeşitli kültürlere ait bir milyonu aşkın eserle, dünyanın en büyük müzeleri arasında yer alan İstanbul 
Arkeoloji Müzesi, 19. yy.ın sonlarında (1891) ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey tarafından 
Osmanlı döneminde imparatorluk müzesi olarak kurulmuş olan müzenin koleksiyonunda; 
Balkanlar'dan Afrika'ya, Anadolu ve Mezopotamya'dan Arap Yarımadası'na ve Afganistan'a kadar, 
Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde yer alan medeniyetlere ait eserler bulunmaktadır. Müzede, 
Sidon (Sayda-Lübnan) Kral Nekropolü Kazısı’ndan getirilen, Yunanistan’ın Pentelik mermerinden 
yapılmış olan ünlü İskender Lahit’i, Hereke pudingi, Eski kırmızı porfir, serpantin breşi ve Adapazarı 
siyah kireçtaşından yapılmış olan diğer kral lahitleri ve heykeller doğal taşlardan yapılmış önemli 
eserler arasında yer almaktadır  (Şekil 29). Müzenin dış bahçe giriş kapısında taşıyıcı sütun olarak 2 
tane yeşil renkli Mısır pudingi kullanılmıştır. Ayrıca bu taş, Eminönü Yeni Cami’nin avlusundaki son 
cemaat yeri girişinde taşıyıcı sütun olarak, Topkapı Sarayı’ndaki Bağdat Köşkü’nün dış duvarlarında 
da kaplama taşı olarak kullanılmıştır (Şekil 30).  
Mısır pudingi; farklı türdeki kayaçların (granit, kumtaşı ve volkanik tüf) yuvarlak şekilli çakıllarını 
içeren ve doğal çimentosunda taşa yeşil rengi veren epidot ve klorit minerallerinden oluşmaktadır. 
Düşük derecede metamorfizma geçirmiş olan bu taş, litolojik olarak metakonglomera veya puding 
olarak tanımlanmaktadır (Price, 2007). Dokusu ve deseni itibariyle Hereke pudingine benzeyen bu taş, 
renginin yeşil olmasından dolayı Hereke pudinginden kolayca ayırt edilebilmektedir. Şehzadebaşı 
Camii’nin dış bahçesinin güneydoğu köşesindeki duvara bitişik küçük bir sütun şeklinde kullanılan 
Mısır pudingi, rivayete göre İstanbul Tarihi Yarımada’nın tam orta noktası olarak kabul edilmektedir 
(Şekil 31). 
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Şekil 29. Pentelik mermerinden yapılmış olan İskender Lahit’i. 

Şekil 30. Eminönü Yeni Camii’nin avlusunda 
taşıyıcı sütun olarak kullanılan Mısır pudingi. 

Şekil 31. Şehzade Camii’nin dış güney duvarındaki 
rivayete göre Tarihi Yarımada’nın merkezi kabul 
edilen Mısır pudingi sütun. 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

247



3. Antik Eserlerde Kullanılan Doğal Taşların Günümüzdeki Korunmuşluk Durumları

Doğal taşların; fiziksel-mekanik (parçalanma, ufalanma, dağılma, kırılma ve çatlama), kimyasal 
(yağış, deniz suyu etkisi, kirlenme, oksitlenme, tuz oluşumu ve mineral alterasyonu) ve biyolojik (alg-
yosun, mantar, liken, bakteri vb. oluşumu), faktörler ile insan vandalizmi, yangın ve deprem etkisiyle 
başlıca; görünümlerinin (renk ve doku), yapılarının (şekil ve biçim) ve yapıdaki işlevselliklerinin 
olumsuz yönde değişmesi ve etkilenmesi olayına ayrışma (weathering) adı verilir. 
Doğal taşların, özelliklerine bağlı olumsuzluklar (litoloji, mineralojik-petrografik özellikler, kimyasal 
bileşim, yapısal özellikler ve fiziko-mekanik özellikler), atmosferdeki kirletici gazlar ve asılı 
partiküller (O3, SO2, SO3, CO, CO2, NO2, NO3, NH3, Kurşun vb.), bu gazlara ve asılı partiküllere bağlı 
olarak oluşan asit yağmurları, deniz suyu çisintisi ve rüzgârların etkisi sonucu erime, tuz oluşumu, 
islenme ve oksitlenme, sıcaklık değişimleri (donma-çözünme etkisi ve ısıl genleşme) sonucu 
parçalanma, ufalanma, kırılma ve çatlama, nem, buharlaşma ve kapilarite, çözücü gazlar ve suların 
etkisi sonucu oluşan ayrışma, organizmaların (yosun, alg, mantar ve bakteri) oluşumu, kuşların gübresi 
(bird droppings) ve deprem etkisiyle meydana gelen faktörlere “doğal faktörler” denir.  
Doğal taşların, tür, yapısal ve dokusal özelliklerine bağlı olarak yanlış yerde ve işlevde kullanımı, 
yanlış işçiliğin etkisi, doğal yapı taşlarının ocaktan çıkarıldıktan sonra hemen kullanılması, ocak 
üretiminde taşın örselenmesi (patlatma etkisiyle kılcal çatlakların oluşması), Kullanılan harç ile doğal 
yapı taşı arasındaki uyumsuzluk, insan vandalizmi (yazma (grafiti), çizme, boyama, kırma, parçalama 
vb.), restorasyon (yenileme) ve konservasyon (koruma) çalışmalarında yapılan yanlışlıklar ve yangın 
etkisiyle oluşan faktörler ise “yapay faktörler” olarak bilinmektedir.  

Doğal taşlarda, doğal ve/veya yapay faktörlerin etkisiyle oluşan başlıca ayrışma türleri; 

a- Erime-Çözünme (Solution) ve Şişme-Kabarma (Swelling)  
b- Oyuklanma (Alveolar Erosion) ve Petekleşme (Honeycombs)  
c- Çiçeklenme-Tuzlanma (Efflorescence)  
d- Kabuk oluşumu (Crusting) 
e- Şekerlenme (Sugared surface) ve Tozlanma (Soiling) 
f- İslenme ve Kir tabakası-birikintisi oluşumu (Sooting) 
g- Renk atması (Discoloration), Oksitlenme-Pas oluşumu (Staining) 
h- Yosunlanma, Liken, Mantar ve Biyolojik patina oluşumu (Biological Colonization) 
i- Çatlama, parçalanma, ufalanma, pullanma (Flaking) ve yapraklanma (Exfoliation)  

şeklinde sıralanabilir (Winkler, 1994). 

Tarihi Yarımada’daki birçok antik eserin özellikle dış mekânında kullanılan ancak atmosfer 
koşullarına karşı dayanıksız bazı doğal taş türleri, fiziksel, kimyasal ve biyolojik kökenli ayrışmaya, 
bunun sonucu olarak da ciddi tahribata uğramışlardır. Bu taşların başında, tarihi eserlerde yaygın 
olarak; kemer taşı ve beden duvarlarında kesme taş olarak kullanılan Bakırköy küfeki taşı, avlu 
sütunlarında ve kemerlerde kullanılan serpantin breşi, Eski kırmızı porfir, Hereke pudingi ve 
çoğunlukla yer döşemesi olarak kullanılan Marmara mermeri sayılabilir.  Bu taşlarda görülen ayrışma 
türleri;  Bakırköy küfeki taşında ufanlanma, erime, oyulma, islenme, tuz kabuklanması ve yosun-liken 
oluşumu, serpantin breşinde talklaşma (sabunsu yüzeyler) alterasyonu, Eski kırmızı porfirde donma-
çözünmeye bağlı çatlama ve dökülmeler, Hereke pudinginde çimentonun çözünmesiyle çakılların 
kopması ve Marmara mermerinde ise hava kirliliğine bağlı olarak oluşan islenme, şekerlenme ve 
yüzey aşınması şeklindedir (Şekil 32, 33, 34, 35, 36 ve 37). 
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Şekil 32.  Dış sofada taşıyıcı sütun olarak kullanılan serpantin breşindeki 
talklaşma alterasyonu. 

Şekil 33. Avlu kemer taşı olarak kullanılan Hereke pudinginin 
çakıllarındaki kopma ve dökülmeler. 

Şekil 34. Kesme taş olarak beden duvarında kullanılan Bakırköy küfeki taşında oluşan oyulma, erime-çözünme, 
erozyon, kopma ve islenme. 
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Şekil 35. Bakırköy küfeki taşı üzerinde hava kirliliğine (SO2) bağlı olarak oluşan tuz (jips) kabuklanması. 

Şekil 36. Donma-çözünme etkisiyle eski kırmızı porfir sütunda oluşan çatlamalar ve dökülmeler. 
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Şekil 37. Yer döşemesi olarak kullanılan Marmara mermerinde meydana gelen yüzey 
aşınması (solda)  ve çatlamalar (sağda). 

4. Sonuç ve Değerlendirme

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine tanıklık etmiş İstanbul kenti ve bu kentin Tarihi Yarımada 
bölgesinde barındırdığı antik yapılarda kullanılan doğal taşlar mimarlık açısından olağanüstü zenginlik 
ve çeşitliliğe sahiptir. Burada bulunan tarihi eserlerin yapımında kullanılan doğal taşların bir bölümü 
yurtiçindeki ocaklardan, bir kısmı da yurt dışından genellikle deniz yoluyla getirilmiş veya diğer antik 
yapılardan devşirme olarak sağlanmıştır. Bölgedeki antik eserlerde yapılan çalışmalarda, yaklaşık 30 
civarında yurtiçi ve yurtdışı kökenli doğal taş türü tespit edilmiştir. Antik yapılarda, genellikle taşıyıcı, 
kaplama-döşeme ve süsleyici olarak kullanılan bu doğal taşların dış mekânlarında kullanılanlarının 
bazıları özellikle atmosferik etkilere maruz kalarak ayrışmış ve tahribata uğramıştır. Yapılan 
incelemelerde bu taşlarda meydana gelen ayrışma türleri ve doğal taşların günümüzdeki korunmuşluk 
durumları belirlenmiştir. 
Bu antik eserlerde yapılan ve yapılması düşünülen restorasyon ve koruma çalışmalarında kullanılan 
doğal taşların türünün ve çıkarıldığı ocak yerlerinin belirlenmesi ile günümüzde temin edilebilme 
durumlarının tespiti son derece önem teşkil etmektedir.  
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Giriş 
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından, üye ülkelerin sahip 
oldukları peyzajların, sürdürebilir planlama kapsamında, korunarak geliştirilmesi için ve üye ülke 
vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmek, ekonomik faaliyetleri artırmak, sosyal ihtiyaçları 
karşılamak, Avrupalı kimliğini sağlamlaştırmak amacıyla, 19 Temmuz 2000 tarihinde kabul edilmiştir. 
Konseyin, 41 üye ülkesinin imzasına açılan sözleşme, 20 Ekim 2000 tarihinde Floransa’da, Türkiye 
Cumhuriyetinin de içinde bulunduğu 17 ülke tarafından aynı gün imzalanmıştır. 
Avrupa‘nın doğal ve kültürel peyzajlarının bir bütün olarak korunması, yönetilmesi ve planlanması 
üzerine bir çerçeve sözleşmesi olan Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (APS); 10.06.2003 tarih ve 4881 sayılı 
Kanun no ile TBMM tarafından onaylanmış ve 27 Temmuz 2003 tarih ve 25181 sayılı Resmi 
Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ile, Peyzajın korunması, 
Peyzaj yönetimi, Peyzaj planlanmasını geliştirmek, Peyzaj konularında Avrupa işbirliğini düzenlemek 
amaçlanmaktadır. 
Bu sözleşme kapsamı maddelerinde yer alan hükümlere tabi olarak, sözleşme tarafların ülkelerinin 
tamamına uygulanır ve doğal, kırsal, kentsel alanları ve banliyöleri kapsar. Karayı, kıta içi suları ve 
deniz alanlarını içerir. Özellikleriyle öne çıktıkları düşünülebilecek peyzajları ve aynı zamanda her 
günkü ya da bozulmuş peyzajları ilgilendirir.  
Tarihi Yarımada kent bütününde, İstanbul Metropolitan alanı, Marmara Bölgesi ve Ülkemiz, hatta 
uluslararası boyutta büyük bir öneme sahiptir. Bundan dolayı Tarihi Yarımada Avrupa Peyzaj 
Sözleşmesi kapsamında ele alınarak korunmalı ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Ancak öncelikle 
peyzaj yapısını oluşturan Doğal, Kültürel ve Tarihi Peyzaj Değerleri ortaya konmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : Tarihi Yarımada, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Doğal ve Kültürel  Peyzaj Değerleri 
. 

1. Avrupa Peyzaj Sözleşmesinde Tanım ve Kavramlar

 “Peyzaj”, insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri doğal ve/veya insani unsurların eyleminin 
ve etkileşiminin sonucu olan bir alanlardır. 

“Peyzaj politikası”, yetkili kamu makamları tarafından peyzajların korunması, yönetimi ve 
planlanması amacına yönelik olarak özel önlemlerin alınmasına izin veren genel ilkelerin, stratejilerin 
ve rehber kuralların ifadesidir. 

“Peyzaj kalitesi hedefi”, belli bir peyzaj için yetkili kamu makamları tarafından kamunun çevresinin 
peyzaj hatlarına ilişkin arzularının ifade edilmesidir. 

“Peyzaj korunması”, bir peyzajın önemli ve tipik hatlarının korunması ve devamı için yapılan, 
peyzajın doğal biçiminden ve/veya insan faaliyetinden kaynaklanan miras değerinin haklı kıldığı 
eylemlerdir. 

 “Peyzaj yönetimi”, sürdürülebilir kalkınma perspektifinden, bir peyzajın düzenli bakımını sosyal, 
ekonomik ve çevreyle ilgili süreçlerin yol açtığı değişiklikleri yönlendirecek ve uyumlaştıracak 
biçimde temin etmeye yönelik eylemlerdir. 
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 “Peyzaj planlanması”, peyzajların geliştirilmesi, restore edilmesi veya yaratılması için yapılan ileri 
görüşlü güçlü eylemlerdir (Council of Europe, 2000; Resmi Gazete, 2003). 

1.1. Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Kapsamı  

Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin 15. maddesinde yer alan,  tarafların ülkelerin tamamında doğal, kırsal, 
kentsel alanlar ve banliyöleri kapsar. Karayı, kıta içi suları ve deniz alanlarını içerir. Özellikleriyle öne 
çıktıkları düşünülebilecek peyzajları ve aynı zamanda her günkü ya da bozulmuş peyzajları 
ilgilendirir. 

1.2. Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Amaçları 

Bu Sözleşme’nin amaçları peyzaj korunmasını, yönetimini ve planlanmasını geliştirmek ve peyzaj 
konularında Avrupa işbirliğini düzenlemektir. APS, Avrupa peyzaj alanlarının kalitesini ve çeşitliliğini 
artırmak için; üye ve aday ülkelerin işbirliği içinde stratejileri nasıl bir anlayış içinde yürütülmesi 
gerektiği belirlemiş bulunmaktadır.  APS’yre göre Peyzaj Planlama; Peyzaj korunması, Peyzaj 
yönetimi, Peyzaj planlanmasını geliştirmek konularında Avrupa işbirliğini düzenlemektedir (Council 
of Europe, 2000; Resmi Gazete, 2003), (Şekil 1). 

        KORUMA 
                (PROTECTION) 

YÖNETİM            PLANLAMA 
(MANAGEMENT)    (PLANNING) 

Şekil 1. Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre Peyzaj Planlamanın Konuları (Council of Europe, 2000; Resmi 
Gazete, 2003) 

1.3. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ile İlgili Diğer Anlaşmalar 

Doğal ve kültürel mirasın korunması ve yönetilmesi alanında uluslar arası düzeyde var olan yasal 
metinler, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında dikkate alındığı vurgulanmaktadır. Bunlarda bazıları: 

Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Koruması Sözleşmesi (Bern, 19 Eylül 1979), 
Avrupa Mimari Mirasını Koruma Sözleşmesi (Granada, 3 Ekim 1985), 
Avrupa Arkeolojik Mirasının Korunması Sözleşmesi  (Valetta, 16 Ocak 1992), 
Avrupa Sınır Ötesi İşbirliği Sözleşmesi (Madrid, 21 Mayıs 1980) ve ek protokolleri, 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (Strasbourg, 15 Ekim 1985), 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Rio, 5 Haziran 1992), 
Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar Verme Sürecinde Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru 
Sözleşmesi (Aarhus, 25 Haziran 1998). 

Ancak yapılan tüm bu anlaşmalar içinde Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin tüm peyzaj alanlarına bir bütün 
içinde ele alarak korunma, yönetim ve planlama konularında yenilikçi bir yaklaşım içinde bulunur. 
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2. Değerlendirme

2.1. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Kapsamında Planlama Sürecinin İrdelenmesi 

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında oluşturulacak politikalar çerçevesinde, ilgili kurumlar ve halk 
katılımı ile peyzaj kalite hedefi belirlenir. Belirlenen peyzaj kalite hedefi doğrultusunda peyzaj 
alanlarının planlama çalışmaları oluşturulabilir. 

Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre birinci aşamada bir ülkenin, bir bölgenin, yerleşimlerin ya da kırsal 
alanların Sosyoekonomik planlara (Kalkınma Planı ve Bölge Planı) girdi verecek, planlama sürecini 
yönlendirecek; üst ölçekli “Peyzaj Politikaları”nın oluşturulması gerekmektedir (Şekil 2).  

Şekil 2. Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre Peyzaj Planının Oluşum Süreci (Council of Europe, 2000; Resmi 
Gazete, 2003). 

İkinci aşamada oluşturulan bu peyzaj politikalarına ulaşmak için gerekli olan “Peyzaj Kalite 
Hedefleri”nin belirlenmesi gelmektedir. Böylece peyzaj yapısını oluşturan öğeler, elemanlar ve 
özelliklerin bütünleşik bir yaklaşımla ele alınması ve sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır.  

Üçüncü aşamada, önceki iki aşamada belirlenen Peyzaj Politikası ve Peyzaj Hedefleri ile “Peyzaj 
Çerçeve Planı”nın geliştirilmesi gelmektedir. Bu aşamada planlama sürecinin bütünlüğü açısından; 
diğer alt ölçekteki planların uyumu için genel bir çerçeve oluşturmaktadır.  

Dördüncü ve son aşama planlama alanın peyzaj yapısındaki değişimlerin daha detaylı olarak gözönüne 
alındığı, alana payzaj yapısına özgün “Peyzaj Planları”nın üretildiği aşamadır 

PEYZAJ PLANININ OLUŞUM SÜRECİ 

AVRUPA PEYZAJ 
SÖZLEŞMESİ 

PEYZAJ 
POLİTİKASI 

PEYZAJ KALİTE 
HEDEFİ 

İLGİLİ 
KAMU 
KURUMU 

HALK 
KATILIMI   

PEYZAJ PLANI 
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Şekil 3. Peyzaj Planlama Süreci ve Aşamaları (Ayaşlıgil, 1990). 
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3. Sonuç 
 
3.1. Tarihi Yarımada Kapsamında Yapılacak Planlama Çalışmaları 
 
Peyzaj Planlama Alanında Yapılacak Planlamalar 
 

1. Ülkesel ve yerel ölçeklerdeki fiziksel planlama çalışmalarında yer alarak, kültürel ve doğal 
değerlerin korunması ve sürdürülmesi temelinde Alan Kullanım Projeleri üretilmelidir. 

2. Korunacak alanların belirlenmesi çalışmaları ile Milli parklar, tarihi ve Arkeolojik alanlar gibi 
koruma statüsündeki yerlerin Gelişme ve Yönetim Planları yapılmalıdır. 

3. Sulak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atık depolama alanları, ormanlar gibi 
insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların Sürdürülebilirlik ve 
Onarımı İçin Planlamalar yapılmalıdır. 

4. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla bu 
kaynaklara yönelik Envanter Oluşturma, Haritalama,  Analiz Ve Planlama, Koruma 
Çalışmaları yapılmalıdır. 

5. Turizm alanların fiziksel planlamalarında doğal ve kültürel yerlerin korunması için Ekolojik 
Öncelikli Planlar hazırlanmalıdır. 

6. Kentsel açık ve yeşil alan sistemleri oluşturulmalıdır. 
7.  
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İSTANBUL’UN BİRİNCİ TEPESİNDEKİ SARNIÇ, KUYU, GALER VE SU DAĞITIMINA İLİŞKİN 
YENİ BULGULAR: 

AYASOFYA , TOPKAPI SARAYI VE HİPODROM ARAŞTIRMALARI 

Aygün Özkan, Çiğdem, İstanbul Teknik Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölümü- Taşkışla, 
ozkanci@itu.edu.tr,   proceedings_soma2007@yahoo.com 

Kaçar, Mustafa, Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi, Edebiyat fakültesi, Bilim Tarihi 
Bölümü,mustafa.kacar@gmail.com 

Bir,  Atilla, Mustafa, İstanbul Teknik Üniversitesi,  Elektrik Elektronik Fakültesi, Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği Bölümü, bir@itu.edu.tr; atilabir@gmail.com 

Özet 
Bu makale, 2005, 2009 ve 2010 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi adına Çiğdem Özkan Aygün 
başkanlığında yürütülmüş olan arkeolojik yüzey araştırmalarının bulgularının bugüne kadar 
yayınlanmayan kısmını kapsamaktadır. Bugüne kadarki araştırmalarımız, günümüzde Ayasofya Müzesi, 
Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Hipodrom yani İstanbul’un antik akropol bölgesi 
ve Doğu Roma şehrinin birinci tepesinde bulunan sarnıçlar, kuyular, su kanalları/ galeriler ve dağıtım 
sistemlerini kapsamaktadır.  
Projenin ana hedefi, üzerinde bu güne kadar kapsamlı bir arkeolojik araştırmanın yapılmadığı  sur içi 
İstanbul’undaki sarnıç, kuyu ve isale hattı sisteminin, birbirleri  ile ve tarihi üst yapı ile olan 
bağlantılarının, tarihlerinin ortaya çıkartılmasıdır. Bu amaçla ilk olarak  araştırmaya isale sisteminin en 
son ulaştığı ve her devirde dini ve yönetsel açıdan merkez olmuş bu bölgede başlamayı tercih ettik. Bu 
çalışmada, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden arkeolog, mimar, inşaat mühendisi, sanat tarihçilerinin  yanı 
sıra ASPEG (Anadolu Speleoloji Grubu) üyeleri, profesyonel fotoğrafçı ve dalgıçlar emek verdiler.  İnsan 
giremeyen alanlar ise sualtı ve kara robotlarıyla görüntülendi. Tüm veriler ölçekli haritalar üzerine 
işlendi. Ayasofya Müzesi altında yapılan araştırmalarda ortaya çıkan ve çoğu ilk kez literatüre geçen 1 
km lik galeriler, bunlara bağlanan odalar, kuyular, hypogeum ve narteks altındaki alt yapı en son 
Bizantinistica Anno XII-2010 (Aygün Özkan, 2011) sayısında yayınlanmıştır. Topkapı Sarayı ve 
Hipodrom bulguları ise ilk kez bu makalede yayınlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: sarnıçlar, galeriler, Ayasofya, Topkapı Sarayı, İstanbul Hipdromu 

NEW FINDINGS OF CISTERNS, WELLS, GALLERIES AND OTHER WATER STRUCTURES 
ON THE FIRST HILL OF ISTANBUL: 

RESEARCHES AT HAGIA SOPHIA, TOPKAPI PALACE AND HIPPODROME 

Summary 
This article refers to the unpublished findings of the archaeological surveys directed by Çiğdem Özkan 
Aygün on behalf  of Istanbul Technical University during the years 2005, 2009 and 2010. The researches 
sofar covers the cisterns, water distribution channels/galleries and the distribution systems  in the area of 
today’s Hagia Sophia Museum, Topkapı Palace Museum, Istanbul Archaeological Museums and 
Hippodrome. This zone refers to the acropole of the ancient settlement  and first hill of East Roman city. 
Besides the existance of researches related to the supply system arriving to the city, a comprehensive 
archaeological research does not exist related to the historic triangle. The main objective of this project, 
is to explain the functioning of this water supply and distribution sytem, the connection between 
themselves and their connection to the historical upper structure. This is the reason why we have prefered 
to start our survey from the last point that those distribution lines arrive.  This is the area which has kept 
its importance through all cultures as the religious and administrative nucleus of the historical city. 
As well as a groups of archaeologists, architecst, civil engineers and  art historians from Istanbul 
Technical University, a group of professionals from ASPEG (Anatolian Speleology Group) , 
photographers and divers have contributed to the survey. We have utilized underwater and terranean ROV 
(Remote Operating Vehicles) for the inaccessable  areas. The findings related to the subterranean of 
Hagia Sophia including 1km of galleries, related rooms, wells, hypogeum and the substructure under the 
nartex have been  published lastly in Bizantinistica Anno XII-2010 (Aygün Özkan, 2011) and in various 
publications by the same author. The findings related to Topkapı Palace and Hippodrome will be 
published for the first time through this article. 
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Key Words: Cisterns, water distribution channels, Hagia Sophia, Topkapı Palace, Hippodrome of 
Constantinople 

1.The Water Structures on the First Hill

1.1 Galleries and Cisterns 

It is well known that the water supply has been a great challenge for the city of Istanbul. The oldest water 
structures in this area has been the wells and small cisterns. It is known that the first Roman supply line to 
channel water to the city was built by Emperor Hadrian (117-138). Emperor Valens (364-378) supplies 
water for the city from Thracia which is 64m. high from the sea level and constructs Valens 
Aqueduct to pass the supply line over. Byzatines add many closed and open cisterns which are 
generally related with the supply lines but also can function autonomously. The cisterns are critical 
for a medieval city where the supply lines arriving from outside of the city walls could be difficult to 
maintain under the frequent sieges.   

The supply lines although very difficult to trace the exact line, basicly comes from two different 
height. The above mentioned Thracian waters consists the high level sources where the Belgrade 
Forest waters being closer to the city consists the low level sources (35m. high from the sea level). 
They serve to supply both of the high and low points in this hilly city.  

The Ottomans maintain the Byzantine supply lines and add new sources but the line known as 
Kırkçeşme higly correlates with the Byzantine line arriving from Belgrade Forest. The supply lines 
under the First Hill is basicly the Byzantine galleries. Those galleries are generally above the level of 
the main rock and the dimentions changes from 40cm to 90cm of width and 40 cm to 180 cm height 
(for detailed information on the galleries under Hagia Sophia see Aygün Özkan, 2011, pp. 62-64;  
Aygün Özkan, 2007, pp. 469-470;  Aygün Özkan, 2007, pp. 57-60;  Aygün Özkan, 2006a, pp. 99-
110;  Aygün Özkan, 2006b, pp. 35-40). 

1.2 Wells 

Unlike the cisterns, the wells are fed by the subterranean waters. First Hill being the center for the 
structures from pagan, christian and islamic era, containts the most ancient wells in the city.  

1.3 Water Towers 

Water arriving to the city from far away sources through the supply lines is taken into a distribution 
reservoir (castellum) and from there it is delivered to the quarters of the city which are located at 
different heights from the sea level. The water towers have the function of leveling the pressure of 
the water to be distributed so we see those water towers in İstanbul at app. each 10m. of difference in 
altitute. Some also have the distribution chests on their top. 

1.4 Water Distribution Chests (See Photo 5, Fig. 5) 

They had a dimention of app. 1mx1m. They had the functions of precipitation and controlling the 
flow of water. 

2. Water Structures at Hagia Sophia (Fig. 2, Fig. 3)

This topic includes the subtopics of   The Vaulted Structure Under the Inner Nartex (Fig. 3, E1-E2 and 
Photo 1) (see Aygün, 2011, pp, 60 – 62);  Hypogeum (Fig. 3, A) (see Aygün, 2011, pp, 72-74);   The 
Galleries and Pipelines Under Hagia Sophia and its Gardens (Fig. 2, Fig.3, Photo 2)  (see Aygün, 2011, 
pp, 62-66); 2.3 The Wells Under the Naves and Gardens of Hagia Sophia (Fig. 3 K1-K8) (see Aygün, 
2011, pp. 67-72 ). 
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3 Hippodrome  (Fig. 2, Fig. 4) 

The water supply line beginning from the west of Sphendone (Fig. 4, Fig. 5); the cistern beneath 
Sphendone (Fig. 4, Photo 6) ;  the 16.th century Ottoman fountain related with the supply line (Photo 4); 
the water distribution chest in Sphendone (Photo 5, Fig. 5) and the terra cotta and iron pipelines (Photo 5, 
Photo 6)  have been researched and documented through our research of Hippodrome in 2010. 
We have found out that the Byzantine supply line is also utilised in the Ottoman time. The distribution 
chest and the Ottoman inscription over the fountain shows that it has been an important distribution point 
in16th-17th centuries with water flow of 9lt/min and being raised to 18 lt./min.   

4 Water Structures in the area of Topkapı Palace 

The waters arriving to the Topkapı Palace area comes from two different sources hence from two 
different heights.  There exists 3 Ottoman maps showing the supply line so called Beylik Su Yolu which 
arrives to the palace (Maps of 1584, 1607 and 1748). There is no map showing arrival of the Kırkçeşme 
supply line which comes from Belgrade Forest.  This line maintains  water structures with an altitute of 
30-35m. like Hagia Sophia and Basilica Cistern. Our research has maintained the evidances for the 
distribution of water from Kırkçeşme line in the palace area. It is found out that the two huge 
interconnected wells which are known as Dolap Ocağı (Wells with pump wheel) are fed with Kırkçeşme 
line. Water distribution to the Harem was also unknown. The distribution and drainage channels beneath 
Harem area have been found out through our research.  While researching for the water structures an arch 
which could be related to the Wall of Byzantion is found under Harem section called Gözdeler Taşlığı. 
The water supply line arriving to Hagia Sophia and passing from the west of Hagia Sophia could be the 
one also arriving to the Harem area. 

The subtopics related to the topic  of  Topkapı Palace are; The Galleries beneath II. Courtyard (Fig. 6 – 
Fig.7); The Galleries beneath Harem (Fig.8) and Wall of Byzantion (Photo 7); The Wells with Pump 
Wheel (Fig. 9, Photo 8); The Cisterns: The Hagia Eirene Cistern- “L” Cistern (Photo 10); The Cistern 
beneath the Chemistry Lab of Istanbul Archaeological Museum-Substructures of a Byzantian Church 
(Photo 11); The Cistern beneath Harem-Gözdeler Taşlığı (Photo 12) and The Cistern Beneath the III. 
Courtyard (Photo 13- 14). 

1.Birinci Tepede Bulunan Su Yapıları

Şekil 1. Suyun galerilerle şehre ulaşımı ve dağıtımının şematik gösterimi (çizim Kaçar, M., Bir, A.) 

1.1 Galeriler ve Sarnıçlar 

Su, bugün olduğu gibi geçmişte de İstanbul şehrinin temel sorunlarından biri olmuştur. Su isale 
hatları inşa edilmeden önceki yerleşimin su kaynağı az sayıda derenin dışında  kuyular ve sarnıçlar 
olmuştur. Şehre su taşımak için bilinen ilk çabalar Roma döneminde başlamıştır. Şehre su taşıyan ilk 
su kanallarının Hadrian döneminde (117-138) yaptırıldığı bilinmektedir. İmparator Valens 
döneminde de (364-378) Trakya’dan su getirilmiş ve Bozdoğan Su kemeri bu dönemde inşa 
edilmiştir. Bizans döneminde ise nüfusun artmasıyla V.yy.dan itibaren hem su yollrı hem de kapalı 
ve açık sarnıçlar şehrin su ihtiyacını karşılamıştır. Özellikle su kemerlerinin kullanımının askeri 
sebeplerle tehlikeli hale geldiği ortaçağ şehrinde su yollarının kullanımı çok kısıtlanmış ve sarnıç 
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sistemi tercih edilmiştir. Ancak bu sistemin araştırılması bugüne kadar kapsamlı şekilde 
gerçekleştirilmemiştir.  

Hem Bizans hem de Osmalı dönemlerinde şehrin sur içinde kalan bölgelerine su taşımak üzere iki farklı 
yükseklikten su sağlayan su yolları mevcuttu. Yüksek kotta bulunan bölgelere su sağlayan su yolları hem 
Bizans hem de Osmanlı dönemlerinde Trakya’dan başlamaktaydı ve Osmanlı döneminde Halkalı suları 
da bu hatta dahil olmuştu. Şehrin daha alçakta kalan bölgelerine ise Belgrat Ormanı ve Cebeciköy’den su 
getirilmişti.  

Osmanlıların şehri almasından sonra var olan su kemerleri onarılmış ve yenileri eklenmiştir. 
Bunlardan en bilineni Kırkçeşme Suyolu’dur ki bu sayede şehrin başlıca su toplama alanı olan 
kuzeydeki ormanlık bölgeden su taşınıyordu. Kovuk Kemer ( Kırık ya da Eğri Kemer) 
Cebeciköy’deki Güzelce Kemeri, Baş Havuz, Mağlova Kemeri, Uzun Kemer, Avasköy Kemeri hep 
Bizans döneminde başlanıp Osmalı’da geliştirilen bu su sisteminin parçalarıydı. Eskiden şehir 
dışındaki bu yapılar bugün şehir sınırları içinde kalmıştır. Sarnıçlar ise daha çok şehir içinde inşa 
edilmiştir.  

Yine aynı bölgede bulunan galerilerin yapılış biçimleri farklılık göstermektedir. Bu kanalların çoğu 
ana kayadan yukarıda bulunmaktadır  ve kimi zaman tamamen taş örgü, kimi zamansa tamamen 
tuğla ya da karışık teknik kullanılmıştır. Bu galerilerin enleri 40cm.den 90 cm’ye, yükseklikleri ise 
40cm.den 180 cm’ye kadar değişmektedir (İstanbul Ayasofyası altında bulunan galeriler hakkında 
detaylı bilgi için bkz. Aygün Özkan, 2011, s. 62-64;  Aygün Özkan, 2007, s. 469-470;  Aygün 
Özkan, 2007, s. 57-60;  Aygün Özkan, 2006a, s. 99-110;  Aygün Özkan, 2006b, s. 35-40). Su, 
galeriler içinde önce toprak künkler ve kurşun borular, 18.yy.dan sonra da demir borular yoluyla 
iletilmiştir. 
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Günümüze kalabilmiş en önemli açık sarnıçlar Aspar Sarnıcı, Vefa Spor Klübü’nün stadı olan Aetius 
Sarnıcı (Karagümrük Çukurbostanı), Altımermer (Hagios Mokios) Sarnıcı, Fildamı (Hebdomon) 
Sarnıcı’dır. Fakat su yollarıyla bağlantılı ya da bağımsız olarak yapılmış yüzlerce yeraltı sarnıcı 
olduğu bilinmektedir. Günümüzde yeraltı sarnıçlarının çoğu yapılaşma sonucu yok olmuşsa da pek 
çoğu yeniden keşfedilmeyi beklemektedir. Bütün bunlar harita üzerinde işaretlendiğinde birbiriyle 
bağlantılı bir ağın ortaya çıkması olasıdır.  

Makaleye konu olan çalışma alanında bulunan sarnıçlar yeraltı sarnıçlarıdır. Bunlar, Bizans dönemi 
yapıları olup Osmanlı döneminde de sulama ve mekan temizleme amaçlı;  kimi zaman da depo 
olarak kullanıldıkları hatta küçük sarnıçlardaki suyun içildiği anlaşılmaktadır. 

Sarnıçlarda biriken suyun kaynağı genellikle bina saçaklarından toplanan yağmur sularıdır. 
Yerebatan Sarnıcı gibi büyük sarnıçların doldurulmasında su yollarından aktarılan su da 
kullanılmıştır. 

1.2. Kuyular 

Kuyular, sarnıçlardan farklı olarak yeraltı sularıyla beslenmektedirler.  Birinci tepe, hem pagan hem de 
tektanrılı dinlere ait ibadet yerlerini barındırdığından ve tüm ritüellerde suyun önemi düşünülürse bu 
bölgedeki kuyuların en eski su yapıları oldukları ileri sürülebilir. 
Birinci tepede bulunan kuyuların büyük bölümünün Bizans öncesi döneme ait olduklarını düşünmekteyiz.  

1.3 Su Terazileri 

Yer altından geçen kimi zaman galeriler içinden geçen pişmiş toprak veya kurşun borularla, 18. yy.dan 
sonra da demir borularla vadilerde su kemerlerinden de yararlanılarak uzak su kaynaklarından taşınan su, 
şehre ulaştıktan sonra önce genel bir su dağıtım merkezine ulaşmaktaydı (castellum). Bu merkezlerden 
sonra yine galeri ve borular yoluyla su terazilerine ulaşmakta ve buradan da  bazı önemli konutlara ve 
mahalle çeşmeleri ve hamamlara dağıtılmaktaydı.  İstanbul’da gördüğümüz su terazileri yaklaşık 10m. 
yüksekliğinde kuleler görünümündeydiler. Bölgenin  kot farkına göre yaklaşık her 10 metre alçalma 
olduğunda bir su terazisinden yararlanmak gerekmiştir. Bu su terazilerinin üzerinde bulunan su dağıtım 
sandıkları yoluyla su terazisinin bulunduğu mahallenin ana dağıtım nıoktalarına verilecek suyun miktarı 
ayarlanmaktaydı. Bu sandıklar küçük boyutlarına rağmen aynı zamanda çökeltme havuzu görevi de 
görmekteydi.  

1.4 Su Dağıtım Sandıkları (bkz. Fotoğraf 5, Şekil 5) 

Genellikle yaklaşık 1mx1 m. boyutlarında olan su dağıtım sandıklarına ulaşan ana suyun ulaştığı bir ana 
bölme bulunmaktaydı . Bunun yanında tali bölmeler bulunmaktaydı ki bunların içinde suyun dışarıya 
çıkışını sağlayan boruların bağlandığı delikler mevcuttu. Bu tali bölmelere geçiş taşırma yöntemiyle 
yapılmaktaydı. Bu bölmelerin iki foksyonu vardı. Bunlardan biri çökeltme ikincisi ise suyun akışını 
kontrol etmekti. Yani gerektiğinde bir hatta giden su tamamen kesmek mümkündü. Su dağıtım sandıkları 
genellikle su terazilerinin üzerine yerleştirilmekle birlikte ayrıca tek başına da yerleştirilebilmekteydi. Her 
iki durumda da su terazisi ya da dağıtım sandığının yakınında bir çeşme bulunduğu gözlemlenmektedir 
(bkz. Hipodrom) 
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Şekil 2. Ayasofya ve Hipodrom’un altındaki galeriler  (çizim Kaçar, M., Bir, A.) 

2 Ayasofya ve Bahçelerinde Bulunan Su Yapıları (Şekil 3) 

Şekil 3. Ayasofya ve Bahçelerinde Bulunan Sarnıç, Galeri ve Kuyular (Aygün, Ç. Ö. ,2011, TAB. I kullanılarak 
geliştirilmiş (çizim Kaçar, M., Bir, A.) 
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2.1 Ayasofya Bahçelerinde Bulunan Yeraltı Sarnıçları 

Ayasofya’nın altında ve bahçelerinde sarnıç olarak inşa edilmiş olan bir yapı bulunmamaktadır. Ancak iç 
narteks altında bulunan alt yapı ve hypogeum olarak kuzey bahçesinin altında inşa edilmiş olan yapının 
daha sonra içleri hidrolik sıva ile kaplanmıştır.  

2.1.1 İç Narteksin Altındaki Tonozlu Mekan (Şekil 3, E1-E2) 
Ayasofya’nın altındaki tonozlu mekan ve buna bağlı galerilere iç narteksden 5 giriş bulunmaktadır. Biz, 
imparator kapısının önündeki kapaktan bu mekana ulaştık.  Bu mekan, 47,2 m. uzunluğunda,  3,9-4,25 m. 
genişliğindedir ve 23 ayakla desteklenmiş iki sıra çapraz  tonozla örtülmüş 1,3 m. yüksekliğinde 
koridordan oluşmaktadır.   Ayakların genişliği 58-62 cm.dir.  Tuğla duvarlar zemin de dahil olmak üzere 
hidrolik sıva ile kaplanmıştır. İnce agregalı üst katmanın altında iri agregalı alt bir katman daha vardır. 
Tuğla boyutları 28-29,5 cm en ve 3-3,5 cm kalınlığa sahiptirler ve Hipodrom’da bulunan Constantin 
dönemi tuğlalarla kıyaslanabilirler.  Ayaklara, doğu tarafından bitişen  1,62 cm yüksekliğinde tuğla örgü 
ekler mevcuttur. Bunlar sıva kaplı değildir ve üzerlerine etki eden yanal ya da düşey bir kuvvet yoktur. 
Dolayısıyla payanda işlevi göremezler. Bunlar mekanın içine daha sonra döşenen ve hala yerde 
gözlenebilen kurşun boruyu yüksekten geçirmek amacıyla sonradan yapılmışlardır. 

Fotoğraf 1. İç Narteksin Altındaki Tonozlu Mekan (fotoğraf Çiğdem Özkan Aygün) 

Duvarlardaki tortu izi, 40-50 cm.dir ancak müzenin eski müdürlerinden Alpaslan Koyunlu’nun 1981’de 
ve Erdem Yücel’in 1996’da raporlaıklarına göre bu tarihlerde bu mekan tamamen su dolmuştur. 

Galerilerle bu mekan arasındaki tek orjinal bağlantı güney yönündeki G6-G7 galerisi iledir (Şekil 3). G6-
G7 ‘nin vaftizhane ile de bağlantısı olduğu yine planda görülmektedir. Kuzey yönündeki galeri ise mekan 
duvarı kırılarak bağlantılandırılmıştır. G6-G7 galerisi 1,7m. yüksekliğindedir ve müze duvarının altına 
doğru Hipodrom yönünde devam etmektedir ancak tahrip olmuştur. Bu galerinin vaftizhane ve horologion 
ile de bağlantısı vardır ve içinde künk ya da boru bulunmamaktadır. Sonuç olarak iç narteksin altındaki bu 
tonozlu yapının Jüstinyen döneminden daha önceki yapılara ait olduğu, büyük olasılıkla Jüstinyen 
döneminde hidrolik sıva ile sıvanarak su yollarıyla bağlantılandırıldığı düşünülebilir. (Konuyla ilgili 
deyalı bilgi için bkz. Aygün,2011, s. 60-62). 

2.1.2 Kuzey Bahçesi Altındaki Hypogeum ( Şekil 3, A) 
Hypogeum, Ayasofya’nın Vezir Bahçesi olarak da adlandırılan kuzey bahçesi altında Kuzeybatı ve 
Kuzeydoğu payandalarının arasında bulunmaktadır. Yapının yerlatındaki anıtsal girişi doğu yönündedir.  
Buraya merdivenlerle inildiği anlaşılmaktadır. Mezar olarak fonksyonu sonlandırıldıktan sonra için 
tamamen hidrolik sıva ile kaplanarak sarnıç olarak kullanılmıştır. Fıçı tonoz ile örtülü üç odadan 
oluşmaktadır (h:210 cm+20 cm) Bu odalardan birbirine kısa koridorlarla geçilmektedir (kuzey koridor h: 
110cm., güney koridor h:150 cm). Kuzey ve güneyde bulunan iki kline odasında toplam 10 kline 
gözlemlenmektedir. Güneydeki odanın batı ucu büyük olasılıkla yukarıda bulunan payandanın uzantısı ol 
tarafından üstteki tonoz da kırılarak tahrip olmuştur. Kırıklardan daha önce burada iki kline daha olduğu 
anlaşılmaktadır. 
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Sarnıca çevirildikten sonra batı ve doğu duvarları delinerek doğudaki skeuophylakion’a doğru giden su 
yolu ile bağlantılandırılmıştır. Hypogeum yapılışı, 4.-5. yy.a tarihlenen skeuophylakion ile aynı bağlamda 
ele alınabilir. Yapının sarnıca çevirilmesi ise Jüstinyen dönemi bir üst yapı- Büyük Vaftizhane? (Ebersolt, 
1910, s. 34) ile ilişkilendirilebilir. (Konuyla ilgili deyalı bilgi için bkz. Aygün,2011, s. 72-74) 

2.2 Ayasofya ve Bahçeleri Altındaki Bulunan Galeriler, Künkler ve Borular 

Araştırmalarımız sonucunda binanın altına ve bahçelerine tekabül eden ve kimi zaman iki ya da üç katlı 
olarak devam eden toplamda yaklaşık 1 km.lik galeriler tespit edilmiştir. 

Bu galeriler G6-G7 galerisi hariç su kanalı görevi görmektedirler. Bu galerilerin içinde tahrip olmuş 
olsalar bile halen terra cotta künkeler mevcuttur. Şehrin ana şebekesiyle bağlantıyı sağlayan yapının batı 
tarafındaki galerilerde ise kurşun ve demir borular da döşeli haldedir. Hipodrom’un batısından geçen 
galeride de demir borular tespit edilmiştir. Bunların I. Mahmut zamanında su yollarında yapılan 
restorasyon ve yaptırdığı kuzey bahçesindeki imarete su akıtılması sırasında döşenmiş olması 
mümkündür. İç narteks altındaki tonozlu alt yapının içinde de halen görülen kurşu borular buradan içerde 
III. Murat zamanında getirilmiş olan mermer künklere doğru devam etmektedir. Bu durumdan yola
çıkarak kurşun boruların da III. Murat dönemi ya da sonrasında döşenmiş oldukları düşünülebilir. Yapının 
altına denk gelen galerilerin tümü binada nemliliği önlemek amacıyla hidrolik sıva ile kaplanmıştır.  

Galerilerin derinliği ana kaya ile uyumludur. Ana kaya güneye ve özellikle de batıya doğru keskin şekilde 
eğim kazanmaktadır. Buna göre batıdaki ve güneydeki kanallar daha yüksek kanallardır. Ana kaya 
seviyesinin altına oyulmuş olan tek galeri M1-M2 ve M3-M4 galerisidir ve bu Schneider kazısından daha 
derindedir. Bu kanalların kesinlkle Jüstinyen dönemi öncesi olduğunu söyleyebiliriz. H2-H4 (Şekil 3)  ise 
meseden gelen ana galeriyle bağlantılıdır ve Topkapı Sarayı Harem’ine su götüren hattın bu olma olasılığı 
yüksektir. Buradan geçen terra cotta künklerin çapı da bunu doğrulamaktadır (22 cm.) (Konuyla ilgili 
deyalı bilgi için bkz. Aygün,2011, s. 62-66). 

Fotoğraf  2.   H2-H4 Galerisi – Terra cotta künk ve demir boru 

2.3  Ayasofya’nın Neflerinde ve Bahcelerindeki Kuyular  (Şekil 3,  K1-K8) 

Ayasofya’nın içinde ve bahçesinde 8 adet kuyu tespit edilmiştir. Bunlardan 5 tanesinde halen su 
bulunmaktadır. Neftlerde bulunan ikisine nargile sistemiyle dalış yapılmıştır. Dalış yapılan ilk kuyu 
(Şekil 3, K1) ana nefin kuzeybatısındadır. Kuzeybatıdaki filayağın 10,5 m. güneyindedir. Grelot, 
Ayasofya’nın altında devasa bir sarnıç olduğunu iddia eder ve çiziminde bir Osmanlı’yı bu kuyudan su 
çekerken resmeder (Grelot, 1680, s.110).  Bu kuyunun metal bir kapağı vardır ve ağzı 44cm. çapındadır, 
kuyu aşağıya dogru genişleyerek 1m. capa ulaşır.  Bu kuyu Antoniades  tarafından 1904’de 
(Antoniades,1907, s. 39) ve 1940’da Van Nice  (Emerson, Van Nice, 1943, s. 409) tarafından da 
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ölçülmüştür ve ölçümler 2005 ve 2009 yılında yaptıklarımıza çok yakındır (yaklaşık 10m). Bu kuyu 
doğrudan Ayasofya’nın üzerinde oturduğu ana kayaya oyulmuştur.  Kaya seviyesi ağızdan 2,38 m. 
aşağıda başlar. Evliya Çelebi de bu kuyudan su çekilip cami cemaatinin içtiğini söyler (Evliya Çelebi, 
C.1, s.123) 

Dalış yaptığımız  ikinci kuyu ( Şekil 3, K2) güney yan nefin batı tarafindaki mermer küpe yakındır. 
Mermer bir kapakla kapatılmıştır. Yapım tekniği olarak birinci kuyudan cok farklıdır. Ağızda 
toplam75cm kalınlıkta mermer bilezik vardır. Kuyunun çapı 80cm.dir ve dibe kadar aynı genişlikte iner. 
Kuyunun şekline göre kesilmiş kavisli kalker bloklarla örülmüştür. Su cok berraktir. Kuyunun tüm 
derinliği 8,8m.dir su ise 6,5m.derinliğindedir.  

Dalış yapılan her iki kuyudan da kaya ve su örnekleri alınmıştır. Jeofizik analizleri sonucunda 
Ayasofya’nın üzerinde inşa edildiği kayanın grovak olduğu anlaşılmıştır. Grovak, bir Trakya 
formasyonudur ve 300 milyon yıl once paleosoik dönemde oluşmuştur. Su geçirgenliği yoktur. Su ancak 
çatlaklardan yol bulabilir. Su örneklerinin elektrik geçirgenlik ve klor analizleri sonucunda iki kuyudaki 
suyun yeraltı suyu olduğu anlaşılmıştır. 

Kuzey bahçesinde   ve birinci kuyu ile aynı eksende bulunan üçüncü kuyuda ( Şekil 3, K3)  da su 
bulunmaktadır. Bu kuyu da birinci kuyu örülmemiştir ve ana kaya gözlemlenebilmektedir. Derinliği 
10,5m.dir ve içinde 4m. su vardır.  Ağız kısmı 75cm. yüksekliğinde dik olarak yerleştirilmiş spoli mermer 
levhalarla korunmuştur.  

K4 güneydeki türbeler bahçesinde eski vaftizhanenin kuzeybatısındadır. Ağzı, 95cm.lik bir mermer 
bilezik ile yükseltilmiştir. 42cm.çapındaki girişten sonra genişler. Kuyu, ağızdan 5,35m.ye kadar dört 
köşeli olarak devam eder ve bu kısım tuğla ve taşla örülmüştür daha sonra yuvarlaklaşır ve kaya başlar. 
İçinde yaklaşık 3m. su vardır ve toplam derinliği yaklaşık 10m.dir. Duvarına kaynamış olarak 5.yy. Gazze 
anforası parçaları bulunmuştur. Bu kuyunun aslında Prof. Semavi Eyice’nin bahsettiği armut tipi sarnıç 
olduğu düşünülebilir. 

Şimdiye kadar bahsedilen kuyuların tümü batıda ve hemen hemen aynı eksen üzerinde sıralanmışlardır. 
K5 ise güneydoğuda II.Selim türbesinin arkasındadır. Bu kuyu ikinci kuyu olarak bahsettiğimiz yan 
nefteki kuyuya benzer.  Ağızdan dibe kadar aynı genişlikte iner ve duvarları taş örgüdür. Ağızdaki 
bileziğin yüksekliği yerden 65cm.dir.  12.4m. derinliğindedir ve içinde 4.8m. su vardır. Bu kuyuların 
dışında  kutsal kuyu olarak adlandırılan (Ebersolt, 1910, s.30)kuyunun da yerini absidin güneyinde 
belirledik. Kutsal su olarak bilinen sular insan eliyle açılan kuyulardan farklı olarak zaten yeryüzüne 
çıkan doğal bir kaynağın üzerine inşa edilmişlerdir (Hodge, 2008, s.51). 

Ayasofya’nın içinde ve bahçelerindeki kuyulara genel olarak baktığımızda yaklaşık 9m.-12m. 
derinliklerinde olduklarını görürüz, çapları ise 1m. civarındadır. Yapılış açısından iki tiptirler. Birinci tip 
kayaya oyulmuş, çeperleri gayrimuntazam ve çapları ağızdan dibe doğru genişlemektedir. Ikinci tip ise 
çapları sabit ve tümüyle taş örgüdür.  Aynı tiplemeyi Topkapı Sarayı’nda da görürüz. Yalnız akropoldeki 
kuyular derinlik olarak 22-30 m.dirler.  
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3   Hipodrom  (Şekil 2 ve Şekil 4) 

Şekil 4. Hipodrom Su Yolu ve Sphendone Sarnıcı (çizim Kaçar, M., Bir, A.) 

1927’de British Academy adına  Stanley Casson tarafından Sultanahmet’te yapılan kazılarda 
Hipodrom’un eksenine paralel bir suyolundan bahsedilmiş ve bu su yolundan Burmalı Sütun (Yılanlı 
Stütun)a bir kol olduğu belirtilmiştir (Casson, 1928, s.12).  Aynı raporda,  “Bizans zamanında bu sütunun 
içinden, boru geçirilerek bir fıskiye haline getirilmiş olduğu anlaşılmıştır. Aynı şekilde Örme Sütun’un da 
kaidesinin dört yanında musluk yerlerinin bulunması, bu sütunun da çeşme olarak kullanıldığını 
kanıtlamıştır.”  denmektedir. 

2010 yılında hipodromda yaptığımız araştırmada bahsi geçen su yolu ve Sphendone sarnıcı belgelenmiştir 
(Şekil 4) Suyolunun ölçüleri için BÜMAD (Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Derneği) nin 
sağladığı verilerden yararlanılmıştır.    

Hipodrom Kuzeydoğu-Güneybatı ekseni üzerinde bulunmaktadır. Hipodromun güneybatısında bulunan 
yuvarlak ucu yani Sphendone kısmı seviye olarak keskin farklılıklar göstermektedir. Sphendone’un 
bulunduğu taraf Hipodrom’un bulunduğu tepenin Marmara Denizi’ne inen yamacına karşılık gelmektedir. 
Hipodrom’un bugünki Sultanahmet meydanı tarafındaki üst kısmının orjinal kotu (bugünki seviyenin 4,5 
altında) denizden 30,5m. yüksekteyken Sphendone duvarının alt seviyesi denizden 18m. yüksekliktedir. 
İçinde 25 adet fıçı tonozlu oda bulunmaktadır. Bu odalardan bazılarında arcosolium tipi mezar 
bulunmuştur. Odalardaki tuğla ölçüsü 31x5 cm. dir. 

Bizans devrinde büyük olasılıkla 551 depreminden sonra dayanıklılığı arttırmak için Sphendone’un içine 
payandalar yapılmıştır ve dış yüzündeki kemerlerin de içleri doldurulmuştur ( Fotoğraf 3). 
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Fotoğraf 3.  Sphendone içindeki payandalar (fotoğraf Çiğdem Özkan Aygün) 

3.1 Sphendone’un Batısındaki Osmanlı Çeşmesi (Fotoğraf 4) 

Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Mimar Sinan tarafından Roma-Bizans suyollarının restore edildiği ve 
yenilerinin yapıldığı bilinmektedir. Topkapı Sarayı ve çevresine de su sağlamak için bu bölgede Ayasofya 
ve Hipodrom da dahil olmak üzere su sisteminde ihya çalışmaları yapılmıştır. Bunun bir kanıtı da 
Sphendone’un batı tarafına bitişik çeşme ve kitabesidir. Bu kitabeye göre çeşmeye Kanuni zamanında 1 
kamış (9lt./dak.) su verilmiştir  ve Hatice Sultan tarafından tamiri sağlanmıştır. 1607 tarihli su dağıtım 
haritasında belirtildiğine göre bu tarihte Şehzade Camii’ne verilen su miktarı da 1 kamıştır. Sultan Ahmet 
döneminde ise bu çeşmenin suyu arttırılarak 2 kamışa çıkartılmıştır.  Çeşmenin tuğla ölçüleri 23,5x3 
cm.dir. 

            Fotoğraf 4. Sphendone’un batı duvarına bitişik çeşmenin kitabesi (fotoğraf Çiğdem Özkan Aygün) 

Bu çeşmenin Spendone’un batı ucundan başlayıp kuzeydoğu yönünde ilerleyen galeri ile bağlantılı 

olduğu muhakkaktır.  
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3.2 Sphendone’un Altından Başlayan Galeri ve Su Dağıtım Sandığı (Fotoğraf 5, Şekil 5) 

Başlangıcında 70 cm. yüksekliğe sahip olan bu galeri devamında yükselerek 160 cm. yüksekliğe 
erişmektedir. Yan duvarları moloz taş üst örtüsü ise tuğladır. Galeri içinden üzeri koruma amaçlı olarak 
kaplanmış olan bir  terracotta künk  ve yanında demir su borusu geçmektedir.  Galerinin girişinde bir su 
dağıtım sandığı bulunmaktadır ve künkle bu sandığın bağlantısı halen görülmektedir  (Fotoğraf 5 ve Şekil 
5). Bu sandıktan 3 ana kola dağıtım yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu sandığın ve künkün hemen yanında 
demir bir boru da aynı hat boyunca uzanmaktadır.  Demir döküm boruların her bir parçası 2m. dir . İç 
çapları ise 10cm.dir. Bu borular, Sphendone sarnıcının duvarlarına çakılmış çivilere asılmış şekilde sarnıç 
içinde de devam etmektedir.  Bu demir boru, Sphendone’un altındaki su yolunun son zamanlara kadar 
kullanılmış olduğunun bir kanıtıdır. Ayrıca galeri içinde sifon sistemine ait kalıntılar gözlemlenmiştir. Su 
sisteminin Hipodrom’un kuzeybatısında ve ikinci tepe üzerinde 50m. kotta bulunan Binbirdirek sarnıcı ile 
bağlantılı olması gerekir. Hipodrom ikinci tepeden birinci tepeye geçiş noktasında bulunmaktadır ve 
sifonun buradan geçiyor olması doğaldır. 

3.3 Sphendone Sarnıcı (Şekil 4, Fotoğraf 6) 
Sphendone sarnıcının yüksekliği 12m.dir. Sphendone’un ortalama 6 m tavan yüksekliği olan batısından 
merdivenlerle sarnıca inilmektedir. Hidrolik sıvanın seviyesi maksimum su seviyesini de göstermektedir. 
Sphendone sarnıcı bahsi geçen galeri ile getirilen su ile de doldurularak hem sarnıç hem reservuar görevi 
görmüştür. Sarnıcın, Sphendone alt yapısının sonradan hidrolik sıva ile sıvanarak sarnıca dönüştürüldüğü 
düşünülmektedir. Patria’da bahsi geçen soğuk sarnıç (psykhra kinsterna) nın burası olması mümkündür.  

Fotoğraf 5. Sphendone içindeki Galerinin Girişi, Su dağıtım Sandığı, Künk ve Demir Boru (Fotoğraf Aygün Ö., Ç.) 
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Şekil 5. Sphendone içindeki su dağıtım sandığı (çizim Kaçar, M., Bir, A.) 

Fotoğraf 6. Sphendone sarnıcı ve duvarına asılmış olan demir su borusu (fotoğraf Çiğdem Özkan Aygün) 

4.Topkapı Sarayı’nda Bulunan Su Yapıları

Topkapı Sarayı ve bahçelerinin bulunduğu alanda Hülya Tezcan tarafından kaydedilmiş olan 43 adet 
sarnıç vardır (Tezcan, 1989, s.188,189,241-249 ). İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne ait bahçeler de bu alan 
içinde değerlendirilmiştir. Bu sarnıçlardan bazıları Bizans öncesine tarihlenebilmekle beraber çoğunluğu 
Bizans dönemine aittir.  Paluka, İmparator Konstantin’den itibaren ilk yapılan sarnıçların şehrin ihtiyacını 
karşılamak üzere büyük ölçülü olduklarını Justinyen’den sonra ölçülerinin küçüldüğünü belirtir (Paluka, 
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1895, s.594-600). Bizans öncesinde bu bölgedeki su ihtiyacı  çoğunlukla  kuyular yardımıyla 
karşılanmaktaydı. Bunlardan Bizans döneminde de kullanılmış olan, daha sonra Kanuni Sultan 
Süleyman’ın emri ile Mimar Sinan tarafından yeniden tespit edilerek işlev kazandırılan ve Dolap Ocağı 
olarak bilinen 2 devasa kuyu araştırılmış, burada yapılan dalışlarda bu kuyuların birbirleri ile olan 
bağlantı kanalları ve Mangan Bölgesi ile ilişkileri ortaya çıkartılmıştır. Bizans döneminde bu bölgedeki su 
ihtiyacı kuyular ve sarnıçlar yoluyla sağlanmıştır. Bunların kendi aralarındaki ve şehrin ana su yolarıyla 
olan  bağlantılarını sağlayan galeriler mevcuttur.  Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçelerinde kalan 
sarnıçlar da Topkapı Sarayı alanındaki sistem içinde değerlendirilmelidir. Bu sarnıçları ve  bu alana 
Osmanlı döneminde eklenen yapıları beslemek üzere iki farklı yükseklikten gelen su yolunun kullanılmış 
olması gerekmektedir. 

Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı’na su getiren su yolu hakkında 3 harita bulunmaktadır (1584, 1607 
ve 1748 tarihli haritalar).  Bu haritaların tümü yaklaşık 60m. yükseklikten gelen Halkalı su yollarından 
Beylik Su Yolu’na aittir. Bunlardan yalnızca 1607 ve 1748 (Şekil 6) tarihli haritalar suyun I. ve II. 
Avludaki dağıtımı ile ilgili kabaca   bilgi verir ama bu haritalarda Harem bölgesine ve Dolap Ocağı’na su 
sağlayan kanal ve dağıtım ağı gösterilmemiştir. Bunun sebebi, Harem ve Dolap Ocağının alçak kotta 
bulunması ve buralara gelen hattın Beylik su yolu olmamasıdır. Buralara su sağlayan hattın Belgrat 
ormanından gelen ve birinci tepede Yerebatan sarnıcı, Ayasofya gibi daha alçakta kalan yerlere ulaşan hat 
olması mümkündür. Ayasofya’nın batı bahçesinden geçen ve Topkapı Sarayı yönünde devam eden ana 
hat Harem’i de besleyen hat olabilir. Bu çalışma sırasında sarayın İkinci Avlusu’nun altındaki su yolunun 
bir kısmı (Şekil 7) ve Haremin altındaki suyolu ve drenaj kanalları (Şekil 8) bulunmuştur. 

4.1 II. Avlu’nun Altındaki Galeriler 

II. Avluda bulduğumuz su yolu Akağalar Koğuşu önünden başlayıp Mehterhane önünde sonlanmaktadır.
1748 tarihli haritada Zülüflü Teberdan ve Koz Bekçileri Dairelerine su veren kollarla uyuşmaktadır (Şekil 
6). Ancak aslen Bizans dönemine ait bir galeri olup 5.yy. da inşa edilmiş ve bugün var olmayan kilise 
yapısı  ile ilişkilidir. İki ucu küçük sarnıçlarla sonlanmaktadır (Şekil 7). 

4.2 Harem’in Altındaki Galeriler  (Şekil 8) ve Byzantion Suru 

Haremin altındaki kanallara Kadınefendiler Taşlığı altındaki Aslanhane Bahçesinden giriş yapılmıştır. Bir 
kol Valide Sultan Dairesi altındaki Odalara ve Valide Sultan Cariyeleri koğuşlarına gitmektedir. Diğer bir 
kol ise Valide Hamamı ve Hünkar Hamamı’na ulaşmaktadır. II Ahmet Köşkü altındaki üçüncü  kol da bu 
kollarla birleşerek denize inmektedir. Hareme su sağlayan dağıtım sistemi hiç bir haritada 
gösterilmemiştir. Buraya su taşıyan galeriler, haritalarda gösterilen Beylik Suyolu değil, 34-35m. 
yükseklikten su getiren Kırkçeşme-Belgrad Ormanından gelen suyoludur.  Bu yol, Yerebatan ve 
Ayasofya maksemine bağlanır. Ayasofya’nın batısında bulmuş olduğumuz ana kanalın Harem’e de su 
taşıyan kanal olması mümkündür. 

Yeraltındaki sarnıç ve suyollarını araştırırken kimi zaman yeraltında kalmış mimari bulgular da elde 
edilmiştir. Ayasofya ile ilgili olanlardan daha önceki yayınlarımızda bahsedilmiştir (bkz. Aygün,2011 
s.66-67, 74-76). Bunlara bir örnek de Topkapı Sarayı Cariyeler Taşlığı altındaki kemerdir (Fotoğraf 7).
Bu kemer, Paspates ve Janin tarafından bahsedilen Byzantion surlarının parçası olabilir (Paspates, 1893, 
s. 4,19-21) (Janin, 1950, s.208).
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Şekil 6. 1748 Tarihli Beylik Suyolu Haritasından – Topkapı Sarayı Müzesi No:H.1815 

Şekil 7. II. Avlu Altındaki Su Yolu (Çizim ASPEG) 

Şekil 8. Haremin altındaki kanallar (Çizim ASPEG) 
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Fotoğraf 7.  Cariyeler Taşlığı Altındaki Kemer (Fotoğraf Çiğdem Özkan Aygün) 

1748 tarihli Beylik Suyolu Haritası, Bab-ı Hümayun yanındaki su terazisinden sonra Zülüflü Teberdan, 
Koz Bekçiler, Bab-ı Sultan ve Gümüş isimli makseme su dağıtımını gösterir. Buradan dağılan su 5 lüle 1 
masuradır. Bunun 4 lüle 1 masurası Gümüş’e gider. Harem’e su dağıtımı ise hiç bir haritada 
gösterilmemiştir.  

4.3 Dolap Ocağı 

Kırkçeşme sularının tarihi yarımada üzerinde en son ulaştığı nokta Topkapı Sarayı I. Avlusu’nun içinde 
kalan ve Bâb-üs Selâm’ın hemen güneyindeki Dolap Ocağı olarak anılan iki kuyudur (Şekil 9).  Kotu 47 
mdir ve Kırkçeşmeden bu kuyulara ulaşan suyolu  yüzeyden 18m. aşağıdadır. İki kuyunun eksenleri arası 
20m.dir.  Küçük dolap denen kuyunun çapı 5,2m. derinliği 26 m.dir. İçinde 8 m. su vardır. Büyük dolabın 
ise çapı 6,5m.,derinliği ise  22m.dir ve içinde 3,7 m. su vardır.  Araştırmamız için dalışlar Küçük Dolap 
tarafından yapılmıştır (Fotoğraf  8). Büyük Dolabın üzeri kapalıdır. Dolap Ocağı ismi suyun kuyulardan 
hayvanlar tarafından döndürülen dolaplar yoluyla çekilmiş olmasıdır. 
1715 tarihli Mimar Sinan’ın dağıtım kitabında  bu kuyulara verilen suyun 6 lüle (36*6=216 litre/dak.) 3 
kamış (9*3=27 litre/dak) 1 masura (4,5 litre/dak) olduğu yazar. 1607 tarihli haritada ise tüm saraya 
verilen suyun 5 lüle, 1 masura olduğu belirtilir. Dolayısıyla burada Dolap Ocağı hesaba katılmamıştır. 
Dolap Ocağı kuyuları yüksek kotdaki Beylik Suyolunu gösteren hiç bir haritada gösterilmemiştir. 
Yalnızca 1715 tarihli Kırkçeşme Suyolunu gösteren şemada mevcuttur. Aslen bu kuyulara ulaşan su 
kanalı Belgrat Ormanları’ndan su getiren Bizans su kanalıdır çünkü bu kuyular Kırkçeşme sisteminden 
öncedir. Bu durum Kırkçeşme ile Bizans su kanalı sisteminin örtüştüğünü göstermektedir. 

Araştırmamız sıradında Küçük ve Büyük Dolabı birbirine bağlayan kanal ve bu kuyulardan deniz 
yönündeki yamaçta kalan sarnıçlara su götüren kanal da tespit edilmiştir (Fotoğraf 9). 
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Şekil 9. Bâb-üs Selâm’ın güneyindeki Dolap Ocağı Kuyuları (çizim Kaçar, M., Bir, A.) 

Fotoğraf 8. Küçük Dolap Kuyusu ve Büyük Dolap Kuyusuna Bağlanan Kanal Girişi 
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Fotoğraf 9. Küçük ve Büyük Dolap Kuyularını birbirine bağlayan kanal 

4.4 Sarnıçlar 

Hülya Tezcan tarafından 1989’da yayınlanmış olan sarnıçlardan bazı büyük boyutlu olanlarına giriş 
yapılmıştır. Bunlardan bazıları bugün su ile dolu olduğundan dalış yöntemiyle araştırılmıştır. Bazılarının 
ise girişlerinin yeni zemin çalışmaları ile yok olmuş olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin bunlardan biri 
Topkapı Sarayı’ndaki en büyük sarnıç olan ve Hülya Tezcan tarafından “Darphane’nin Köşesindeki 
Sarnıç olarak” bahsedilen sarnıçtır (Tezcan, 1988, s. 234). 

4.4.1 Hagia Eirene Sarnıcı – “L” Sarnıç 
Topkapı Sarayı avlularının altında bulunan en büyük ikinci sarnıç “L” sarnıç olarak da bilinen ve Hagia 
Eirene’nin güneydoğusunda bulunan sarnıçtır. “L” şeklinde üç destek dizili 48 sütunludur. İçi 3m. su 
doludur. Güney ucundan geçen bir  duvarı ile bölünmüştür. Bu duvar büyük olasılıkla Bizans surlarına 
aittir ve sarayın eski dış çevre duvarları bu duvarın üstüne intibak ettirilmiştir (Fotoğraf 10).  

Ayasofya’nın 360 yılında bitiminden sonra daha önce yapılmış olan “Ecclesia Antiqua” yani sonraki 
adıyla Hagia Eirene, aynı peribolos içinde yer alırlar ve aynı din adamları tarafından idare edilirler 
(Müller-Wiener, 2001, s. 112). Bu sarnıcın da her iki kiliseye de su sağlamış olduğu açıktır. Ayrıca 
Yerebatan Sarnıcından da Ayasofya’ya su yolu bağlantısı bulunmaktadır. Bibirine bağlı bu sistem içinde 
Yerebatan ve “L” sarnıcın da birbirleri ile bağlantılı olmaları gerekir. Bölgede yaşayanların ifadesine göre 
Yerebatan Sarnıcı onarım için kurutulduğunda “L” sarnıçtaki su seviyesi de düşmüştür (Tonguç, 1988, 
s.32). Sarnıç VI.yy.a tarihlenmiştir.
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Fotoğraf 10. Hagia Eirene “L” sarnıcı ve içinden geçen duvar (fotoğraf Engin Aygün) 

4.4.2  İstanbul Arkeoloji Müzeleri Eski Kimyahanesi Bahçesindeki Sarnıç 
Araştırdığımız diğer bir sarnıç da İstanbul Arkeoloji Müzeleri eski Kimyahanesi bahçesinde bulunan 
sarnıçtır (Fotoğraf 11). Sarnıç, 22x13m. ölçüsünde olup üç destek dizisiyle dört nefe ayrılmıştır. Sütun 
başlıklarının çoğu impostlu iyon tipindedir. Bu sarnıcın aynı zamanda IX-X.yy.lara ait kapalı Yunan haçı 
tipinde bir kilisenin altyapısı olduğu düşünülmüştür (Tezcan, 1988, s. 231). 

Fotoğraf 11.  İstanbul Arkeoloji Müzeleri Eski Kimyahanesi Bahçesinde Bulunan  Sarnıç 

4.4.3 Gözdeler Taşlığı Altındaki Sarnıç 
Harem Bölgesi, Gözdeler Taşlığı altındaki sarnıç da araştırmamız sırasında belgelenmiştir. Sarnıcın üstü 
beşik tonoz örtülüdür. Sütunlar ve başlıklar farklılık göstermemektedir yani devşirme değildir ve sütun 
başlıkları yarı işlenmiş korinttir (Fotoğraf 12) Sarnıç, IV-V.yya tarihlenmiştir. 
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Fotoğraf 12. Harem Gözdeler Taşlığı Altındaki Sarnıç 

4.4.4 III. Avludaki Sarnıç 
Dalış yapılan sarnıçlardan biri de III. Avluda bulunan Silahtarağa Dairesi  önündeki sarnıçtır. 33,25x5 m. 
ölçülerinde bir ana mekana sahiptir (Tezcan 1988, s. 211). Sütunlar ve sütun başlıkları devşirmedir 
Bunlardan bazıları İmpostlu ion ve kabartma haç motiflidir. Sarnıcın  durumu önce sualtı robot 
kamerasıyla tespit edilmiştir (Fotoğraf 13) Zemini yükseltilmiştir ve çoğunlukla Osmanlı sarnıç sıvasıyla 
sıvalıdır. Yani Osmanlı döneminde onarım görmüştür. Duvarlardan birinde tüm bir duvarı kaplayan allah 
yazısı da bu dönemde yazılmıştır (Fotoğraf 14).  Bu sarnıcın, 1689 tarihli bir belgeyle bir dönem bakır 
deposu olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır (Tezcan 1988, s. 210).  Bu günki durumda içi şebeke suyu ile 
doldurulup yedek su deposu olarak kullanılmaktadır.  

Fotoğraf 13. Silahtarağa Dairesi  Önündeki Sarnıç 
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Fotoğraf 14. Silahtarağa Dairesi Önündeki Su Dolu Sarnıç’tan 
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TILSIMLI GÖMLEKLERE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI 

Fatih AYTEKİN* 

Özet 
Tılsımlı gömlekler, Osmanlı padişahlarının ruh dünyalarının iç ferahlığını, kaza,bela , keder gibi 
musibetlerden, savaşlarda düşmanlardan gelebilecek zararlara karşı korunmak için ya da hazırlanılan 
seferin kazanma arzusu ile, çeşitli dualar-ayetler, işaretler ve süslemelerle oluşturulmuş muska(tılsım) 
giysi öğeleridir. 
Tılsımlı gömleklerde yazılı olan tılsımları anlamak için bilgileri çok uzaklarda aramaya gerek yoktur. 
Çünkü onlarca farklı argümandan bir tane olguya varmak hem konunun sapmasına neden olur hem de 
arzu edilen sonuca ulaşılmasını engeller. 
Ben tılsımlı gömleklerin tılsımlarını çözümlemeyi araştırırken, basit,anlaşılır ve mantıklı argümanlarla 
hareket ettim. Bu bağlamda, konunun özünden sapmadan hedeflediğim sonuçlara ulaştım. 
Gömleklere Hurufilik bakış açısı ile yaklaştım. Bu yaklaşım ile çok değerli bilgilere ulaştım ve ileri 
sürdüğüm tezimi kaynaklarla destekledim. Tılsımlı gömlekleri incelerken bir arkeologun antik kent 
kazısında en ufak taş parçalarını değerlendirmesi gibi bende tılsımlı gömlekler üzerindeki her türlü 
şekil ve yazıyı dikkate aldım. Ve ayrıca Hurufiliğin görünür bir şekilde gömleklerin üzerinde yer 
aldığını saptadım.               

Anahtar Kelimeler: Tılsım,gömlek,Hurufilik,Semboller 

A DIFFERENT PERSPECTIVE WITH TALİSMANİC SHIRTS 
Abstract 
Talismanic shirts is amulet clothes items, that is to be protected the interior spaciousness of their spirit 
worlds of the Ottoman sultans from calamities like accident, trouble, grief and in the war against 
damages that could come from enemies or was created with various prayers-verses, signs and 
decorations; with the desire to win of the prepared expedition. 

In order to the talismans, which is written in talismanic shirts, don’t need to look very far the 
informations. Because to reach to one argument from tens of different events leads to both deviation of 
the subject and prevents being achieved of the desired result. 

I acted with simple, understandable and logical arguments, while investigating analysis of talisman of 
the talismanic shirts. In this context, I reached to results that I have targeted, without deviating from 
the essence of the subject. 

I approached with the Hurufism perspective to the shirts. With this approach, I have reached a lot of 
valuable information and have supported with resources my thesis that I had put forward. While I’m 
analyzing the talismanic shirts, I also paid attention to all kinds of shape and text on talismanic shirts, 
like the evaluation of the smallest stone fragments of an archaeologist in ancient city excavation. And 
besides I determined that Hurufism took place visibly on the shirts. 

Key Words:Talismanic,shirt,Hurufism,symbols 

*Haliç Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Tekstil ve Moda Tasarım Yüksek Lisans Öğrencisi
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1. Tılsımlı Gömleklere Farklı Bir Bakış Açısı

Tılsımlı gömleklerin üzerindeki şekil ve yazıları ait olabilecekleri inançlara, başlıklarla ayırdığımda 
bir kaç önemli telakki ön plana çıkmaktadır. Bu başlıklardan ana telakki Hurufilik akımıdır. Diğer 
isimleri ise Hurufilik bakış açısından alt başlık olarak anlamak konu bütünlüğü için  gereklidir. 

1.1. Hurufilik 

Hurufilik; insanlığın dünya yaşamını dinleştirdiğinden itibaren hemen hemen her kavimde var olmuş 
din yorumlama biçimidir. İslam coğrafyasında 14.yy da ortaya çıkmış bir akım olan Hurufilik dünya 
hayatını ve İslam dinini noktalarla, sembollerle, harflerle ve sayılarla yorumlamıştır. Ana çıkış yeri 
İran olan Hurufilik çeşitli baskı ve zulümler neticesinde Osmanlı topraklarında tasavvuf ve tarikat 
dergâhları yolu ile vücut bulmuştur. Kur’an harf ve ayetlerine çeşitli anlam, gizem, şifre gibi yorumlar 
ekleyen Hurufilik Kuran’ın gizli gücüne inanmıştır.(1)  Hurufilik Anadolu topraklarında yaşayan halkı 
etkilediği kadar Osmanlı sarayını da etkilemiştir. Taşköprizade’nin eş-Şaka-iki’nde ifade ettiğine göre 
Sultan 2.Mehmet Hurufilerden etkilenmiştir. (2) Bu etkileşim belki de Osmanlı sarayında bir geleneğin 
başlangıcı olacak, Osmanlı sultanlarının şifa umuduyla yaptırdıkları gömleklerde Hurufiliğin etki, 
yorum ve sembolleri görülecektir.Gömlekleri yorumlamamda, Hurufilik üzerinde durmanın sebebi, 
gömleklerdeki semboller ve bu gömlekler üzerinde yazılı olan ayetlerin Hurufi yorumlarında 
şans,tılsım,büyü telakkileri arz etmesi, ayetlerin harflerinin sayımında tek bir rakama veya aynı 
rakamın alt ve üst katlarına işaret etmesi ve bu ayetlerin Kuran’daki sıra numaraları da aynı rakama 
işaret etmesi beni Hurufilik akımı üzerinde yoğunlaşmaya götürdü.  

Örnek olarak Kanuninin şehzadesi II. Selim'in gömleğindeki(9) ayetlerin harfleri, ayetlerin Kuran’daki 
konum numaraları ve ayet sayılarını incelediğimizde 8 rakamı ve 8 rakamının alt ve üst katlarını 
görmekteyiz. 8 rakamı Hurufilik için kutsal bir rakamdır ve belli bir anlamı vardır. Hurufilik inancında 
8 rakamı insanın yüz yapısı ile ilgilidir. Hurufilik insanın yüz yapısını anne hatları ve baba hatları 
şeklinde yorumlamıştır. Anne ve baba hatları ayrı ayrı sayıldığında 7 rakamı ortaya çıkmaktadır. Anne 
hatları çocuğun doğumunda yüzünde var olan kaş, kirpik, göz gibi kıl ve organlardır. Baba hatları ise 
çocuğun ergenliğe bastığında yüzünün sağında solunda çıkan sakal burun altında çıkan sağ sol bıyıklar 
ve benzeri ifadelerdir. Bu ifadeler de yani anne ve baba hatların da sayılan rakam 7'dir. 8 rakamı için 
Hurufilik Hz. Muhammet'in sünneti olarak saçların ortadan ikiye ayrılmasıyla 8 rakamına ulaşır. Bu 
bağlamda yaşamı, dini, ahireti ve bu rakamlardaki gizli manaları açıklarlar. Yukarıda örneklediğim 
şekilde Hurufilik Kuran’ı bu şekilde yorumlamakta ve sayıların, harflerin, noktaların, sembollerin 
gizemli anlamlarına ulaştıklarını iddia etmektedirler.(1) 

1.2. Mührü Süleyman 

Hz. Süleyman’a isnad edilen, krallığının alameti olan, birinin tepesi diğerinin tabanına geçmiş iki 
eşkenar üçgenden meydana gelen bir semboldür.(14) Çeşitli kültürlerde Mühr-ü Süleyman benzeri 
şekiller bulunmaktadır.(8)Sünni İslam inancına göre büyü, tılsım, şekil ve semboller haram olduğundan 
Sünni din adamları Mühr-ü Süleyman için başka kültürlerin veya dinlerin işareti olup İslami kültüre 
geçmiş şekilde yorumlar vaaz etmişlerdir. Oysaki Hurufilik gözlüğünden İslami argümanlara 
baktığımızda Bakara suresi 248.ayette Allah (İsrail oğullarının kralı Talut’a atfen) ’’O’nun 
hükümdarlılığın alameti size içinde rabbinizden ‘’sekine’’ (huzur, güven aynı zamanda sırrı işaret 
anlamına gelmektedir)ile Musa ve Harun’un manevi mirasından arta kalanların bulunduğu ve 
meleklerle taşınan kutsal bir sandığın gelmesidir. Eğer iman etmeye niyetli iseniz bunda elbette sizin 
için delil vardır.’’(7) Özellikle bu ayette geçen bütün semboller bizim konumuz için çok önemlidir. 
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Uzun araştırmalarımda Mühr-ü Süleyman ile ilgili olan yorumların tamamen gerçekdışı hayal ürünü 
ve kaynaksız ifadeler olduğunu gördüm. Oysaki Kur’an Müh-ü Süleyman’nın muhtevasını bu ayette 
anlatmaktadır. Türk İslam kültüründe var olan hükümdarlık alameti, Musa Harun, kutsal ahit sandığı 
gibi telakkiler bu ayette birlikte verilmiştir. Ve aynı surenin 251.ayetinde (Kral Süleyman’ın babası 
Davut’un Kral Talut’un yerine hükümdar olarak geçmesini anlatan ayette) ‘’Allah ona hükümdarlık ve 
hikmet verdi ve dilediği birçok şey öğretti.’’(7)bu ayetten de anlaşılacağı üzere yavaş yavaş 
hükümdarlığın Kral Süleyman’a geçiş aşamaları anlatılmaktadır. Kral Davut Kral Talut’un 
hükümdarlık mirasını almıştır. Üzerine sanki tenkitli bir şekilde ifade edilirmişçesine hükümdarlık 
alameti kral Davut için söylenmiş ve İslam literatüründe çok önemli bir ifade olan hikmet sözcüğü 
kullanılmıştır. Yine Kuran’da Sad suresinin 30.ayetinde ‘’Davut’a evlat olarak Süleyman’ı ihsan 
ettik.’’(7)ayeti ve devamındaki birkaç ayette, Neml suresinin büyük çoğunluğunda peygamber 
Süleyman’ın hükümdarlığı doğaüstü güçlere sahip olup onları yönetmesi anlatılmaktadır. Türk İslam 
kültüründeki Mühr-ü Süleyman bakış açısı ile Kur’andaki ayetleri birbirine eklediğimiz zaman diğer 
kültürlerin argümanlarından ziyade İslam telakkisinin Mühr-ü Süleyman’ı ortaya çıkmaktadır. 

Kur’an dışındaki İslami kaynaklarda da Mühr-ü Süleyman ifade olunmaktadır. Sünni islamın en 
muteber hadis kaynaklarından ikisi olan Ahmet Bin Hanbel Müsnet,II,259.ve İbn-i Mace 
‘Fiten’,31.’de şöyle bir hadis bulunmaktadır;(15) ‘’Kıyametten önce yer altından elinde Süleyman’ın 
mührü ve asası olduğu halde bir dabbe çıkacak ve asası ile Müslümanların yüzünü aydınlatacak mührü 
ile kafirlerin yüzünü mühürleyecektir’’(5).İlginçtir ki gömleklerde var olan Mühr-ü Süleyman 
figürlerinin içinde de Hud Suresi 11.ayette geçen Dabbe sözcüğü kırmızı kontürlerle yazılmıştır.(9) 
İslam dininin iki ana kaynağı Kuran ve Hadis metinlerindeki bu ifadeleri Hurufilik bakış açısıyla 
değerlendirdiğimizde Osmanlı Sultanlarının iktidar olmak için tılsımladıkları Mühr-ü Süleyman’ın 
İslam ana kaynaklarındaki yorumlarına çokta uzak değildir. 

1.3. Beduh 

Diğer önemli şekil ve sembollerden biri olan, çizgisel kontürlerle çizilmiş adı gibi esrarlı Beduh'un 
Vefk'i gömleklerin üzerinde bulunmaktadır. Aslında hiçbir anlamı bulunmayan Beduh kelimesi, çeşitli 
vefklerle(tılsımlarda kullanılan ve kare şeklinde sembolize edilen şekiller)ifade edilmiştir. Üçlü, 
dörtlü, sekizli, dokuzlu, karelerle ifade olunmuştur.(6)  Beduh hakkında  bilgiler çok kısıtlı ve azdır. 
Ayrıca farklı rivayetlere dayanan haberler de çeşitli çelişkilere sebebiyet vermektedir. Bütün bu 
çelişkileri ayıkladığımda Beduh için ortaya çıkan bilgi şudur; Tanrısallık yakıştırmaları İslam dininde 
büyük günah olduğundan Beduh melek şeklinde ifade olunmuştur. Lakin Beduh'a yüklenen anlam ve 
görevler onu yarı tanrısal ve gizemli bir varlık haline getirmiştir. İslam literatüründe Beduh'a yüklenen 
anlamlar kaza ve belalardan korunmak,hayırlı bir işin çabuk gerçekleşmesi,mektupların çok hızlı 
götürülüp getirilmesi ayrıca insanın içini ferahlatması şeklindedir.(6) Gömlekler de Beduh, Arapça 
Beduh isminin yazılımı ile ortaya çıkan harflerle sembolleştirilmiş ve bu harflere denk gelen ebced 
sayı karşılıkları yazılmıştır. Beduh mizanseli Mühr-ü Süleyman mizanseli kadar önemlidir. Bir dileğin 
gerçekleşmesinde Tanrı'ya aracılık etmesi bakımından da Beduh önemlidir. 

1.4. Zülfikar 

Zülfikar; İslam peygamberi Hz. Muhammet'in damadı ve aynı zamanda İslam dinine inanan insanların 
çeşitli efsanelerle bezedikleri kutsal şahsiyet olan Hz. Ali'nin kendisi gibi kutsal kılıçıdır. Zülfikar 
kılıcı hakkında çeşitli efsaneler mevcuttur. Bu efsaneler Osmanlı Sultanlarının inanç mezhebi 
Sünniliğe aykırı olmakla beraber Osmanlı sarayında itibar görüp inanç dünyalarında saygıyla ve 
kutsaliyetiyle karşılanmıştır. Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonundan tılsımlı gömlekler adlı kitabı 
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incelediğimde bir kaç gömleğin üzerinde Zülfikar kılıcı betimlendiğini gördüm. Aynı zamanda Hz. Ali 
ve Zülfikar kılıcı hakkında peygambere atfedilen ''La feta illa Ali vela seyfe illa zülfikar'' sözleri yer 
almaktadır. (9)  Bu sözün Sünni veya Şia kökenliliği hakkında düşünülürse; hadis metodolojisi ilminde 
geçen hadiste metin tenkiti açısından ve kaynaklarına inildiğinde sözün Şia tendaslı olduğu ortaya 
çıkmaktadır.(4) Hurufilik akımının Şia mezhebi ile düşünce dünyasında paralellik göstermesi ve 
Hurufilik akımının Şia düşüncesinden her konuda etkilendiğini düşünürsek,  gömlekler hakkında iddia 
ettiğimiz Hurufilik etkisine bizi yaklaştırır. 
 
1.5. Vefk 
 
Harflerin tek olarak veya terkip halinde özelliklerini konu edinen Hurufi ilminin bir koludur. Harf ile 
rakamların bir takım sihri anlamlar taşıdığı düşüncesine dayanır. Bir tabloda yer alan kare veya 
dikdörtgen kutucuklar içine belirli zaman ve şartlarda, belirli kurallarla sayı değerindeki 
harfler,kelimeler yada hepsinin beraber yazılması ile elde edilir.  
 
2. Sonuç 
 
Sonuç itibariyle Tılsımlı gömlekler bugün hala gizemini koruyamaya devam etmektedir. Gömlekler 
normal dokunmuş kumaşın üzerine rakam,harf,dua,ayet ve sembollerin bir inanç akımının dünyayı 
yorumlamasının yansımasıdır. Gömlekleri fantastik bir bakış açısıyla değil de, Hurufilik açısından 
okuyup incelersek, Tarihi şahsiyetlerin yaşam sorunlarına çare olması amacıyla yapılan bu 
gömleklerin insanların sırlarını, Tanrıya olan münacatlarını, korkularını, üzüntülerini, arzu ve 
isteklerini üzerinde barındırdığını görebiliriz. 
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İSTANBUL’UN KAYIP TAPULARI1 
 

 
Bağlan, Süleyman Zeki 

Kültür Tarihçisi2 
 

“Ana gibi yâr olmaz, İstanbul gibi diyar 
Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar” 

Necip Fazıl 
 
Özet 
Bu tebliğimizde binlerce yıllık İstanbul tarihinde ihmal edilmiş bir meseleyi ele alacağız. Bilindiği gibi 
İstanbul pek çok kültürün, dinin ve medeniyetin bir arada yaşadığı dünyada nadir şehirlerden biridir. 
Bu nedenle şehirde pek çok medeniyete ait eserler bulmak mümkündür. Fakat çeşitli istilalar ve 
felaketler medeniyetlere ait bazı eserlerin yok olmasına yol açmıştır. Bunun en bariz misalini 1204 
senesindeki Latin istilâsı teşkil etmektedir. Osmanlılar İstanbul’a hâkim olduktan sonra faaliyetine 
devam edemeyen bir kısım evler, ibadethaneler, saraylar ve diğer asar-ı atika hüviyet değiştirerek 
İslam medeniyetinin bir parçası olmuş. Bu tabii tebeddülat elbette ki itiraz kabul etmez. Ancak 
Osmanlı’dan bize intikal eden ve bizim ayrılmaz bir parçamız haline gelen, faaliyetine de devam 
etmekte olan bazı camii, medrese, mescid, çeşme v.b. bilinçli bir şekilde yok edilmiştir. Biz de bu 
eserlerin en azından bir kaçını burada ele almak suretiyle, medeniyetimizin temel taşını oluşturmuş bu 
eserleri en azından yâd edeceğiz.  
 
Anahtar Kelimeler: İstanbul, Tarihi Mekânlar, İstanbul’un Tapuları 
 
Abstract 
We are going to handle that one of the neglect topics of the history of Istanbul in our paper. As all 
known Istanbul is a historical and rare city which many cultures, religions and civilizations had lived 
together. Therefore it is possible to find historical artifacts relating to all these civilizations. However, 
various occupations and disasters of the city had become to face a danger of extinction. The obvious 
example occurred in 1204 which was the Latin occupation of Istanbul. When the Ottomans controlled 
the city some houses, churches, palaces and other historical buildings converted and they became a 
part of the Islamic civilization. This alteration of course can not be refused.  On the other hand, the 
mosques, fountains, schools e.c.t which transited from Ottomans to today destructed consciously. We 
are going to remember some of these historical heritages which is not existed today.  
Key Words: İstanbul, Historical Places, Land Registers of Istanbul 
“Canım İstanbul”un binlerce yıla dayanan tarihi içinde son derece mühim eserler vardır. Yakın 
zamanda ortaya çıkartılan Yenikapı batıkları 36 gemi, liman ve diğer objeleri ile sekiz bin yıllık bir 
zamanı ortaya koymaktadır. Daha geriye gidersek Yarımburgaz mağaraları ile bu tarih üç yüz bin sene 
öncesine ulaşmaktadır. Bu veriler İstanbul’un yeni bulunan tapularıdır.  
Ayrıca Yenikapı’da Teodisius Limanı’ndan 900 sene önce Beylikdüzü mıntıkasında yeni bir liman 
daha bulundu.  
Pagan döneminden kalan pek az gayr-ı menkûl vardır. O dönemden bugüne ulaşan bir kısım 
kalıntılardan ancak bazı fikirler yürütmek mümkün olabilmektedir. Roma devrinden ise Gotlar 
sütununu bir misal olarak gösterebiliriz. Bugüne kadar kalmayan fakat varlığından haberdar 
olduğumuz Hipodromun da yapılış tarihi yine Roma dönemine dayanmaktadır.  
Bizans İmparatorluğu zamanındaki pek çok eser Latin İstilası (1204-1261) sırasında tahrip edilmiştir. 
Bu istiladan arta kalan Constantinapolis bir daha eski haline gelememiştir. 
 İmparator Constantinius zamanında 11 Mayıs 330’da Bizantion dini bir merasimle açılmış ve 
İmparatorluğun başkenti olmuştur. O zamanlar şehir,  “Nova Roma”, “Sekondo Roma” veya 
“Konstantinopolis” adıyla anılmıştır. İstanbul şehri başta Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu 

                                                      
1 Kaynaklar metin içerisinde verilmiştir. 
2 S.baglan@gmail.com  
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ve Osmanlı Devleti tarafından 1922’ye kadar kesintisiz olarak 1592 sene başkentlik yapmıştır.  
Dünyada böyle bir başka baş şehir yoktur.  

İstanbul’da iki yüz on iki çeşit tarihi gayr-i menkul vardır. Bunlar tarihi yarımada nefs-i İstanbul ve 
bilâd-ı selase olarak bilinen Eyüp Sultan, Üsküdar ve Galata’da bulunmaktadır. Sayıları binlercedir. 
Envanterler ilmi ve ciddi bir kitap olarak ortaya konulmalıdır. 

Tarihi gayr-i menkulleri tespit için müracaat edilecek ilk kaynaklardan biri fetih öncesinde Cristoforo 
Boundelmonti’nin 1422’de hazırladığı Ege, İstanbul ve Galata surları içine alan İstanbul haritasıdır. 
Sonra, XV. Yüzyılda İstanbul’un harita arası gravürünü Alman Hartman Schedele 1493 yılında 
yayımlamıştır. Bu gravür Bizans İstanbul’unu da ihtiva etmektedir. Daha sonraki senelerde bu 
çalışmaları esas alan gravürler de yapılmıştır.  

Yarı harita yarı kuşbakışı resim niteliğinde bir gravürü Venedikli hakkâk G. A. Vavasore XVI. 
Yüzyılın ilk yarısında yayımlamıştır. Anadolu yakasından İstanbul, Haliç ve Galata’nın görünümünü 
vermektedir. Bu gravür XVI. Asır boyunca Avrupa’nın İstanbul imajını belirlemiştir.  

XVI. yüzyılda Osmanlı haritacılarının yaptıkları çalışmalar da bulunmaktadır. Bunlardan en mühimi
Matrakçı Nasuh’un 1537’de tamamladığı Beyan-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn’deki haritası3 “nefs-i 
İstanbul” Suriçi ve Galata surları içindeki sahayı ihtiva etmektedir. Telifin aslı İstanbul Üniversitesi 
Merkez Kütüphanesi Nadir Eserler bölümündedir. Ayrıca Türk Tarih Kurumu tarafından eserin 
tıpkıbasımı da yayımlanmıştır. Kânuni’nin Irakeyn seferine katılan Matrakçı geçtiği beldelerin 
minyatürlerini de yapmıştır. Nasuh’un kara atlası niteliğindeki bu kitabında İstanbul bir minyatür ve 
harita tekniği ile tasvir edilmiştir. Bu haritada coğrafyanın gösterilmesinden çok binaların tasviri ön 
plana alınmıştır. Burada yer alan 200 yapıdan 121’i bir biçimde tespit edilmiştir. Haritada mekanın 
doğru tespit edilmesinden çok, binaların birbirine göre konumlarının doğru olmasına önem verildiği 
görülmektedir. İstanbul’un bir üçgene yakın Suriçi’nin Matrakçı’nın minyatüründe dikdörtgen 
biçiminde çizilmiş olması yoğun kesimlere binaları sığdırabilmek endişesindendir. Önemli binaların 
gerçeğe yakın olarak resmedilirken, mühim olmayanları daha çok bir harita işareti mahiyetinde 
resmetmiştir. Meselâ Fatih Camii görülürken Ayasofya Camii’nin sadece iki minaresi vardır. Zira 
Ayasofya’nın diğer iki minaresini Mimar Sinan Sultan II. Selim zamanında yapmıştır. Süleymaniye ve 
Sultanahmet Camileri yapılış itibarıyla burada yoktur. Sultanahmet meydanı, Topkapı Sarayı, surlar, 
Galata, Haliç ve Boğaziçi’ndeki binalar tasvir edilmiştir. Matrakçı Nasuh’un bu çalışması 1.5 X 2.5 
metre ebatında özel bir teknikle büyütülmüş İstanbul Büyükşehir BİMTAŞ kuruluşunda 
bulunmaktadır.  

3 Matrakçı Nasuh N. b. A., 1976, Beyan-ı menazil-i sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han, Türk Tarih Kurumu Ankara. 
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Resim 1. Matrakçı Nasuh’un İstanbul minyatürü. Kaynak: Özlem Kumrular (editör) (2007). Muhteşem 
Süleyman, Kitap Yayınları.., İstanbul. s. 264. 

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye aslında değil de müteakip istinsah nüshalarına4 İstanbul minyatürlerinin 
ilave edildiği görülmektedir.  

Seyid Lokman’ın Hünername isimli eserinde Haliç ve Tersane gösterilmektedir. Yazılış tarihi 1579-
1584’tür. 

F. Kaufefer’in 1766’da yaptığı harita, yarı harita yarı kuşbakışı İstanbul panaroması şeklindedir. 

G. J. Grelot’un 1680’de yayımlanan, C. De Bruyn’un 1698’de neşrolunan gravürleri de zikre değer. 
Haritalarda Suriçi, yapılar ve yollar gösterilmiştir.  

4 Piri Reis, 1988, Kitab-ı bahriye, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara. 
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V. M. Coronell’in 1689’de, Alman J. B. Homan 1707’de, Sanson’un 1711’de, Viyana’da M. Seuter’in 
1728’de yayımlanan haritaları da sayılabilir. Dimitrié Cantemir’in 1734’te neşredilen Osmanlı 
Tarihindeki harita da kayda değer.  

Katip Çelebi’nin Cihannüma’sını5, İbrahim Müteferrika 1732-1733’de basmıştır. Boğaziçini, Rumeli 
ve Anadolu yakalarını göstermektedir. Y. B. Reben’nin 1764 tarihli haritasında Boğaz ve çevresini 
görmek mümkündür.  

Şehrimizi ölçmeye dayanan ilk haritası F. Kuffer’in 1766’daki ilk haritası mühendis olması hasebiyle 
önem taşımaktadır. Ayrıca bu harita 1840’a kadar Avrupa’da yayımlanan pek çok İstanbul haritasının 
temelini de teşkil eder. 

Humbaracı ocağı sipahisi Kapukuleli seyyid Hasan’ın 1815 tarihli suyolu haritası dikkat çekmektedir. 
Edirnekapısı’ndan Bayezid külliyesine, II. Bayezid’in getirdiği suyolunun alanını kapsar. Bu sahadaki 
evleri, medreseleri ve dini binaları gösteren bu haritada her bina tek tek gösterilmiştir.  

F. von Moltke’nin 1836-1837 çalışması II. Mahmut devri İstanbul haritası olup, 1851-52’de Türkçe 
tercümesi Mekteb-i Fünün-ı Harbiye matbaasında basılmıştır.  

XIX. yüzyılda subay mühendislerinin İstanbul’u ölçmeye dayalı olarak hazırladıkları haritalar
öenmlidir. İtalyan Luigi Storari 1854-1857 haritalarından sonra Mehmed Kemaleddin’in çalışması 
görülür.  

“Mekteb-i Harbiye-i Mansure” öğrencilerinden Kamil ve İdris’in 1838’de hazırladığı ayrıca, 1854 
mühendishane öğrencilerinin 1851’deki haritası taşbaskı yayımlanmıştır.  

C. Stolpe’nin 1855-1863 arasındaki çalışması Sultan Abdülaziz’e ithaf edilmiştir. 

İstanbul’un büyük ölçekli haritasından Ekrem Hakkı Ayverdi (1875-1882 arasında 1/2000 ölçekli) 
Suriçi’ni ortaya koymuştur. 

Sigorta Şirketleri için 1887-1891 arasında R. Huber Galata, Taksim, Pangaltı ve Feriköyü çalışmıştır. 

Sultan II. Abdülhamid döneminde (1897) Alman Goltz paşa 1/1000 ölçekli münhani (eşyükseltili) 
haritası Küçükçekmece’den Pendik’e kadar bölgeyi ihtiva eder. Berlin’de basılmıştır. 

İstanbul’un şehir dokusu hakkında ayrıntılı bilgi veren harita alımı 1904-1906 arasında C. E. Goad 
şirketine yaptırılmıştır. Yangın sigortası haritalarıdır.  

Albay Mehmed Şevki Beyin 1909’da Halil Edhem’in şehreminliği zamanındaki faaliyet ve Fransız 
plancıların 1911’deki çalışmaları kaydadeğerdir. 

1913’te harita alım işi “Deutsches Syndikat Für Staebauliche Arbeiten” firmasına ihale edilmiş renkli 
çizimlerdir. Yazıları da Fransızcadır. “Alman Mavileri” diye bilinen bu haritalar İstanbul Belediyesi 
tarafından yakın zamanda tıpkı basım olarak tekrar yayımlanmıştır. Yazıları Türkçeye çevrilmiştir.  

Kentsel dokuyu en ayrıntılı bilgiyi Jacques Pervititch’nin Türkiye Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi 
adına hazırladığı haritalar vermektedir. 1922 – 1945 arasında 230’dan fazla harita yapmıştır. Yakın 
zamanda bir sigorta şirketi tarafından Pervititch haritalarının tıpkıbasımı yayını yapılmıştır.  

İBB için 1987’de MNG firması teknolojik bir çalışma yapmıştır. 

1990-4 yıllarında uzay haritaları elde edilmeye başlanmıştır. 

5 K. Çelebi, 2009, Cihannüma, Türk Tarih Kurumu, Ankara. 
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İstanbul’un gelişme devreleri için İstanbul Şehir rehberleri de mühimdir. İlk “İstanbul Rehberi” 
şehremaneti Harita şubesi müdürü Mühendis Necib bey’in ismiyle bilinir. 1918’de şehremanetince 
çizilmiş ve Viyana’da Fransızca ve Türkçe basılmıştır. 

Osman Nuri Ergin 1934’te İstanbul Belediyesi yayını olarak 34 paftalı “İstanbul Rehberi” ni 
neşretmiştir. İBB yakında tıpkıbasımını yapmıştır. 

Hayreddin Lokman’ın 1955’te yayınladığı haritalı şehir rehberi vardır. 

Ayrıca bize kayıp tarihi gayr-ı menkuller hakkında şu kaynaklar da faydalı olacaktır:  
Pierre Gılles’in (1490-1555) İstanbul ve Boğaz hakkında yazdığı kitapları 1561’de Latince olarak 
Lyon’da yayınlandı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul’a gelen P. Gılles çeşitli binalardan 
özellikleri ile bahseder. Kitabı Erendiz Özbayoğlu tarafından Litince’den tercüme edilerek Eren 
Yayıncılık tarafından 1997 yılında İstanbul’un Tarihî Eserleri adıyla (215 sahife) yayımlandı. 

Ernest Mamboury (1878-1953) aslen İsviçrelidir. İstanbul’da Galatasaray ve Musevi okulunda resim 
ve Fransızca hocalığı yaptı. Bıkmadan yorulmadan İstanbul’u dolaşır. Gözüne çarpan veya herhangi 
bir tesadüfün bir an için ortaya çıkardığı eski eserleri derhal not ederek bunların vaziyet krokilerini 
çizerdi. Delicesine bir Bizans aşığı idi. İlk rehberi 1925’te Fransızca olarak yayımlandı. 
(Constantinople, Guide Touristique, İstanbul...) Bu kitap 565 sahifedir. Eserin aynı yıl İslâm herfleri 
ile Türkçesi basıldı. (Rehber-i Seyyahin, İstanbul, 1925.) 

Alfons-Maria Schneider (1896-1952) Alman asıllı bu zatın İstanbul ve İznik üzerine 200’e yakın kitap 
ve makalesi vardır. İstanbul’daki Alman Arkeoloji Enstitüsünün yayını olarak şehrimizin Bizans 
eserlerinin bir repertuvarı olan kitabı 1936’da Berlin’de çıkarıldı: (Byzans, Vorarbeiten Zur 
Topographie und Archaologie der Stadt.) 

Wolfgang Müller-Wienner (1923-1991) Alman asıllı sanat ve mimarlık tarihçisi. Alman Arkeoloji 
Enstitüsünün İstanbul şubesinde çalıştı. Bizans eserlerinin ağırlıklı olarak incelediği çalışması 1977’de 
Tübingen’de basıldı: “Bildlexiokon Zur Topographie Istanbuls”. “İstanbul’un Tarihsel Topografyası 
“adıyla Türkçe tercümesi üç defa basıldı. “İstanbul limanları” hakkında Türkçe’ye çevrilen eserin de 
aslı Almanca’dır. 

Matrakçı Nasuh’tan yaklaşık bir asır sonra Evliya Çelebi XVII. Asrın ostalarında İstanbul’u gezer. 
Tespit ettiği eserleri yazar. Meşhur seyahatnamesinin birinci cildi şehrimiz hakkındadır. İslam ve Latin 
harfleri ile bir hayli neşri bulunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesinde “Evliya Çelebi 
Seyahatnamesine göre İstanbul’daki Tarihi Eserler” isimli doktora çalışması Yüksel Yoldaş tarafından 
yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yayını olarak Ankara’da basıldı.  

Tarihçi Hüseyin Ayvansarayi’nin (? İstanbul, 1787 İstanbul) tanınmış eseri “Hadikatü’l-cevami” 
İstanbul’un camileri, mescidleri ve çeşitli mimari yapıları için çok değerli bir kaynaktır. Hadika’ya Ali 
Satı Efendi (V. 1843) zeyl yazmıştır. Kitapta 874 cami ve mescid kayıtlıdır. Satı Efendi’nin bıraktığı 
yerden başlayarak Süleyman Besim’de ayrıca 1860’a kadar ayrıca bir zeyl yazmıştır. Eserin 29 yazma 
nüshası vardır. İstanbul’da iki cild olarak 1865’te basılmıştır.  

Ayvansarayî’nin çeşitli cami, mescid, hamam, tekke, çeşme v.b. yapıların kitabelerini derlediği 
“Mecmua-i Tevarih” (baskı İÜ. Ed. Fk. 1985) Osmanlo devlet adamlarının hayat hikayelerinin yer 
aldığı “Vefayat-ı Selatin ve Meşahir-i Rical” (İÜ. Ed. Fk. 1978) de şehrimizle ilgili mühim 
kaynaklardandır. Turgut Kut’un bu konuda çalışması vardır.  

Mehmed Ziya (ihtifalci) (1865 İstanbul-1930 İstanbul) beyin İstanbul hakkında üç tane eseri vardır: 1-
) Kariye Cami-i Şerifi, İstanbul 1326, 2-) Yenikapı Mevlevihanesi, İstanbul, 1329, 3-) Boğaziçi ve 
İstanbul I-II, 1920-1928. Şehrimizdeki Bizans ve Osmanlı eserleri için önemli bir kaynaktır. Yakın 
zamanda Latinize neşri yapılmıştır. 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

289



Mehmed Raif Bey (1863 İstanbul – 1917 İstanbul) aslen subaydır ve İstanbul hakkında bir hayli 
çalışmıştır. En mühim eseri ise iki ciltlik “Mirât-ı İstanbul”dur. I. Cildi istanbul’da 1314 yılında 
basıldı. Yakın zamanda Turing Otomobil cemiyeti Latin harfleri ile tekrar yayınladı. İkinci cildi ise 
Prof. Dr. Günay Kut tarafından çalışılmasına rağmen henüz neşrolunmadı. Mirat-ı İstanbul şehrimiz 
için çok büyük bir eserdir.  

 
Matrakçı Nasuh’un minyatürü, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin birinci cildi, Ayvansarayi’nin 
Hadikatu’l-cevamisi, Mehmed Ziya beyin Boğaziçi ve İstanbul’u, Mehmed Raif beyin Mirât-ı 
İstanbul’u dikkatle mukayese edilirse mühim sonuçlar ortaya çıkar.  
 
Ekrem Hakkı Ayverdi (1899 İstanbul-1984 İstanbul) İstanbul üzerine eserler veren değerli bir 
mimardır. “Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri”, “XIX. Yüzyılda İstanbul Haritası”, “İstanbul Vakıfları 
Tahrir Defteri” kitaplarından bir kaçıdır.  
Mustafa Semavi Eyice (1923 İstanbul) Bizans ve Osmanlı sanat tarihçisidir. “İstanbul Minareleri” tezi 
ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat tarihi bölümünden mezun oldu. “Son Devir Bizans 
Mimarisi” teziyle doçent “İlk Osmanlı Devrinin Dini-İçtimai Müessesesi: Zaviyeler” konulu teziyle 
profosör oldu. Semavi Eyice’nin “Tarih Boyunca İstanbul” İstanbul, 2006, “Eski İstanbul’dan Notlar” 
İstanbul 2006. Şehrimiz için önemli kaynaklardandır. 

 
Semavi Eyice’nin İstanbul’u merkez alan araştırmaları üç ana gruba ayrılır. 1-) tarihi topografya, 2-) 
Bizans ve Osmanlı eserleri, 3-) Şehir tarihi çalışması yapan şahıs ve kuruluşlar. Ayrıca şu eserler de 
önemlidir. 

I-) İstanbul Eski Eserleri koruma Encümeni 1917’de Asar-i Atika Encümen-i Daimisi adıyla 
kuruldu. Şehrimiz üzerine çalışmalarda bulundu. Hazırlanan dosyalar Arkeoloji Müzesi’ne bırakıldı. 
(1970) Fotoğraflı dosyaların asılları ise Arkeoloji müzesinde imiş. Gerçek sayısının üç bin olduğu 
söylenen bu dosyalardan altıyüz küsürü halen bulunmakta imiş. Sonra dosyalar Anıtlar Kurulu’na 
teslim edilmiş. Şimdi orada bulunuyormuş.  

II-) “Hayrat-ı Şerife Defterleri” yedi veya sekiz tane olup İstanbul’daki vakıf eserleri ile ilgili 
bir kaynak mahiyetindedir. Asılları İbrahim Hakkı Konyalı (İstanbul Selimiye) kütüphanesindedir. 

III-) Sayıları birkaç binle ifade edilen Kaleboyu veya Kaleönü dosyaları da İstanbul için çok 
mühim bir veri tabanı oluşturmaktadır.  

İstanbul’da yapılacak müteakip çalışmalarda müracaat edilebilecek merkezler ve bir kısım 
kaynaklar: 

- İ. Ü. Merkez Kütüphanesindeki Sultan Abdülhamid’in 900 albümdeki İstanbul 
fotoğrafları, 

- Yıldız Sarayı IRCICA’daki fotoğraf arşivi, 
- Fatih belediyesi’nin fotoğraf merkezi, 
- Süleymaniye Kütüphanesindeki Nuri Arlasez fotoğrafları, 
- Turing kitap, gravür, harita, arşivi ve kütüphaneleri, İstanbul Kitaplığı ve Turing arşivi, 
- İBB şehir kütüphanesi, 
- Alman Arkeoloji Enstitüsü, 
- Fransız Anadolu Araştırmaları Merkezi, 
- Amerika Araştırmaları Merkezi (ARIT), 
- Tepebaşı’nda Koç’un İstanbul Araştırmaları Merkezi, 
- Osmanlı Arşivi’ndeki İstanbul’a ait defterler ve belgeler, 
- Şer’i Sicil Arşivi, 8972 adet Şer’i Sicil Defteri ve Ruznamçe defterleri, 
- Vakıflar Genel Müdürlüğündeki Vakıflar arşivi, “Vakfiyeler” son derece önemlidir, 
- Berlin Devlet Arşivi’ndeki istanbul fotoğrafları, 
- Berlin Devlet Kütüphanesindeki İstanbul hakkında yayınlar ve fotoğraflar, 
- İstanbul üzerine batılı seyahların seyahatnemeleri ve gravürler, 
- Surname ve Minyatürler, 
- Türk romanındaki İstanbul hayatı, 
- Şiir, Roman, Tiyatro, Hatırat v.s., 
- Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğü, Kuyud-ı Kadime Arşivi (Defterhâne-i Hâkân-î), 

Katoloğu Ankara’da 2012’de 589 sayfa olarak yayımlandı. 
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- İstanbul Kültür A.Ş’nin bir kaç yıldır yayımlamaya başladığı “İstanbul’un Yüzü” seri 
kitapları, 

- İstanbul Ansiklopedileri veya yazılar; 
1- Avusturyalı Josph von Hammer, Constantinopolis und der Bosporo Örtlich und 

geschitlich beschreiben, Petsh, 1822, iki Cild. İstanbul ve Boğazın özellikleri ile 
yapılarını kayeden kitap. (Bu eser “İstanbul ve Boğaziçi” adıyla Türk Tarih 
Kurumu’ndan Senail özkan’ın tercümesiyle, 2011’de yayımlandı, 400s.), 

2- Reşad Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, 11 Cild. “G” harfine kadar yayımlanan ve 
İstanbul hakkında en hurda teferruatın bulunduğu çalışmadır. Tamamı henüz çıkmadı, 

3- Yeni İstanbul Gazetesinin “İstanbul Ansiklopedisi”, 
4- Tercüman Gazetesinin “İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi” 4. cild basıldı. 5. 

Cildi yayımlanmadı, 
5- Dünden bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 8 cild. Tarih Vakfı tarafından neşroldu. 

Bizans ağırlıklı bir İstanbul ansiklopedisidir, 
6- “Asırlar Boyunca İstanbul Olayları Eserleri ve Kültürü” 1955 yılında Cumhuriyet 

Gazetesinin ilavesi olarak yayımlandı.  Yakın zamanda dili değiştirilerek yeniden 
neşrolundu, 

7- Mambory, An. M. Scheneider ve W. M. Wiener’in çalışmalarını daha önce 
zikretmiştik, 

8- Sedat Çetintaş, İstanbul ve Mimari Yazıları, TTK, 2011, 
9- N. Sırrı Örik, İstanbul Yazıları, Ankara, 2011, TTK, 
10- Mehmed Şevket Eygi, Yakın Tarihimizde Cami Kıyımı, İstanbul, 2003. Bedir 

Yayınevi, 373 s. Türkiye’de ve İstanbul’da yıkılan, kayıp olan camiler hakkında resmi 
belgeleri ortaya koyan bir çalışma. Bol fotoğraflarla desteklenmiş, 

11- Eşref Edip Fergan, Kara Kitap... Sırat-ı Müstakim’i çıkaran, Mehmed Akif Ersoy’un 
yakın arkadaşı olan Eşref Edip, yıkılan ve yakılan eserlerin şahidi olmuş ve bunları 
kitaplaştırmış gazetecidir, 

12- Eminönü Camileri, Diyanet yayyınları, 
13- Fatih Camileri, Diyanet yayınları, 
14- Ahmet Nezih Galitekin, Osmanlı Kaynaklarına Göre, İstanbul Cami, Tekke, Medrese, 

Mektep, Türbe, Hamam, Kütüphane, Matbaa, Mahalle, ve Selatin İmaretleri, İstanbul, 
2003, 1168s. İşaret yayınları, 

15- Ahmet Nezih Galitekin, Hadikatü'l-cevami, İstanbul Camileri ve Diğer Dini-Sivil 
Mimari Yapılar, İşaret yayınları (Latinize Nüsha), 

16- Tahsin Öz, İstanbul Camileri, I-II. Ankara 1962. TTK yayınları Defalarca basıldı. 
Hadikatül Cevami’nin esas alındığı bir çalışma, 

17- Eyüp Belediyesi sempozyumları, 11 defa yapıldı. Tebliğleri basıldı. 19 cild, 
18- Üsküdar Belediyesi sempozyumları, 6 defa yapıldı. Tebliğleri basıldı. 
19- Fatih Belediyediyesi Sempozyumları, 3 defa yapıldı. Tebliğleri basıldı, 
20- Cemaleddin Server Revnakoğlu Arşivi. 300 civarında fotoğraflı vesika ve dosyalar, 

Süleymaniye Kütüphanesindedir. 
21- İstanbul Haritaları, Denizler Kitapevi yayınları matbuu haritalar, 
22- İstanbul hakkıındaki yazma haritalar için Osmanlı Arşivi ve İBB kütüphanesine 

bakılmalıdır, 
23- Matbu Hadikatü'l-cevaminin Muallim Cevdet derkenar nüshasında yıktırılan ve kayıp 

eserler hakkında kayıtlar vardır. İBB kütüphanesinde bulunmaktadır. MCO’da ismi 
geçmektedir, 

24- Bahçet Ünsal’ın Beşiktaş Karaköy güzergahındaki kayıp tarihi gayrimenkullerin 
tespiti vardır. Türk Sanatları kongresinin İkincisinin Tebliğleri kitabında 
bulunmaktadır, 

25- Aydın Yüksel’in Yavuz ve Kanuni devirlerindeki eserleri hakkında yayınları 
mühimdir. 
 

1930’ların başında Le Corbusier İstanbul hakkında şu teklifte bulunur: Tarihi yarımadayı aynen 
muhafaza edin. Şehri sur dışında büyütün. Bu teklif Ankara tarafından reddedilir. Mimar H. Prost’un 
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teklifi kabul edilir. 1936’dan 1952’ye kadar İstanbul’da kalır. Planını hazırlar. Sanayi-i Haliç’e sokar. 
Menderes’in imar kasırgasında Prost’un planları aynen uygulanır. İstanbul’u mahv-u perişan ederler. 
Unkapanı-Yenikapı güzergahı açılırken bir çok tarihi eseri acımasızca yıktırır. Adeta “İslâm şehri 
İstanbulu’ndan” intikam alınır.  

Kayıp camiler hakkında bir kaç örnek verecek olursak: Rumeli Hisarı içindeki Fetih Mescidi (İBB, 
Tarih ve Çevre Müdürlüğünce ihyasına başlandı.) Fındıklı’da Süheyl Bey cami. Göksu Cami (İhyasına 
Çalışılıyor), Karaköy’de Kara Mustafa Paşa Cami (İBB, Tarih ve Çevre Müdürlüğünce ihya 
olunuyor), Saraçhane başında Firuzağa Camii (İBB, Tarih ve Çevre Müdürlüğünce ihya olunuyor), 
Gümüshane Dergahı ve Fatmasultan Camii (İstanbul Vilayeti Karşısında), Çoban Çavuş Camii, 
İUEd.Fak. Karşısında Kumkapı inişinde (Emiönü Belediye Başkanı Lütfi Kibiroğlu zamanında ihya 
olundu). Piri Mehmed Paşa Camii, 1517 yılında Kanusi Sultan Süleyman’ın veziri Piri Mehmed Paşa 
zamanında Zeyrek’te yaptırılmıştır. Zamanımıza ulaşamamıştı. Fatih Belediyesince ihya olunup 29 
Kasım 2013 Cuma günü ibadete açıldı. 

Fatih ilçesinde Fatih Camileri kitabına göre 184, Eminönü ilçesinde Eminönü Camileri kitabına göre 
122 kayıp cami vardır (1990’ların rakamı). Bunların bir kaç tanesi ihya olundu. 

2012 yılına göre ada-parsel tespitiyle 99 cami/mescid, 57 tekke/medrese, 55 sivil yapı cem’am 211 
adet tarih-i gayrimenkul koruma amaçlı imar planları, envanter planlarında tespit edilmiştir.  

İstanbul vakıfları başmüdürü merhum Rıfat Tandoğan’ın yayımladığı Kayıp eserler kitabı vardır. 

İstanbul belediyesi Haritalar Müdürlüğünde bu asrın ilk çeyreğinde Harita Mühendisi olarak çalışan 
Necib Bey’in harita/paftaları Mimar Sinan vakfınca üç cild olarak bastırılmıştır. Burada ise 500’e 
yakın kayıp eser tespiti göze çarpıyor. 

Yukarıda zikrettiğimiz kaynaklar çerçevesinde esaslı bir araştırma ile kayıp eser sayısı İstanbul 
genelinde binleri bulacaktır. Bunlar imar planlarında gösterilmelidir. Ayrıca “Tarihi yarımada 
Yönetim Planı” hazırlanmış olup, UNESCO’da kabul görmüştür. Sultanahmet, Süleymaniye, Zeyrek 
ve Surlar bölgeleri esas alınan çalışmada ilgili yerlerin “Vakfiyeleri esas alınmalıdır” kaydı olmalıdır. 
Bu binaların günümüze kadar ayakta kalmaları işbu vakfiyeler ile mümkün olmuştur. Kayıp tarihi 
eserler sempozyumu da yapılmalıdır. İstanbul genelinde 212 çeşit tarihi gayrimenkul hakkında 
ciddi/ilmi yayınlar, bütün envanter çalışmaları ile beraber yayımlandığında 8000 senelik mazisi 
içerisinde bizim yani İSLAM ŞEHRİ İSTANBUL’UN 560 yılının varlığı ortaya çıkacaktır. 
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Resimler6 

Zaman, 30 Kasım 2013, Cumartesi 

6 Kaynak belirtilmeyen resimler M. Ş. Eygi Bey’in Cami Kıyımı isimli eserinden alınmıştır. 
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Hıram Usta: Siyonizmin İdol şahsiyeti ve Masonluğun kurucusudur.  
Bu Kara Mustafa Paşa Camii’nin ihyası için çalışmalar devam etmektedir. 27 Mayıs 1960 ihtilali 
birkaç ay daha geç olsaydı Karaköy Ziraat Bankası ve “Hıram Usta” ve “Annesi Dul Kadın”ın 
heykeleri yıkılacaktı. 

. 
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İhya olunuyor. 
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Rumeli Hisarındaki Fetih Mescidi (Jean-Baptiste van Mour) 
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1890 tarihli Rumeli Hisarı’ndaki Fetih Mescidi. Kaynak; Sinan Genim, Kostantiniyye’den İstanbul’a, İstanbul 
2011. 
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TARİHİ YARIMADA HANLAR BÖLGESİNDE YER ALAN CAMİLİ HAN'IN  BELGELER 
IŞIĞINDA GELİŞTİRİLEN RESTİTÜSYON ÇALIŞMALARI 

BENLİ, Gülhan, İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü, İnönü 
Cad. No:38 Sefaköy, İstanbul, gulhanbenli@aydin.edu.tr,benli.gulhan@gmail.com 

EKİZCE G., Eylem, MDM Mimarlık, Teşvikiye Cad. Nar Apt. No:59 K:2 D:2 Teşvikiye, İstanbul, 
eylem@mdmmimarlık.com 

Abstract 
Ottoman city market, as well as production and  trade center of people living in the city, is also the 
center of public life.  The most important commercial center of Istanbul, the Grand Bazaar and the 
inns around, separates crafts and trade zone. Accommodation in the life of the Ottoman trade, 
commerce and inns which serve the function of storage, as well as performing specific crafts and 
trades section dealing with trade inns are also settled.  
According to the function, names such as; Kürkçüler Hani, Spinners Hani, Sabuncu Hani. In general 
lower and upper floors have rectangular rooms situated towards to interior courtyards. Some inns have 
warehouses, stables, ateliers at ground floors, while the upper floors are the places where the 
passengers stay. In 19th century staying at accomodated hotels, the upper floors of the inns 
transformed into manufacturing factories and warehouses while the ground floors used for sales. 
Located adjacent to the Grand Bazaar is known today Camili Khan, who took the name of the work 
done during their time on the street Yorgancılar. Also found in the name of  Yüncü Han in such 
written sources. The trades in Yüncü Han provided the supply of wool material to area around. 

Key Words: Historical Peninsula, Area of Inns, The Camili Inn, restitution works, Closed Bazaar 

1. Hanlar Bölgesi ve Camili Han Konumu

Tarihi Yarımada'nın Eminönü ve Beyazıd arası asırlar boyunca  mal ve para değişiminin gerçekleştiği 
bir ticaret bölgesi olması sebebiyle burada bulunan hanlar, bölgeye özel bir kimlik kazandırmıştır. 
Hanlar Bölgesi olarak adlandırılan coğrafi bölge Haliç liman bölgesinden başlayarak, Kapalıçarşı’yı 
içine alarak Divanyolu'na kadar uzanır. Bölgenin geleneksel mimari kimliğini ve bölge dokusunu, 
çoğunluğu birbirine bitişik konumlanmış bulunan han yapıları tanımlar. 18. yüzyıldan itibaren ticaretin 
canlanması ile birlikte burada bulunan hanların sayısı artış göstermiş ve kalıcı çehre oluşmuştur (Benli, 
2007,  s.113). Seksen hektar olarak hesap edilen hanlar bölgesinde Kapalıçarşı ve bedestenler hariç 150 
adet kadar han yapısı bulunmaktadır (Benli, 2007,  s.3). Bölge, hanların yanısıra korunması gerekli pek 
çok mescid, cami, hamam benzeri yapıları da içinde barındırmaktadır. Günümüzde önemini yitirip 
unutulan bazı zenaatlerin isimlerinin bölgedeki hanlarda yaşamakta olduğu görülür; Çuhacı Han, 
İğneci Han, Safran Han, Kaşıkçı Han gibi. 

 Ancak Camili Han diğer hanlardan işlev bakımından ayrılır. Camili Han'ın en belirgin ve diğer han 
yapılarından ayırt edici özelliği; bünyesinde barındırdığı, günümüzde cami olarak anılan mescidi, 
avlusunda yer alan Horasanlı Ahi Durmuş Baba'ya ait olan kabir ve onun adını taşıyan çeşmenin 
bulunmasıdır. Mescit, han yapısıyla bütünleşmiş bir varoluş sergilemekte ve girişi avlu içerisinden 
sağlanmaktadır.  

2. Camili Han Belgeleme, Ölçüm ve Rölöve Çalışmaları

Camili Han için arşiv çalışmasında Başbakanlık Osmanlı arşivi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, bağlı 
bulunduğu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Fatih Belediyesi arşivleri, Üniversite ve 
devlet kütüphaneleri, IRCICA fotoğraf arşivi, Alman Arkeoloji Enstitüsü arşivleri, Abdülhamid 
albümü taranarak, eski haritalar, fotoğraflar elde edilmiş, kitap, süreli yayın, tez gibi yazılı 
kaynaklardan yararlanılmıştır. Tapu, çap, röperli kroki, kot-kesit ve geçmişteki koruma kurulu kararları 
temin edilmiştir. Yapı tek avlulu hanlar grubundandır.  
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Rölöve çalışmaları sırasında yapının özgün strüktürünün zemin katta kâgir birinci katta ahşap devam 
ettiği tespit edilmiştir. Ancak yapıya zaman içinde büyük oranda betonarme ek yapıldığı görülmüştür. 

Yapının yerinde belgeleme çalışmaları, 2 adet yüksek mimar restoratör, 1 adet mimar, 2 adet restoratör 
ve 4 adet harita mühendisi tarafından sağlanmıştır. Ölçüm çalışmaları 3 Boyutlu lazer tarama 
teknolojisi ile geleneksel rölöve alma tekniklerin birarada kullanımı ile gerçekleştirilmiştir. 3 boyutlu 
lazer ile yersel ölçüm yapılarak il koordinat istemine oturtularak, yapı kotları alınmış ve hanın tüm 
cephelerinin 3 boyutlu nokta bulutu verisi elde edilmiştir.  

Nokta bulutları ofis ortamında kullanılan ara yüz programları ile birleştirilerek, bu sayısal veri 
üzerinden hanın 3 boyutlu çizimleri (x, y, z doğrultulu) elde edilmiştir. Proje onay ve kontrolü 
aşamasında ilgili merciler iki boyutlu çizim talep ettiğinden, elde edilen 3 boyutlu çizimler iki boyuta 
(x ve y doğrultulu) indirgenmiştir. Hanın içinde yer alan her bir odanın kendi ölçüleri total station ve 
geleneksel rölöve aletleri kullanılarak alınmış ve iki boyutlu çizimlere entegre edilmiştir. 3 boyutlu 
lazer tarama cihazının kendi içerisinde bulunan fotoğraf çekim imkanı sayesinde elde edilen 
fotoğraflar ile iki boyutlu cephe ve yapı elemanı çizimleri üst üste süperpoze edilerek 
örtüştürülmüştür. Bu şekilde tüm döşeme, saçak ve çatı kotları ile profilli kat silmeleri, kapı, pencere 
ve söveleri, merdiven, korkuluk gibi tüm yapı elemanlarının ölçümleri maximum doğruluk ile elde 
edilmiştir. 

Şekil 1. Camili Han yerleşim planı 

Şekil 2. Camili Han Yorgancılar Caddesi Cephesi. Üç boyutlu lazer tarama verisinin vektörel hale getirilmesi 
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3. Camili Han Mevcut Durum Tespitleri

3. 1. Mescid 

Camili Han’a adını veren mescit, yapının birinci katında yer almakta olup, günümüzde özgün mimari 
nitelik taşımamaktadır. Tamamen betonarme olarak sonradan inşa edilmiş olan mescidin girişi, 16 
basamaklı demir bir merdivenle avludan sağlanmaktadır. Yapıldıktan sonraki dönemde günün şartları 
gereği genişletildiği için düzgün bir plan şeması göstermeyen mescidin içerisinde, ahşap asma kat da 
yer almaktadır. Mescidin doğu duvarında iki, güney duvarında dört, batı duvarında beş adet plastik 
esaslı doğraması olan pencere bulunur. Mihrap ve minber tamamen çini kaplıdır. Mescidin ortasında 
iki adet betonarme daire kesitli kolon yer almaktadır. 60 cm. çapında olan kolonlar 200 cm. 
yüksekliğindeki ahşap asma kat döşemesini ve 425 cm. yükseklikteki betonarme tavan döşemesini 
taşımaktadır. Hanın kullanıcıları tarafından asma katın kadınlar mahfili olması amacıyla yapıldığı 
belirtilmiştir. Mahfilin ortasından, 10 basamakla mescidin özgününde yer alması muhtemel olmayan 
çatı katına çıkan ahşap merdiven yer alır. Mescidin 1972 yılında yangın geçirdiği, ahşap olan tavanın 
daha sonra betonarme olarak yenilendiği bölgede 60 yıldır çalışan esnaf tarafından ifade edilmiştir. 

Fotoğraf 1. Mescidin iç mekan görünüşü 

3. 2. Han Yapısı 

Camili Han zemin kat odalarının altında bodrum katı bulunmazken, yanyana yer alan 3 adet dükkanın 
kendi altlarına sonradan bodrum görevi görecek mekanlar açtıkları tespit edilmiştir. Bu mekanlarda 
bulunan betonarme kolon ve döşemeyi taşıtan demir kirişlerin yer alması, avludan olan girişin normal 
bir insanın giriş çıkışına imkan vermeyecek boyutta bulunması, bodrum hacimlerinin üstünde yer alan 
dükkan plan izdüşümünden farklı boyutlara sahip olması nedeniyle dükkan sahipleri tarafından 
sonradan eklendiği tespit edilmiştir.  

Hanın zemin katında 29 oda, birinci katında 25 oda ve mescit girişi, ikinci katında 10 oda ve mescide 
ait asma kat, 3. katında ise 4 oda yer almaktadır. Zemin katta yer alan dükkânlardan dokuzu avluya 
açılırken, diğer dokuzu Hacı Memiş Sokağa, dördü Yorgancılar Caddesine, beşi de Eskiciler Sokağa 
açılmaktadır. Günümüzde zemin kattaki odalar satış birimi, üst kat odaları imalathane, depo ve büro 
olarak işlevini sürdürmektedir. Bazı odalar özgün boyutlarını korurken, bazı odalar yan ya da arka 
odalar ile birleştirilmiştir. Hanın bazı odalarının üzerine 2 inci ve 3 üncü muhdes katlar eklenmiştir. 
Ayrıca güneydoğu köşesinde 1 inci kat revak döşemesinden 2 inci kata çıkan 17 basamaklı betonarme 
muhdes merdiven yapılmıştır. 
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Hanın en büyük mimari özelliklerinden biri de revak taşıyıcı kolon ve tavan döşemesinin ahşap 
olmasıdır. Ancak zaman içerisinde hana yapılan müdahaleler ve eklenen mekanlar sonucunda ahşap 
olarak tasarlanmış revak bir bütün olarak algılanamamaktadır. Ahşap revakın bir bölümü avluya doğru 
yapılan çıkma ile birleştirilerek yeni bir mekâna dönüştürülmüş, kuzeydeki bölümüne eklenen 
niteliksiz demir doğramalar ile kapalı bir koridora dönüştürülmüştür.  

1894 depreminden sonra büyük hasar gören Kapalıçarşı ve çevre hanları, II. Abdülhamid'in fermanı ile 
hızlı bir onarıma girer. Çadırcılar Caddesi'nin günümüzde sahip olduğu cephe mimarisine o tarihlerde 
kavuştuğu düşünülmektedir. Depremden iki yıl sonra başlayabilen ve üç buçuk yılda tamamlanan 
Kapalıçarşı onarımının, Çadırcılar Caddesi ve onunla aynı cephe özelliklerini taşıyan Camili Han’ı da  
kapsadığı, “Çadırcılar Sokağı, Ali Paşa Hanı ile Ali Paşa, Eskiciler ve Hacı Memiş Sokaklarındaki 
dükkanların onarımı bitti.” şeklinde çıkan 7 Eylül 1899 tarihli Moniteur Oriental Gazetesi haberinden 
anlaşılmaktadır (Batur A., Tanyeli G., 1993).  Ayrıca, Abdülhamid arşivlerinde yer alan bölgenin deprem 
öncesi ve sonrasını resmeden fotoğraflar da bu fikri desteklemektedir (F. 2). Cephe düzenini söve ile 
çevrelenmiş sivri kemerli pencere boşlukları, pencerelerin arasından inen plastırlar, profilli kat 
silmeleri betimler. Ancak mescidin camiye dönüşümü sırasında ne geçmişte ne de sonraki tarihlerde 
mescide minare eklenmemiştir. Günümüzde Yorgancılar caddesi cephesinde, minare görüntüsü 
vermesi amacıyla galvanizden yapılmış silindir malzemenin gereksiz bir ek olduğu aşikardır.   

Fotoğraf 2. Abdulhamid Arşivi 19. yy sonu (1894 Depremi Sonrası), ok işareti Camili Hanı göstermektedir     

3. 3. Hana Bitişik Muhdes Yapı 

Camili Han'ın Eskiciler Sokağa bakan cephesinde, han ile içeriden herhangi bir bağlantısı bulunmayan 
kendi içinde ayrı çalışan ancak hana bitişik konumlanmış betonarme 3 katlı bir yapı mevcuttur. Bu 
yapı Camili Han'ın özgün durumunda Eskiciler Sokağı'na açılan cephesini kapatmıştır. Kapanan 
cephedeki bazı pencerelerin hanın içerisindeki odalardan izleri takip edilebilmektedir (F.4). Ancak 
muhdes yapı Camili Han cephe biçimlenişi ile aynı mimari karaktere sahip olduğundan, söz konusu 
eklenti yapı, dışarıdan bakıldığında han yapısıyla bütünleşik olarak algılandığından yanıltıcı bir durum 
sergilemektedir. 
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Fotoğraf 3. Revak kuzeydoğu köşesinde   Fotoğraf 4. Kapatılmış pencere 
yer alan betonarme merdiven 

4. Restitüsyon Verileri

4. 1. Hanın Özgün Mimari Elemanları ve Strüktürü 

Döşemeler; Zemin katta 3 adet mekanın örtüsü beşik tonoz iken, revak kısmının tavan döşemeleri 
volta döşemedir (F.3). Bu durum revak kısımının depremde yıkılıp sonradan yeniden yapıldığını 
düşündürmektedir. Han’da günümüzde var olan özgün demir doğramalı pencereler (F.4) ve pencere 
boşlukları tespit edilmiştir. Batı duvarı üzerinde de kapatılmış bir kapı açıklığı mevcuttur. Revakta yer 
alan ahşap dikmeler ve dikmelerin oturduğu kare boyutlu yekpare taş - alt başlıkları hanın özgün yapı 
bileşenidir. 

Fotoğraf 5. Zemin katta görülen        Fotoğraf 6. Özgün demir            Fotoğraf 7. Özgün ahşap 
özgün volta döşeme              doğramalı pencere            dikme ve taş alt başlık 

4. 2. Yazılı ve Görsel Kaynaklarda Camili Han 

Camili Han ismine bazı kaynaklarda İmam Hanı ya da Yüncü Han olarak da rastlanmıştır. Camili Han, 
C. Güran'ın 1975 (Güran, 1975, s. 98) tarihli kitabındaki tespit ettiği hanlar listesinde yer alıken, N. 
Sakaoğlu ve N. Akbayar'ın  (Sakaoğlu ve Akbayar,1999, s. 199) tarihli Osmanlı'da Zenaatten Sanata adlı 
kitabında 28 odalı, 1 mescid, 1 çeşme ve 1 türbesinin bulunduğu ifadesi ile tanımlanır K. 
Pamukciyan'ın (Pamukciyan,1994, s. 69) 1868'de İstanbul'da Rupen Kürkciyan matbaasında basılan 
Gürünlü Muallim Manuk'un Hamarod Askharhakrutyun (Muhtasar Coğrafya) adlı kitabının 
sonunda bulunan İstanbul Hanlarının Türkçe alfabetik sıraya göre düzenleyerek yayınladığı listesinde 
"Yüncü Hanı - Yorgancılar (Kapalıçarşı) başında, 3" şeklinde yer alır.  

Han yapısının içinde yer alan ve günümüzde ‘cami’ olarak anılan mescid, Ahi Durmuş Baba Mescidi 
olarak da anılmaktadır. Caminin adı bazı kaynaklarda İmam Hanı Cami (Tanışık, 1943,  s. 2 -3) olarak da 
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geçer. Ahi Durmuş Baba'ya ait kabir hanın girişinde sağ yönde, çeşme ile bitişik konumdadır. Kabirin 
çevresi demir parmaklıklı olup, yüksekçe bir sandukanın üzerinde zemini yeşil boyalı kabir taşının 
kitabesinde Sultan Bayazıd'ın sakası olduğu yazar ve tarih olarak  911 senesi belirtilir. Bu tarih hesap 
edildiğinde miladi olarak 1515 senesine denk gelmektedir. R. Ekrem Koçu (Koçu, 1958, s.273-274) 
tarafından hazırlanan İstanbul Ansiklopedisi'nde çeşmeden akan suyun Halkalı suyu olduğu yazar. 
Çeşmenin demir hazne kapağının yanında  sülüs hat ile iki kitabe yer alır, 

Sağdakinde: Soldaki kitabede ise; 
Maaşallah 
Gör imdi ehl-i Horasanın 
Bani-i cami Durmuş Ahi babanın 
Absdest al kıl namazı iç abını 
Hem Sakası Beyazıd-ı Velinin 
Gitti çâr guşine tarih cevherle Rıza 
"Ola Cennet Mâkamı şu piranın" Fatiha 
sene 917 

Maaşallah 
Hanı Sürreemini Sarı 
Osman bani-i mâ-i leziz 
Sahib-ül hayrat Yorgani 
Mustafa Ağa ve diğer küçük 
Hüseyin Ağa ve Emine hanımın 
hayratlarıdır sene 1202,  
yazılıdır. 

Bu kitabe ile çeşmenin 1787 yılında tamir edildiği anlaşılmaktadır. Mescid’in pek çok onarım 
geçirdiği düşünülmekle birlikte en son 1990 yılında Camili Han esnafı tarafından onarıldığı bilgisine 
de ulaşılmıştır. 

Bölgeye ait eski haritalar incelendiğinde, C.Kayra'nın 1990 tarihli Eski İstanbul'un Eski Haritaları 
adlı kitabında yer alan 1887 tarihli haritada dükkan sıraları ile çevrelenmiş Camili Han 
görülebilmektedir. 1904 tarihli Goad haritasında ise YOUNDJIOU HAN (Yüncü Han) olarak 
isimlendirilmiştir. 

Harita 1. 1887 tarihli harita Harita 2. 1904 tarihli Goad haritası 

5. Restitüsyon Kararları

5. 1. Restitüsyon Ana Kararları 

Rölöve çalışması sırasında elde edilen tespitler, eserin üzerinde yer alan kitabe ve bölge hakkındaki 
yazılı kaynak araştırmasına dayanılarak, Ahi Durmuş Baba türbe ve çeşmesinin han yapısından önce 
var olabileceği kanısı oluşmuştur. İlerleyen zaman içerisinde Ahi Durmuş Baba türbe ve çeşmesinin 
karşısında, bölgedeki esnafın ibadet ihtiyacını karşılaması amacıyla bir mescid yapılmış olabileceği 
varsayılmaktadır. Mescidin yapım tarihi ile ilgili yazılı belgeye rastlanamamış olmasına rağmen, 
mescidin çeşme ile yakın tarihte, ahşap, tek katlı ve tek mekanlı bir yapı olduğu ön görüşü hakim 
olmuştur. Yüncü Han ya da günümüzdeki adıyla Camili Han yapısının ise daha sonraki yıllarda, 
mescidi saracak şekilde inşa edildiği düşünülmektedir.  
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Camili Hanın zemin katının kagir, birinci katının ise hücre duvarları kargir olup, revak kısmında ahşap 
döşeme ve dikmeler yer almaktadır (F 8). Günümüzde halen mevcut olan yapı malzemeleri özgün 
durumlarını korumaktadır. İlerleyen zamanda depremden yıkılmış olması muhtemel olan kısımların 
volta döşemeye çevrildiği ve bu dönüşüm esnasında mescidin 2 katlı olarak yeniden yapıldığı ve hana 
eklemlendiği görüşü ağır basmaktadır. Bu nedenle Camili Hanın restitüsyon çalışması 19. yüzyıl başı 
olarak kurgulanmıştır. Döşemesi kısmi volta olarak uygulanan caminin alt katında oluşan mekanların 
yapıldığı dönemde, çarşı esnafının çocuklarının eğitim gördüğü sibyan mektebi olarak kullanıldığı, 
restitüsyon projesi bağlamında geliştirilmiş bir fikirdir. Hanın iç avluya bakan odalarının üretim 
ağırlıklı işlevinin olduğu, dışa bakan zemin kat dükkanlarında ise hem üretim hem de satışın olduğu 
düşünülmektedir. Hanın bulunduğu sokağın da adı olan yorgancıların bu alanda konumlandıkları 
bilinmektedir. Yazılı kaynaklarda Yüncü Han olarak adının geçtiği günümüz adı ile Camili Handa 
yorgancılar esnafının hem yün, dikiş ipi benzeri ham madde depoladığı hem de dikim işlerini 
gerçekleştirildiği düşünülmektedir. Camili Hanın dış cephesinde günümüzde terk edilmiş bazı 
dükkanlarında belirli bir kotun üzerinde mal depolamaya yarayan ahşaptan ara bölmelerin, dikilen 
yorganların istif edilmesi için yapıldığı izlenimini vermektedir. 

Yapının restitüsyon projesi hazırlanırken, rölöve çalışmaları sırasında yapının kendisinden elde edilen 
veriler temel bilgi teşkil etmiştir. Buna ek olarak yapının özgün haliyle ilgili görsel bir belgeye 
ulaşılamamasından dolayı, dönem yapıları ve hanları incelenmiş, yakın çevredeki yapıların özellikleri 
analiz edilmiştir. Yapının özgünde klasik han yapı tipolojisine uygun olarak zemin üzerine tek kat 
olarak inşa edildiği düşünülmektedir. Bu bağlamda, yapıda günümüzde var olan ancak sonradan 
eklendiği yapı malzemesinden de aşikar olan 2. ve 3. katların muhdes olduğu kararına varılarak 
restitüsyonda han zemin kat üzeri bir katlı projelendirilmiştir. Camili Han'ı özgün mimarisinde 
bodrum katı bulunmadığından, dükkan sahipleri tarafından sonradan eklenen bodrum katların 
kapatılması uygun görülmüştür (F 9).  

Fotoğraf 8. Revaktaki ahşap dikmeler Fotoğraf 9. Muhdes bodrum kat 

Camili Han'da ahşap revakta bulunan ve özgün olduğu düşünülen ahşap dikmelerin başlık ve ayakları 
günümüzdeki şekliyle kullanılmış, mevcut olandan hareketle ahşap korkuluk eklenmiştir. Camili Han 
çatı eğimini saptanırken özellikle Kargopoulo'nun fotoğrafında göze çarpan eğim temel alınmıştır 
(F.10). 
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Fotoğraf 10. Kargopoula fotoğrafı, 19.yy 2. yarısı         Fotoğraf 11. G.E.E.A.Y.K. arşivi, 1962 

5. 2. Plan ve Cephe Düzlemindeki Kararlar 

Camili Hanın zemin katındaki hücre boyutları etüd edilerek, dükkanların önünde yer alması gereken 
revak sırası ve boyutları tespit edilmiştir. Zemin katta, bazı dükkan  mekânları avlu yönünde 
büyütülmüş olsa da, taşıyıcı ara duvarlarının özgün yerlerini korudukları düşünülmektedir. Zemin 
katta ve birinci katta bazı dükkanda tespit edilen özgün durumuna en yakın olarak tarihlenebilen demir 
kapı ve pencere doğramaları diğer dükkanlar için de önerilmiştir. 

Yerinde yapılan incelemelerden yola çıkarak zemin katta yer alan ve avluya doğru sınırı taşarak işgal 
etmiş olan mekânlar, geriye çekilerek revak kısmı açığı çıkartılmıştır. Mekânların içinde tespit edilen 
45 cm x 45 cm. lik kagir payelerin, sıva yüzeyindeki dökülmelerden kesme taş malzeme ile örüldüğü 
görülmüştür.  Avlu konturunu belirleyen bu payeler, mekanları örten beşik tonoz ile revak örtüsünü 
taşıyan ayak olarak görev yapmakta olduğundan tümüyle korunmuştur. Zemin kattaki hücreler, yapıda 
günümüzde varolan mekanlardan hareketle, beşik tonoz örtülü olarak düşünülmüştür. Paçacılar Sokak 
üzerinde kalan şekil 3'de hana bitişik konumlanmış bulunan kısım, betonarme taşıyıcı sistemi ve 
günümüz yapı malzemeleri ile yapıldığından,  muhdes olarak değerlendirilip kaldırılması önerilmiştir. 
Hana bitişik olarak yapılmış ve Hacı Memiş Sokağını işgal etmiş olan muhdes kısım da kaldırılarak, 
Paçacılar Sokağı ve Hacı Memiş Sokağın kesişmesi sağlanmıştır. Bu cepheler için özgün cephelerde 
yer alan pencere boyut ve biçimlerinin tekrarlanması önerilmiştir. 

Giriş kapısı; Camili Han’a ait günümüzde var olan tek girişin özgün yerinde olduğu düşünülmektedir. 
Bir dönem yenilenmiş olsa bile "nitelikli dönem eki" olarak değerlendirilmiş ve giriş kapısı 
korunmuştur.  

Pencere, kapılar; Odalarda, 1. katta günümüzde var olan özgün, taş söveli demir kapı ve 1. katta hanın 
kuzeybatı ucundan Hacı Memiş Sokağa bakan özgün demir doğramalı pencere korunarak 
kullanılmıştır. Diğer yapılacak pencere ve kapılara bu mevcutların örnek alınması önerilmiştir. 
Paçacılar Sokağa bakan fakat önüne eklenen yapı nedeni ile kapatılan pencerelerin (F. 4) yeniden 
açılması önerilmiştir.  

Merdiven; Günümüzde avluda yer alan iki kollu taş merdivenin özgün olduğuna karar verilmiştir. 

Revak; Merdivenin çıktığı 1. kattaki revağın günümüzde olduğu şekilde ahşap dikmeler üzerinde 
oturduğu, zemin kaplamasının ahşap olduğu ve ahşap çatı strüktürü ile örtülü olduğu görüşü 
günümüzde de var olan ahşap malzemelere dayanmaktadır. Kuzeybatı köşede duvara gömülü ahşap 
dikme ve dikme altında yer alan taş ayak (F. 12), üzerindeki sıva sökülerek yeri tespit edilmiştir. 
Günümüzde 1. katta avlu üzerini örten ve revak döşemesine sonradan yapılmış muhdes eklentiler 
kaldırılmış, mekân duvarları içinde göze çarpan ahşap dikmeler ve taş ayakları ortaya çıkarılarak revak 
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bölümünün tamamlanması önerilmiştir. Günümüzde ahşap revağın güney ucunda görülen ahşap tavan 
kaplaması korunmuştur.  

Cami; Yapıdan gelen veriler ve Kargopoulo’nun 19.yy’da çekmiş olduğu fotoğrafı göz önüne 
alındığında mescidin özgünde daha alçak kotta olduğu sonucuna varılmıştır. Deprem öncesinde 1. 
katında yer alan mescidin daha geride ve küçük olduğu, çatısının ise daha alçak olduğu ve 2. katında 
yer alan çatı arası mekânının olmadığı düşünülmektedir. Günümüzdeki caminin içinde yer alan 
betonarme dikmelerin yerine iki adet ahşap dikme konulmuştur. Kadınlar mahfilinin özgünde ahşap ve 
daha küçük olduğu düşünülmektedir. Minberin ise daha uygun olan güneybatı köşesinde olduğu 
düşünülmektedir.  

Fotoğraf 12. Duvara gömülü ahşap alt dikme ve taş başlık        Şekil 3. Camili  Hana bitişiğindeki muhdes yapı 

5. 3. Strüktür ve Malzeme Kararları 

Camili Han’ın zaman içersinde değişikliğe uğramış olmasına rağmen, yapının tuğla yığma 
duvarlarının özgün olduğu, 1. kat revağının ahşap, 1. katta mekânlarını bölen ara duvarların ise 
özgünde bağdadi olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle hanın güncel malzeme ya da betonarme 
uygulanmış tüm eklerinden arındırılması kararı alınmıştır. Zemin katta ana ve ara beden duvarları 
kargir,  birinci katta ise ana beden duvarları kargir, ara duvarlar ise ahşap strüktür ile bağdadi duvar 
olarak önerilmiştir. Birinci kat tavan döşemesi, yapının kendisinde kısmi olarak var olan döşeme 
sistemi ile aynı kotta ahşap olarak düşünülmüştür. Tavan kaplamasının altı mevcutta kısmı olarak 
bulunan çıtalı tavan biçimi ile bezenmesi önerilmiştir. 

Şekil 4. Camili Han birinci kat rölövesi Şekil 5. Camili Han birinci kat restitüsyonu 
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6. Sonuç ve Değerlendirme

Camili Han ve Çadırcılar Caddesi boyunca uzanan nitelikli cephenin 1894 büyük İstanbul depremi 
ardından, yapılan onarımlar esnasında eklendiği bilindiğinden, buna bağlı olarak, özgünde yapının 
cephelerinin günümüzdeki halinden oldukça farklı oldukları düşünülmüş olsa da, dönemin nitelikli eki 
olduğundan, restitüsyon cephesini için de 19. yy cephesi önerilmiştir. Avluda yer alan kabir ve hemen 
güneyindeki çeşmenin handan önce var olma olasılığı söz konusu olduğundan, kabir, çeşme ve 
mescidi içine alan zemin katı kargir üst katın dış beden duvarları kargir, hücre aralarındaki duvarların 
bağdağdi olduğu bir hanın yapııdığı temel görüş olarak kabul edilmiştir. 

 Yaşanan depremlerden diğer hanlar gibi etkilenmiş olduğu düşünülen Camili hanın, zaman içerisinde 
bazı bölümlerinin volta döşeme ile yenilendiği düşünülmektedir. Volta döşeme olan kısımlar, tarihi 
süreçte hana eklenen dönem restorasyonu olması ve kendi dönemini yansıtması nedeniyle, aynen 
korunmuştur. Han ile bütünleşik bir yapıda olan mescidin plan şemasının geleneksel yapıdan uzak 
olduğu görülmekte ise de dış duvar kalınlığı hanın Yorgancılar Caddesi cephesini teşkil etmektedir. 
Buradan hareketle, yapım aşamasında öncelikle mescid münferit olarak inşa edilmiş olsa bile, han 
yapısının eklendiği dönemde mescidin de yenilendiği sonucuna varılmıştır. Mescidin kendisini saran 
han ile birlikte kullanımının nasıl olduğuna ilişkin restitüsyon kurguları geliştirilmiştir. Ancak detaylı 
rölöve, yazılı kaynak araştırması ve yerinde derinlemesine gözlem yapılarak Camili hanın 19. yüzyıl 
başına tarihlenen restitüsyon çalışması hazırlanmış ve sunulmuştur. 

İlerleyen yıllarda Camili Han hakkında başka yazılı bilgiler elde edildiğinde ya da  yapı üzerinde daha 
detaylı olarak analiz ve malzeme laboratuar çalışmaları yapıldığında, 19. yüzyıl öncesine ait 
restitüsyon çalışmaları da yapılmalıdır. Camili Hanın, restorasyon aşamasına geçildiğinde, rölöve 
esnasında kapalı olan sıva yüzeylerin, bodrum katların, duvar-döşeme ya da duvar-çatı gibi pek çok 
birleşim yerinin de gün yüzüne çıkması nedeniyle bizlere başka bulgular verebileceği 
düşünülmektedir. Restorasyon sırasında elde edilecek yeni bulgular restitüsyon projesine de yeni 
bilgiler olarak girdi sağlayabilir.  Bu türden çalışmaların tarihimizde oluşan sosyal, kültürel ve yapısal 
bilinmezliklerin tartışılması açısından büyük önem taşına ve konuyu akademik olarak daha iyi noktaya 
taşıyacağına inanılmaktadır.  
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THE GREAT PALACE OF CONSTANTINOPLE: A 3D BETWEEN HISTORY AND 
ARCHAEOLOGY, TO UNDERSTAND THE GROWING OF THE PALACE AND ITS 

CHANGING IN TIMES. 

Eugenia Bolognesi Recchi Franceschini 
PALATINA ISTANBUL ASSOCIATION 

The area where the Great Palace lay, between St. Sophia, the Hippodrome, St. Serghios and Bacchos, 
the Boukoleon Harbour and the Sea of Marmara, is today fully dominated by the Blue Mosque, built 
between 1609 and 1617. The At Meydan, a gigantic square clearly reminiscent in its shape of the 
ancient City Hippodrome, is still marked in the middle by the two obelisks and by the Serpentine 
Column that were all once aligned along the central spina. (Fig.1: Sultanahmet, Istanbul, aerial 
photograph, 2002, kindly presented by Prof Reha Gunay) 

Onofrio Panvinio’s deserted area near the Hippodrome. 1 
The fully built area of houses and streets now descending from the Mosque to the sea  is represented 
as a deserted area in an engraving by Onofrio Panvinio, possibly following Gentile Bellini’s lost 
drawing of the 1470’s. A large basilica hall, orientated to the north, was still standing near the 
Hippodrome above smaller groups of  buildings.  A square building stood to the south upon high 
substructures at the foot of the hill. A long wall with arcades connected the north-east and the south-
west, coming down to a small harbour. Small mosques and palaces of the Turkish nobility were soon 
built in the area, which was made attractive by  the vicinity of the palace of  Topkapi. (Fig.2, The 
Hippodrome, Onofrio Panvinio, after 1470’s). 

The Great Palace of Byzantium macro-areas: the main courtyards on the terracing.  
Before that, the Great Palace buildings crowded all that area. The Palace complex was at the utmost of 
its splendour by the middle of the tenth century. By reading the Book of Ceremonies, compiled by the 
emperor Constantine VII Porphyrogenitus (913-59), the Palace comes to life.2 The emperor, his 
dignitaries, his guests, go through corridors and halls which sloped down between the Hippodrome, 
today At Meydan, and the Boukoleon harbour, on the sea shores, where Sahil Yolu runs today. The 
Palace is the background to the actions of men and women who lived there, it is shaped accordingly to 
the needs: Halls and corridors, in their forms and locations, respond to what happens inside them. The 
communications between the sectors of the enormous palace are crucial to understand the grand stage 
to the emperors’ lives.  

Most of the Palace routine was devoted to endless ceremonies, unrolling on the slopes of the hill, 
coming and going between the Hippodrome and St. Sophia, on one side, and the Boukoleon Harbour, 
on the other side. This was true already in the early sixth century Palace,  enlarged by Justinian from 
the Constantinian Palace near the Hippodrome to comprehend the Hormizdas Palace near the sea, 

1 Onofrio Panvinio, De Ludis Circensibus, in G.Graevius, Thesaurus Antiquitatum romanarum, t.IX, Lugd. 
Batav. 1699, col.226, 261. 

2  The Book was probably intended for internal use within the Palace, since only two copies have survived (cfr. 
Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, ed. Gy. Moravsik, transl. R.J.H. Jenkins, C.F.H.B., 
Dumbarton Oaks Texts, Washington 1967, 32). Notwithstanding the discovery of new material in the late 1950s 
by C.A. Mango and I. Sevcenko in the Greek Patriarchate of Istanbul (C.A. Mango - I. Sevcenko, "A new 
Manuscript of De Cerimoniis",  DOP XIV (1960), 247-249) the main manuscript is still the Leipzig manuscript, 
first edited by Leich and Reiske (1751-1754), reprinted in the Bonn Corpus (Constantinus Porphyrogenitus, De 
Cerimoniis Aulae Byzantinae, I.I.Reiske ed., 2 vols. (C.S.H.B, Bonn 1829-1830). Vogt's edition was never 
completed: it contains  Greek text, commentary and  French  translation  of   Book I, chapters 1-83 only 
(Constantine Porphyrogénéte, Le Livre des Cèrèmonies, A. Vogt ed., 2 vols. in 2 parts each (Budè, Paris 1935-
40). For internal dating of sixth century and tenth century chapters see J.B.Bury, "The Ceremonial Book of 
Constantine Porphyrogenitus", in E.H.R. XXII (1907), 209-227, 417-439; part. 212-214. 
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where the emperor held his residence while Caesar, with his wife Theodora. But it is even more true in 
the tenth century Palace, when the Book of Ceremonies clearly portrays a Palace central area, the 
backbone of the Palace complex, between the Hippodrome and the Harbour of the Boukoleon. On the 
sides, it also portrays some Palace peripheral areas, the northern courtyards, the eastern courtyards, to 
the west, Hormizdas. Together, backbone and peripheral areas are represented in our analysis of the 
existing ruins as the macro areas, often subdivided by the terracing on the slope and the pattern of the 
streets. 

The buildings of the Palace are mentioned in the Book of Ceremonies in sequence, thus enabling us to 
envision the areas through which the imperial cortège moves,  a reception is given, a promotion takes 
place, etc. The sequence of buildings described in the processions often gives an indication of their 
location on the various terraces of the Palace and particular architectural features. 
The first  survey of the Great Palace area, begun in 1918 by U. Hölscher and continuously up-dated by 
E. Mamboury until 1932, was finally published by Mamboury and T. Wiegand in 1934.3 The general 
map followed in Gnomon in 1937, and again in A. Schneider’s Byzanz,4 both  drawn up on the basis 
of Mamboury . 

At the same time the excavations below the south-east precincts of the Blue Mosque were begun on 
behalf of the Walker Trust in 1937-38 by the University of St Andrews. The Mosaic Peristyle, whose 
south-west corner is now exhibited in the Mosaic Museum at the end of Arasta Sokak, was discovered 
together with the Paved Street leading eastwards and a further series of substructures leading 
northwards. The concept was now formulated of an Upper Terrace, including the esplanade of the 
Blue Mosque, Arasta Sokak and Torun Sokak as far as the Peristyle of the Mosaics, and a Lower 
Terrace, stretching from the foot of the Peristyle down to the sea. In 1951-54 the Apsed Hall was 
discovered on the eastern side of the Peristyle and important results were obtained by excavating and 
studying the so-called House of Justinian in the sea-walls. The Second Report includes an important 
analysis of Byzantine building methods which remains fundamental to any study of the structures of 
the Palace.5 

With our study, the Book of Ceremonies becomes central again to the understanding of the ruins.  The 
network of big colonnaded courtyards, introducing to gigantic halls, connected by long corridors also 
bordered by columns, basic image of the Palace of Constantine the Great and of Justinian we get from 
the sixth century chapters, has been combined with the Palace descending to the sea at Hormisdas 
upon Justinian’s desire. It has also been combined with the next ninth century Palace planning, 
crowded by small churches tight in rows one against the other, and bedchambers plunged in gardens 
above the sea and the harbour, coming to us through the tenth century chapters of the Book of 
Ceremonies. Doors and corridors, where the imperial itineraries went through from one end of the 
Palace to the other have been taken as out thread of Arianna in the Palace complex sloping down hill 
from the Hippodrome to the harbour. 

The results we shall soon present in our Report have been made possible only thank to the many 
institutions who have contributed to it through the years, like Yeditepe, Yildiz and Tas Kisla 
Universities in Istanbul, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Culture of Italy, The 
CNR-ISTEC of Faenza, Chieti-Pescara and Ravenna University, with many students and colleagues. I 
am very grateful to all of them. (Fig. 3: The macro-areas: Backbone and Peripheral areas of the 
Great Palace of Constantinople ). 

3 E.Mamboury- T. Wiegand,  Die Kaiserpaläste von Konstantinopel, Berlin 1934. 

4 A.M. Schneider, Byzanz. Vorarbeiten zur Topographie und Archaeologie der Stadt, (Istanbuler Forschungen), 
Berlin 1937, pl.10. 

5 The Great Palace of the Byzantine Emperors, 2nd report (ed. D.Talbot Rice), Edinburgh 1958. 
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Main Upper Courtyards at 32 and 26 m. asl: Hypothetical reconstruction and identification of 
connecting terracing. The intermediate courtyard of the Onopodion. 

We may focus now on one crucial macro area, bounded on one side by the Hippodrome, to the east, on 
the other side, by the Baths of Zeuxippos, to the north, both pre-existing the planning of the Palace, 
which had to be near the Hippodrome, as all other Tetrarchic fourth century Palaces. This macro area I 
have named as Main Upper Courtyards. There lay the Public Apartments of the Constantinian Palace, 
at the upper level of 31 m. asl., the level of the Hippodrome and of the Baths of Zeuxippos, the Main 
Upper Courtyard; at the lower level of 26 m. asl., that of the Mosaic Peristyle today exhibited in the 
Mosaic Museum, the Middle Upper Courtyard. Like in Rome’s Palatine Palaces, the Public 
Apartments were thus organized on two different terraces. Obviously inside these main levels many 
different minor levels were obtained by the organization of actual internal and external spaces.  

At the higher level lay the main group of  monuments, namely, the Main Triclinium, the Octagon, the 
Augusteus, on the south side. The main upper courtyard had access from the Hippodrome through the 
gate beneath the Kathisma, from the west. At the same time, from the north,  it had access from the 
Baths of Zeuxippos, which were, with the Hippodrome, the other given limit of the palace, bordering 
the Mese and the Augusteon opposite St.Sophia. Also from the north, it communicated at two levels 
with the sector of the palace known as Scholae,  the northern courtyards beyond the Chalke, 
monumental gate at the end of the Mese coming to the Palace between the Baths of Zeuxippos, on the 
side of the Hippodrome,  and the Augusteon, on the side of St.Sophia. 

At the lower level, from the east, a door allowed direct access to the triklinos of the candidati, also 
connecting with the northern courtyards. The triklinos was known as the makron  because of  the 
extreme length. This triklinos run on both the upper and the lower terrace, coming from the Magnaura, 
the great hall north of the Scholae near St.Sophia, through the Scholae, down to the Consistorion. Here 
it became a vestibule to the Consistorion and through this lower section of the triklinos of the 
candidati the Consistorion communicated with the Main Upper Courtyard. As well from the makron, 
the Consistorion had a second access to the Main Upper Courtyard through the Onopodion, the open 
courtyard leading directly up to the Augusteus, at the south-east corner of the big courtyard. 

The Onopodion deserves a long detailed discussion because of its central location midway between the 
main upper courtyard to west and the middle upper courtyard to north. The Onopodion6  connected in 
fact the portico of the Augusteus and the portico of the Nineteen Couches, with the makron of the 
Candidatoi in front of the Consistorion, from the higher terrace at 32 m. a.s.l.  to the lower terrace at 
26 m. a.s.l.  

From the Golden Hand  the processions “go as far as the Onopodion.”7  “and from there they descend 
into the Consistorion”.8  On  the occasion of the augusta's coronation and marriage, "all the senators 
change their robes in the Consistorion, and when the emperors give the order,  the patricians and the 
other members of the sekreton go up to the Golden Hand”.9 When two demarchoi were elected, "the 
two factions are summoned and go up the Onopodion".10 

6 Cer. I.32, 176; I.10.72; I.65.270. Cfr. Guilland, Études 172-73, with notes. 

7 As an example Cer. I.1 (26.1-2): ἀπὸ τὸν ἐκεῖσε ἀπέρχονται ἐν τῷ ὀνωποδίω. 

8 Cfr. Cer. I.1(26.4-5): καὶ ἀπὸ τῶν ἐκεῖσε κατέρχονται ἐν  τῳ κονσιστωρίῳ.  See also Guilland (176-77) EB 
1948 (=.Études, 1.87). 

9 Cer. I.41 (207.17-20): πάντες οἱ συγλητικοὶ, καὶ ἀλλάσσουσιν ἐν τῷ κονσιστωρίῳ, καὶ ὁτε κελεύουσιν οἱ 
δεσπόται, ἀνέρχονται οἱ πατρίκιοι καὶ οἱ λοιποὶ τοῦ σεκρέτου εἰς τὴν χρυσῆν χεῖρα,... 

10 Cer. I.56 (271.16-17): μηνυόνται καὶ ἀνέρχονται τὰ δύο μέρη ἐν τῷ ὀνοποδίῳ, ...  The factions gathered in the 
Consistorion, as it is recorded on the occasion of the promotion of the demarchos of one faction (Cer. I.55: 
269.12-20). 
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The Onopodion was then a monumental staircase with large platforms at different heights. 

At the Onopodion was placed one of the most important stations of the factions, where they acclaimed 
the emperor outside the Sacred Palace, and the demarchoi could be promoted.11  If no adoration took 
place in the Golden Hand, the first reception of the factions to the emperor coming from the Private 
Apartments took indeed place in the Onopodion. 12 Here took also place the first reception of the 
patricians to the empress on the occasion of her marriage and coronation. 13  

The Onopodion may have been therefore mentioned in Theophylaktos Symocatta as the Ampelios 
(=vineplant), where the first reception to Constantina, wife of  Maurice (582-602), took place on the 
occasion of her coronation and marriage. We are also told that,  when Phokas gained possession of 
Constantinople and the nuptial ceremony with the augusta Leontia took place, the Greens wanted to 
acclaim the emperors “in the so-called Ampelios (being this forecourt of the imperial Palace)”.14  The 
forecourt was in my opinion the Onopodion. The presence of the factions may find otherwise a 
parallel in the ceremony for the promotions of the demarchoi in the Onopodion.15 Onopodion as 
Ὁινοπόδιον might have become Ampelous.16 In the Palace of  Nicomedia, the first notary Auxentius 
lay indeed beneath the shadow of a vine-plant, in a Palace courtyard.17 If  the origin of the name may 
have been a pergula of vines, such a name might confirm the placing the monumental staircase in an 
open-air courtyard. . 

The Onopodion had three doors.18 Two doors were at the level of the upper terrace, on top of the 
staircase: the bronze door of the Onopodion, from the portico of the Golden Hand and the door of the 
Dikionion, from the portico of the Nineteen Couches, at the upper level; the trithuros, from the 
makron of the Candidatoi and the Consistorion, at the lower level.  

The door of the Dikionion was the door of the portico of the Great Triklinos, leading to the courtyard 
of the Onopodion towards the Consistorion at the lower level, and at the same upper level to the 
portico of Augusteus. They were known as Dikionion because the door opened between two columns. 
On the occasion of the wedding ceremony, the augusta went from the Augusteus to the Tribunal to be 
acclaimed, through the portico of the Augusteus and the portico of the XIX Akkoubita. "The curtain 
(behind the Bronze Door in the portico of Augusteus) was drawn by two silentiarioi, and the augusta 
stood at the Dikionion." 19 After her acclamation in the Tribunal, the augusta went back to the 
Augusteus, going through the Dikionion.20 The emperor came by the Dikionion from the XIX 
Akkoubita to the Onopodion on the occasion of Lent, "He stands in the middle of the two columns. 

11 Cer. I.55 (270.6-7). Cfr. note 27. 

12 Cer. I.16 (97.19-20); I.38 (192.2-6). 
13Cer. I.41 (212.19-21); Cer. I.40 (204.10-12); I.41 (210.10-13). 

14  cfr. Mango Brazen House, 82-83. 

15 Cer. I.55 (270.6-7). Cfr. note 40 cfr. also Cer. I.82 and Vogt, Comm. II.16. 

16 Th. Sym., Hist., 51. This was differently identified in the lychnoi by M. and Mary Whitby,  Comm.  on the 
basis of Guilland's observations (Les factions à Byzance, EEBS  21 (1953), 16 (=Études, I.225). 

17 Suidas, Lex. s.v.Auxentius. Cfr.Jones, Later Roman Empire, I,203. 

18 Ebersolt, Grand Palais, 46, 50-51, keeps the Bronze Door different from the trithuron, but places the stairs 
after the trithuron. Upon Labarte's basis (Palais  58), Guilland, EB 1948, 175-80 (=Études, I.87) confuses the 
Bronze Door with the trithuron, with no consideration of the different levels. 

19 Cer. I.41 (210.16-17): καὶ αἴρεται ἡ κορτίνα ὑπὸ δύο σιλεντιαρίων, καὶ ἵσταται πάλιν ἡ αὐγούστα εἰς τὸ 
δικιόνιον, ... 

20 Cer. I. 41.214. 
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The patricians and the military commanders welcome him there in the Onopodion and perform 
adoration to him".21 

The Bronze Door was the Great Door from the Golden Hand onto the Onopodion.22 The door was also 
called of the poulpiton, from the marble poulpiton onto the Onopodion that became the main feature of 
the area.23 There the emperor stood above ministers and dignitaries, waiting for him in the Onopodion. 
There could take place the first reception to the factions, who came to acclaim the emperor out of the 
Sacred Palace, the first public proskynesis to the emperor.24  

The trithuros of the Onopodion is quoted as such only on the occasion of the promotion of a magister 
on a normal Sunday in the Consistorion, as we shall in the description of the doors of the makron of 
the Candidatoi.    

But we can identify the trithuros  also on other occasions. In the two disturbed passages describing the 
ceremonies on the occasion of Pentecost and of the second week after Easter,25 the middle door used 
by the patricians, followed by the emperor with his koubikoulon, the right door by the kandidatoi and 
the left door by the spatharokandidatoi, were the three doors of the trithuros, and not, as Ebersolt 
thought, the doors in the apsis of the Consistorion. The poulpiton has been confused with the poulpiton 
under the canopy in the hall, but it was really the poulpiton of the Onopodion. In the same way I 
would say that the steps paced by the dignitaries as after the doors, and thus taken by Ebersolt as steps 
of the Consistorion, were instead before those doors and pertained to the Onopodion.26 

And two other passages, on the occasion of the Epiphany and of the Christmas ceremonies, further 
confirm the trithuron as different from the doors in the apsis of the Consistorion. On the occasion of 
the Epiphany the emperor comes from the Onopodion to "the lower door (of the Onopodion) which 
stands before the Consistorion.".27 This was the trithuros of the Onopodion. It could not coincide with 
the triple door in the apsis of the Consistorion, because it opened indeed before the entrance of the 
Consistorion, opposite the apsis.28 Furthermore, the parallel enclosed in the text with the ceremony of 
the Epiphany and that of Christmas confirms the identity of the poulpiton and of the steps in questions 
as the poulpiton of the bronze door and as the monumental staircase of the Onopodion. On both 
occasions, the emperor appears at the poulpiton of the bronze door and the adoration takes place. Then 
"they all descend to the Consistorion and the emperor stands beneath the canopy at the porphyry 
slab".29 The poulpiton was that of the Onopodion.  

The steps went thus from the poulpiton of the Onopodion, at the level of the Augusteus and of the XIX 
Akkoubita, down to the trithuros, at the Consistorion level. From there the emperor  reached the 
makron and then the Consistorion. He finally appeared under the canopy in front of the assembly. 

21 Cer.I.9 (62.23-63.1): ἵσταται ἐν μέσω τῶν δύο κιόνων. Καὶ δέχονται αὐτὸν ἐκεῖσε εἰς τὸν ὀνόποδα πατρίκιοί 
τε καὶ στρατηγοὶ, καὶ προσκυνήσαντες τὸν βασιλέα. 

22 Cer. I.30 (130.1-2) ; Cer. I.10 (72.20); I.35 (181.9). 

23 Cfr. Cer. I.23 (130.1-2). Cfr. Ebersolt, Grand Palais, 50-51. Pace Guilland  (EB 1948 175-80). 

24 Cer. I.38 (192). 

25 Cer. I.9 (63); I.10 (73). 

26 Ebersolt,  Grand Palais, 40; Guilland, Le Consistoire, Hellenika XIV (1955), 107 (= Études). 

27 Cer. I.26 (143.18f): εν  τῇ κάτω πύλῃ τῇ οὔσῃ ἔμπροσθεν τοῦ κονσιστωρίου. Cfr. Ebersolt,   Grand Palais, 
47 note.  

28 Ebersolt, Grand Palais, 42-43, 45 note 4. 

29 Cer. I.23 (130.2f): καὶ κατέρχονται  πάντες εἰς τὸ κονσιστωρίον, καὶ στάντος τοῦ βασιλέως ὑποκάτω τοῦ 
καμελαυκίου εἰς τὸν πορφυροῦν λίθον, ...    
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Between the two halls of the XIX Couches and of the Consistorion a system of courtyards and stairs is 
still recognizable in Istanbul today. I have placed in dark grey the higher terracing and in lighter grey 
the lower terracing. It would seem that the so called Onopodion could be the marble court today half 
way between the Blue Mosque and Arasta Sokak, at the north end of the ally leading to the Mosaic 
Museum. Could then the vaulted entrance from the Blue Mosque be eventually  in the place of the 
famous Dikionion where the empress appeared after her coronation and marriage? And could the 
staircase leading up to the Delphax (the ancient name I think for the Tribunalion courtyard) from the 
Consistorion, hide beside the marble wall closing north this intermediate courtyard on the way in fact 
to the Consistorion? (Fig. 4, The Main Upper Courtyards Hypothetical reconstruction and connecting 
itineraries on the terracing at 31, 28 and 26 m asl.) 

The Main Upper Courtyard at 31 m. asl. : The XIX Couches. 

A much shorter description will be reserved to the Main Upper Courtyard with the Main Triclinium of 
the Nineteen Couches.  The main upper courtyard was the place where the army, the palatines and the 
factions could gather inside the Palace complex. It paralleled the public space of the Hippodrome 
outside the Palace.30 Here large State assemblies took place, on the occasion of imperial elections, 31 

marriages, 32 the consecration of caesars or nobilissimi,33 public speeches of the emperors. 34  

It had different names through the centuries. Principally we may distinguish a ninth and tenth century 
name, the Tribunalion, from the Tribunal, we shall see, a sort of a podium where the emperors 
appeared to his subjects gathered in the courtyard;35  and a fifth and sixth century name, the Delphax, 
probably from one Delphic tripode placed by Constantine in the middle of the courtyard, possibly, the 
Serpent Column which was transported to the Hippodrome, on the spina, between the Theodosian 
Obelisk and the Colossus, by the ninth century, when in fact the big courtyard becomes known as 
tribunalion and not any more as Delphax. Other names widely used confirm the vast dimensions of the 
courtyard: Area,  large courtyard;36 Hexaeron,  grand open courtyard;37 ὑπαίθρος ἀυλή,  open hall or 
courtyard.38 

30 The factions would have danced here until the time of Heraclios. Preger I.168. Cfr. Al.Cameron, Circus 
factions, 255. Dagron (Cple Imaginaire, 165) seems to locate the dances of the factions in a Palace of the 
Tribunal in the City. 

31 For the description of the ceremony see the coronation of Anastasios (Cer. I.92 (420) and Justin I (Cer.I.95 
(433). See also Heraclios Neos Constantinos crowned basileus by his father in Jan. 613 (612?) (CP 703.17-20).  

32 For the description of the ceremony see Cer. I.40 (204-205); I.41 (209-210).  

33 For the description of the ceremony see Cer.I.38b and Cer.I.43. Al.Cameron righly observes (Circus factions, 
256-57) that the existing protocol was possibly designed for Michael III (842-67), but on its broad outline might 
go back to the promotion ceremony of Heraclius junior from Caesar to Augustus and his brother David to Caesar 
in the Daphne Palace (Cer.II.27, 638). 

34 Zeno against Theoderic (Malchus of Philadelphia fr.11, (Müller FHG V 120)) and Leo III against the icons 
(Theoph. Chron,  De Boor, 629). 

35 Theoph. Chron. (De Boor, 388); Preger II.144, 168 

36 Cer. II.27 (628) 

37 Cer. I.1 (20) 

38 Evagr. V.13 (.Bidez-Parmentier, 208.27). 
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Probably an early name used also in the second period is Daphne. By the tenth century the entire 
Palace near the hippodrome appears to be known under this name, different from the palace of the 
Magnaura, near St. Sophia, and the Sacred Palace, near the Boukoleon Harbour. 

On the lower terrace the gate of the Delphax introduced to the main courtyard from the lower end of 
the triklinos of the candidati, rising north to the higher terrace beside  Excubita and Scholae to the 
Magnaura.  

The great triklinos  was the main building opening onto this main upper courtyard. The name of the 
XIX Akkoubita, or simply the XIX Akkoubita,  referred at the number of banqueting couches, is 
recorded in the Kletorologion, as the hall where the banquets on the occasion of the festivities of the 
dodecaemeron (24th  December – 6th  January) took place.39  

Beside state banquets, imperial coronations and promotions of dignitaries  are also recorded. In this 
hall Justinian was crowned emperor by Justin I (518-27) in 527.40 In the description of the procedure 
for the promotion of a count of admissions, a count of the scholae, or a curopalatae, " when the 
emperor goes up to the Hippodrome, he creates him in the great triklinos, in that place where he 
receives the prefects".41  

And many state funerals took place there: certainly the funerals of Constantine VII (913-59),42

possibly the funerals of the first Constantine in 336. It may be worth it to recall the scene, told us by 
Eusebius, about Constantine laying in state on his death bed." He died at Nicomedia, toward noon on 
the day of Pentecost (22nd may 337). His soldiers "lifted the body from his couch, laid it in a golden 
coffin, wrapped in purple robe, and transported it to his eponymous city. Here it was placed in an 
elevated position in the biggest hall of the Palace,43 encircled by candles burning in golden 
candlesticks. ... in the middle of the Palace, high up in his elevated position, the body of the emperor 
rested, arrayed in the symbols of sovereignty, the diadem and the purple robe. It was surrounded by a 
numerous retinue of attendants, guarding it incessantly day and night".44 Constantine’s funerals in the 
Palace were placed by Ebersolt in the Augusteus,45 but the large assembly of the officers and of the 
ministers "entering the hall at the appointed times, greeting the emperor in the coffin with bended 
knees, as though he would have been still alive, ... followed by multitudes of every rank, who came 
with their wives and children to witness the spectacle", wasI think  more appropriate for the Main 
Triclinium. Most probably Zeno lay also on his death bed in the Great Triklinos,  in 491, when 
Anastasios went from the Consistorion up to the Hippodrome for being elected. It was certainly the 
XIX Akkoubita “the many-couched hall of the royal mansion, the far-famed vestibule and most 

39 For the various names attributed to the building see R.Guilland, Études sur le Grand Palais de Constantinople. 
Les XIX Lits, JOEB 12-13 (1962-63), 88. For a general introduction to the building see also Ebersolt, Grand 
Palais, 58-62, in particular for a lucid summary of the tables position Oikonomides, Listes, 164-90, and note 
136. 

40 Cer. I.95 (432.21-433.1). 

41 Cer.I.84 (386.27 - 387.1): The praefects, we have seen, of the Praefecture, City and Palace. 

42 Cer. I.60 (275) cfr. Theoph Cont. (Bekker, 467). For the restoration of Constantine Theoph. Cont. ed. Bekker 
449. 

43 Eus. Vita Const. IV.66 (Winckelmann). 

44 Eus. Vita Const.,IV.66 (Winckelmann). See also P.Karlin-Heyter, L'adieu à l'empereur, Byzantion LXI 
(1991), 117-118, 127, who points out to the similarity between the descriptions of the funerals of Constantine I 
(337) and of Constantine VII (959), but does not consider the existence of the Great Triklinos in the Early 
Palace.  

45 Ebersolt,  Grand Palais,  48. 
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glorious porch” adjoining the open-air palace courtyard, where Tiberios (578-82) was carried on a 
litter on 13th  August 582, the day before his death.46 

Possibly, in the engraving of the Hippodrome of Constantinople by Onofrio Panvinio, along the 
eastern side of the arena, the great triklinos might be one of the basilical halls facing north and still 
surviving among the ruins of the Great Palace.47 Liutprand says that the XIX Akkoubita was a 
"domum iuxta Hyppodromum, Aquilonem versus".48 Such location of the great Triclinium, facing 
north, on the south side of the courtyard of the Delphax, or Tribunalion, might be confirmed by the 
description of the ceremony of the coronation of caesars and nobilissimi in the courtyard. At the end of 
the ceremony we are told that the entire gathering moved and turned eastward to pray.  We may argue 
that the emperor and the Patriarch, in front of the portico onto the heliakon, were facing north; that the 
army, the ministers and the factions in the courtyard were facing south. They could therefore turn 
eastwards together.49  

The longitudinal plan was confirmed by the position of the tables on the day of Epiphany,.  Chants of 
Leo VI were performed in the hall. The four choir-masters conducted four groups of four tables each,50 
subdivided in couples of tables on the two sides. The choir-masters had to be placed in the middle of 
the hall at the same distance from the tables on both sides,51 as a basilica would in fact easily allow for. 

Concluding, on the main terrace at 31 m.level lay the main upper courtyard or Tribounalion, from the 
high Tribunal placed in front of the XIX Akkoubita, the main Triclinium of the Palace, looking north. 
The XIX Akkoubita was placed between  the complex of St. Stephen, on the side of the Hippodrome, 
west, and the Hall of the Augusteus, main hall of the Private Apartments, on the side of the sea, east. 
The three buildings were all located  opposite the entrance from the baths of Zeuxippos, at the end of 
the Mese, main street of Constantinople leading straight to the Palace.  

I have chosen the Palatine Public Apartments for the Main Upper Courtyard .hypothetical 
reconstruction  The three big halls in front of the MainTriclinium of Domitian’s palace  may be the 
best hypothesis. But the Lararium has to my view to be substituted by the Atrium to the Domus Aurea 
of Nero, not far from there,  grown up in the Lateran Baptistery where indeed a small church (St. 
Victor in Rome, St. Stephen in Constantinople) was inserted on one of the Octagon’s sides. 

 (Fig.5: Main Upper Courtyard: the Upper Public Apartments from the Kathisma Gate on the 
Hippodrome). 

The Middle Upper Courtyard: the Consistorion complex. 

We can now turn to the lower terrace at 26 m. asl, where the Aula Regia, or Consistorion, was located. 
To this aula the ambassadors were conducted from the Scholae – which I think were the Palace 
praetorion – to venerate the emperor. Here also his own subjects came, to implore justice from him 
and to submit to him and his advisors their petitions. 

46 Theoph.Sym. Hist. I.1-2 : Wirth, 38.26-39.2· ἐπὶ τὴν ὕπαιθρον τῶν βασιλείων αὐλήν, ἥτις παρήνωται τῇ 
πολυστιβάδι τῶν ἀνακτόρων οὐκίᾳ προαυλίῳ περιφανεῖ καὶ περιδόξῳ τῷ προσκηᾳίῳ, ... Transl. M  and M. 
Whitby, History, 19, with note. Cfr. CP 690.8-9; Theoph. 252.1-13. 

47 Onofrius Panvinius, De Ludis Circensibus, Lugduni Pataviorum, ... 

48 Liutpr. Antap. VI.8 ( MGH Scr. III, 388). 

49 Cer.I.43 B (223.11 -224.17); Cer.I.43 A (219.5 - 220.3). 

50 Oikonomides, Listes, 189,1 (d').  

51 Oikonomides, Listes, 187.24f. 
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In the hall of the Consistorion the coronations were ratified, as Leo's coronation at Marcian's death in 
457;52 and receptions were offered by the emperor to foreign ambassadors.  Peter the Patrician in the 
sixth century writes of an embassy from Italy was received in the Consistorium in 474 by Leo I.53 
Later Jesdekos, Khosroe's ambassador to Justinian, payed his visit to Constantinople in 530s, 
recording the best description of the building 54 

The Consistorion was directly connected with the bedchamber. In the hall the ministers had to 
abandone the emperor when he proceeded to the secret parts of the Palace. On the occasion of the 
coronation of Leo I (457-74) in 457, "the prefects and the City prefect stand in ranks in the 
Consistorion as it is customary. The senate and all the ministers remain, and (the emperor) goes into 
the bedchamber with the patricians".55 On the occasion of Jesdekos' visit, "the emperor comes out of 
the bedchamber, preceded by the patricians, and sits in the Great Consistorion".56 This entrance was 
different from the door of the Lord, acceding to the Private Apartments from the south side of the 
makron.  

In the ninth-tenth century Palace,  the Consistorion was known in fact as "the hall where the canopy 
stands and the  magistri are promoted".57 The Consistorium was used as a banquet hall for the poors 
during the dodekaemeron, when the patriarch and the hegoumenoi banqueted in the XIX Accubita.58 It 
is also recorded as a vestiary for the dignitaries, on the occasion of the promotion of a master or of a 
prefect taking place in the hall.59  

In the fifth-sixth century chapters, the Consistorion was both the emperor's council and the hall, aula 
regia, where the council took place.60 There he spoke to his ministers and discussed with them in 
law’s matters, as Julian in 36261 and Theodosios I in 381.62  

The basilical shape of the Consistorium, in line with the Roman tradition of audience chambers and 
administrative halls - one vaste nave terminating in a semi-circular apse - has never been questioned. 
In Jesdekos accounts, 63  while the ambassador waited in the Antikonsistorion for the emperor and his 

52 Cer. I.91 (415)  

53 Cer. I.87 (295).  

54 Cer. I.89 (404.15f) 

55 Cer. I.91 (415.23-416.4). Cfr. Cer.I.89 (405.2-4; 18-19). 

56 Cer.I.89 (405.2-4). 

57 Cer. II.15 (573, 8-10) Ὁ τρίκλινος, ἐν ῷ καὶ τὸ καμελαύκιον ἱσταται καὶ οἱ μάγιστροι γίνονται.  cfr. II.15 
(578,13-4; 584, 11-2; 595, 7-8). 

58 Oikonomides, Listes, 177.17f 

21 Cer. I.26 (144); I.46 (233.4f; 235.13f); I.53 (265.10f).Cfr. A.Vogt, L'Hippodrome Couvert, EO 37 (1938), 27, 
for a similar role to  St.Stephen of the Hippodrome in the ninth century. 

606 R.Graves, Consistorium Domini, New-York , Columbia University, 1974, pp.1-16; cfr. F.Millar, The emperor 
in the Roman world, London 1977, p.21; Jones, LRE  I.333, note 27-28 

607 C.Th.XI. 39.5 (Pharr 340). Cfr. Jones XI.27, 1134 II, 495-497). Cfr. also H. Kruse, Studien zur officiellen 
Geltung des Kaiserbildes im Römischen Reiche, Paderborn 1934, 79-80 

62 C.Th. XI.39.8 (384). Cfr. Graves, op.cit., 102-103. 

301 Cer. I.89 (404.15-19). Cfr. Cer. I.84-86, Jones, Later Roman Empire, XI.39 vol.II.1136; = J XII.VIII.2 (441), 
Jones, Later Roman Empire,  XI.37, vol.II.1136. 
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ministers to come, he is made to stand “at the wall before the curtain of the Great Summer 
Consistory”.64  When the moment comes, Jesdekos makes proskynesis three times, after the doors of 
the vestibule, then in the middle of the hall, finally in front of the emperor seated on the throne..65  The 
main hall of the Consistorion  was thus intended as the Great Summer Consistory.  

The Anticonsistorion may be identified as the Indoi or Small Winter Consistory 

In the tenth century chapter about the promotion of a magister on a normal Sunday, " in the morning 
the senate change vests in the makron of the Candidatoi (ἐν τῷ μάκρονι τῶν κανδιδάτων), and the 
patricians change vests in the Indoi (εἰς τοὺς Ἰνδους),  if they are not many they come into the 
Consistorion, where the throne is".66 At the end of the ceremony, from the Great Summer Consistorion 
" the senate .... comes out into the makron of the Candidati (ἐξέρχονται ἐν τῷ μάκρωνι τῶν 
κανδιδάτων), and leave is given by the silentiarios. The promoted magister comes out to the Indoi 
(ἐξέρχεται εἰς τοὺς Ἰνδους), he puts on a purple saghion upon his sticharion, and goes home."67 The 
vestiary of the senate was thus the makron and  of the master the Indoi. Thus the makron and the Indoi 
were two different buildings. 

If we accept the Indoi, as Guilland suggested, as a corruption for Inner (endon) Consistory, they were 
the vestibule introducing to the main hall.68 And if the Indoi were the vestibule of the main hall, the 
makron was thus different from the vestibule. 

The existence of two different buildings before the Consistorion is variously confirmed. When the 
promotion of a prefect was performed, after the ceremony " the master of ceremonies takes him and 
brings him to the Winter Consistorion (ἐν τῷ  κονσιστωρίῳ τῷ χειμερινῷ), he dresses the kamision and 
the loros, put the sandals on and goes through the makron of the Candidati...".69 On the occasion of the 
promotion of a master we are told as well that: “the praepositos leads him to the Winter Consistory 
and robes him... he then takes him to the foot of the emperor...”.70  The Winter Consistorion  was a 
vestiary like the Indoi. 

The makron lay thus between the Small Consistory and the Onopodion. 

The gates of the Delphax  we have mentioned between the lower section of the triklinos of the 
Candidati and the Delphax 71  are recorded together with all the doors of the makron opening south of 

64 Cer. I.89 (405.4-10): εἰς τὸν τοῖχον ἀντὶς τοῦ βήλου τοῦ μεγάλου θερινοῦ κονσιστωρίου.Cfr. Cer. I.88 
(397.17-398.12); I.89 (405.22-406.19).  

65 Cer. I.89 (405.22-406.19). 

66 Cer. I.46 (234.12-15) Καὶ τὸ πρωὶ ἀλλάσσει ἡ σύγλητος ἐν  τῷ μάκρονι τῶν κανδιδάτων, καὶ οἱ πατρίκιοι 
ἀλλάσσουσιν εἰς τοὺς Ἰνδους, μὴ ἔχοντες ἄδεια εἰσιέναι ἐν τῷ  κονσιστωρίῶ, ἱστομένου τοῦ σένζου. 

67 Cer. I.46 (236.2-6). Ἠ σῦγλητος... καὶ ἐξέρχονται ἐν τῷ μάκρωνι τῶν κανδιδάτων, καὶ δίδονται μῖνσαι παρὰ 
τοῦ σιλεντιαρίου. Ὁ δὲ προβληθεὶς μάγιστρος ἐξέρχεται εἰς τοὺς Ἰνδους, καὶ ἀλλάσσει σαγίον ἀληθινὸν ἐπάνω 
τοῦ στιχαρίου αὐτοῦ, καὶ ἀναχωρεῖ ἐν τὸν οῖκον αὐτοῦ.... 

68 Guilland, Études, 108-109 

69 Cer. I.53 (265.10-15): Εῖτα ἐπαίρει αὐτὸν ὁ τῆς καταστάσεως, καὶ εἰσφέρει αὐτὸν ἐν τῷ  κονσιστωρίῳ τῷ 
χειμερινῷ,  καὶ ἐνδὺει αὐτὸν τὸ καμήσιον καὶ τὸν λῶρον, καὶ ὑποδύεται καλήγιον,  καὶ ἔρχεται ἐπὶ τὸν μάκρωνα 
τῶν κανδιδὰτων,.. 

70  Cer. I.46 (235.13-6): Καὶ εἰσάγει αὐτὸν ὁ πραιπόσιτος ἐν τῷ ξειμερινῷ κονσιστωρίῳ καὶ ἐνδύει αὐτὸν...καὶ 
εἰθ’ οὕτως προσφέρει αὐτὸν πρὸς τοὺς πόδας τῶν δεσποτῶν. 

71 Cfr. R.Guilland, Le Consistoire. Le Makron des Candidats. L'église du Seigneur, Hellenikà 14 (1955), 106-
113 (=Études 56-59)Cfr. Cer. I.84-86. Jones, LRE, XI.39, vol.II 1136; = J XII.VIII.2 (441). Jones XI.37 vol.II 
1136.  
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them, respectively onto the Onopodion and  the vestibule of the Consistorion.. The makron, and not 
the Consistorion, pace Ebersolt and Guilland, was the building mentioned in the middle of the three 
set of doors on the occasion of the promotion of a magister on normal Sundays in the Book of 
Ceremonies. The occasion is now the promotion of a magister in the Consistorion Hall. The doors 
were closed while the throne was being placed under the canopy in the hall.  “The day before that 
evening the three ivory doors of the Consistorion were opened and curtains were hung at the three 
doors giving onto the makron of the Candidatoi, it was then opened the trithuros of the Onopodion and 
equally the doors of the Delphax”.72  At the south-west, the trithuros of the Onopodion connected with 
the Golden Hand, portico of the Augusteus, at the upper level like the Tribunalion. To the east, the 
three ivory gates opened onto the Consistorion; to the north-west, the gates opened onto the Delphax, 
the courtyard of the XIX Akkoubita in its early name. 73 

As the best archaeological parallel, the Constantinian Aula Palatina in Trier is commonly taken as a 
paradigma for the basilica-type. It consisted in fact of one nave, ending in a semi-circular apse. It 
measured 67 m. in length, 27.5 m. in width, 30 m. in height. The walls were 2.70 m. thick, built of 
bricks, laid in courses and separated by mortar layers nearly as thick as the bricks. Two rows of round-
headed windows lit the interior, 9 each side, and 4 in the apse.  Niches decorated the apse between the 
windows and the frontal part of the great arch dividing the nave by the apse. 5 hypocausts heated it, 4 
in the nave and 1 in the apse. A coffered wooden ceiling probably roofed the hall, much as it does 
today the modern restoration. On either side of the long hall was a colonnaded courtyard, rather long 
and narrow. The use of those courtyards is under discussion, since two of the hypocausts which served 
the hall had to be stoked from here. For this Wightman view them as a service area.74  

A further hall, as long as the main basilica, but much narrower, runs perpendicular to the nave, along 
the entrance wall. This location determined its use as a vestibule to the basilica, to which access was 
given through a projecting porch. That had a wide central archway, and two smaller arches at each 
side. The same pattern repeated opposite to it in the south wall of the main building. A rectangular hall 
and an apsed building extended the vestibule on the two sides.  

The complex in Constantinople, built by the same emperor and with similar functions, may thus be 
imagined. The main hall was, I think, the Consistorion. The vestibule was probably a smaller basilica 
running as well perpendicular to the main nave. Like in Trier a triple arched doorway introduced 
probably to the vestibule and  three doors made the vestibule communicate with the main hall.  Also in 
such an arrangement, the vestibule would appear to be different from the triklinos of the candidati, 
leading to the complex from the other parts of the Palace. The proposed  location between Scholae, at 
north, Tribunalion at west and Private Apartments at south, at the borders of the lower terrace of the 
Upper Palace, would now suggest an east-west orientation of the main hall, with the apsis eastward 
and the major openings westward.75 (Fig.6, The Consistorion complex at the feet of the Upper Main 
Courtyard from the Boukoleon Harbour.) 

Consistorion archaeological area in plan and sections for understanding the chronology of the 
structures. 

In the Consistorion area we find an archaeological complex, which has been thoroughly surveyed in 
the early XIXth century by Ernst Mamboury. Some obscure points were I think clarified by further 

72 Cer. I.46 (234.3-7): Πρὸ μιᾶς τῃ αὐτῇ ἑσπέρᾳ ἀσφαλιζονται οἱ τρεῖς πυλῶνες οἱ ἐλεφάντινοι τοῦ 
κονσιστωρίου, καὶ οἱ ἐξερχόμενοι εἰς τὸν μάκρωνα τῶν κανδιδάτων καὶ κρεμῶσιν βῆλα εἰς τοὺς τρεῖς πυλῶνας, 
ἀσφαλίζεται καὶ τὸ τρίθυρον τοῦ ὀνοποδίου, ὁμοίως καὶ αἰ θύραι τοῦ δέλφακος.  

73 The trithuros was not three doors of the Consistorion near the throne, nor the Triple Ivory Gates of the 
Consistorion. Pace Ebersolt, Grand Palais, 46.  

74 Wightman, Roman Trier, 103-109 

75 Cer. I.10 (73.2f); I.28 (159.10f); I.89 (405.2-4). 
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checking with Palatina Istanbul Association in 1994-95. Now the main part of the ruins around the tall 
staircase in Akbiyik Caddesi, starting point of Mamboury and Wiegand’s Survey in  May1918, are 
much reworked and difficult to read. But in our 1994-95 Survey we could compare many unspoilt 
masonries and put forward a number of new observations. From the general plan, which the lateral 
front views on all sides explain as a protruding platform with one main floor at 26 m. asl, we extracted 
an inner main plan focused at understanding the construction of the crown of South corridors the one 
after the other, starting from the south end of the earliest surviving corridor behind the apse of the 
main hall, continuing on the north end with the big arch of the following corridor, opening by a much 
bigger span than any of the existing corridors on this end. These early phases come to help the full 
understanding of the complex, whose later phases instead were well clarified enough by Mamboury’s 
survey. . (Fig. 7-8, The Consistorion archaeological complex, general plan and sections, south 
corridors plan and sections). 

Finally we could sum up our information in the chronological table of the general area, again in plan 
and sections: a fourth century phase with Constantine, the large wall with piers and a disappeared 
south corridor, the ghost corridor possibly aligned with the south end of the corridor once partially 
surviving beside the actual main south corridor and here only surviving in the marks left in the early 
Justinian wall we could discover at 31 m. asl, above the two surviving doors communicating at a lower 
level with the main south corridor. Follow probably two Justinian’s South corridors, the first, we have 
seen, very much the same than the previous fourth century gallery, the second instead, judging from 
the grand arch surviving at the lower 21 m. level, spanning a much greater length than any surviving 
gallery, of much bigger dimensions. The  two following galleries, well described by Mamboury, are 
possibly two ninth century phase, than the staircase tower probably pertained to a tenth century phase 
and the attached structures to east to a yet further closing phase. An imposing long Turkish wall came 
finally to close up the Byzantine complex. (Fig. 9, The Consistorion archaeological complex, 
chronological table, plan  and sections). 

Like on the Upper Terrace the literary sources tell us of the back of the apses of both XIX Akkoubita 
and Augusteus tight up on the main way coming from the Hippodrome down to the harbour; here we 
see in the archaeological reality the back of the apse of the main hall of the area, which I think it was 
the Consistorion, connected by a row of  galleries north to St. Sophia and south to the Boukoleon 
harbour. 
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TAR YARIMADADAK BAZI OSMANLI ESERLER GÜNCEL FOTO F
TEKN KLER LE BELGELENMES

DOCUMENTING SOME OF THE OTTOMAN HERITAGE BUILDINGS IN THE
HISTORICAL PANINSULA VIA CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY TECHNIQUES

Ar . Gör. Böcekler, Burcu, Y l z Teknik Üniversitesi, burcubocekler@gmail.com
Ar . Gör. Yavuz, Ozan, Y l Teknik Üniversitesi, yavuz-ozan@hotmail.com

Ar . Gör. Halil Önal, Y d Teknik Üniversitesi, halilonals@gmail.com

Özet
Y d z Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasa m Fakültesi Bünyesinde, Bilimsel Ara t rma Projesi kapsam nda
yap an stanbul’daki Bir K s m Osmanl Mimari Eserlerinde Dekoratif Unsurlar n Estetik
Analizi (Çini-Kalemi i-Ah -Ta -Mermer Desenleri-Hat Kompozisyonlar ) adl projede Tarihi
Ya mada’da bulunan Sultanahmet Camii, Topkap Gazi Ahmet Camii, Topk Takkeci brahim
A a Camii, Azapk Sokullu Camii, Ramazan Efendi Camii, Kocamustafa Camii, Ayasofya
Padi ah Türbeleri (Sultan II. Selim, Sultan III.Murat Türbesi, Sultan III.Mehmet Türbesi, Sultan
I.Mustafa Türbesi, Sultan brahim Türbesi, zadeler Türbesi) ay nt l bir ekilde foto raflanmaktad r.
Bu belgelemeler ve yorumlar içinde Sultanahmet Camii’ne ayr bir önem verilmi tir. Çünkü Sultanahmet
Camii 19.yüzy da birçok foto raf taraf ndan belgelenmi tir. Foto raf n 1839 y nda Paris’te dünyaya
duyurul unun hemen ard ndan Osmanl Devleti tara ndan benimsenmesi, stanbul’un dagerotipin ilk
uyguland ba l ca kentlerden birisi olmas bunda etkilidir. Sultanahmet Camii Abdullah Biraderler,
Cleomene Kargopulo, James Robertson, Römmler&Jonas, Gülmez Karde ler, B.Kargopulo taraf ndan
foto raflanm t r. Buradan yola ç k arak proje kapsam nda Sultanahmet Camii’nin daha önce çekilen
foto raflar ay aç dan tekrar çekilmi ve böylece yeni bir yorum getirilmi tir. Bu proje ile birlikte, hem
tarihi Sultanahmet Camii’ne ve yuka da ad geçen yap ara güncel bir bak ol m tur. Bildiride
Topk Gazi Ahmet Pa a Camii, brahi Camii, Ayasofya Padi ah Türbeleri’ne ait, proje
kapma nda çekilmi foto raflar gösterilecektir. Daha sonra Sultanahmet Camii’nin 19. yüzy da çekilen
foto raflar ve güncel olarak çekilmi foto raflar incelenecektir.

Anahtar kelimeler: Sultanahmet Camii, Tarihi Yar mada, Osmanl foto afç ar , fot af

Abstract
As a part of Scientific Research Project program conducted in the Art and Design Faculty of Y ld z
Technical University, in the project named ‘An Esthetical Analysis of Decorative Elements in Various
Ottoman Architectural Works in stanbul (China- Engraving- Wood- Stone- Marble Pattern-Kaligrafi
Compozition )’ several heritage buidings from the Historical Peninsula like Sultanahmet Mosque,
Topk Gazi Ahmet Mosque, Topk Takkeci brahim A a Mosque, Azapk Sokullu Mosque,
Ramazan Efendi Mosque, Kocamustafa Pa Mosque and Ayasofya Padi ah Tombs (Sultan II. Selim
Tomb, Sultan III.Murat Tomb, Sultan III.Mehmet Tomb, Sultan I.Mustafa Tomb, Sultan brahim Tomb and

zadeler Tomb) have been photographed in detail. During this documentation and interpretation process
the Sultanahmet Mosque has been privileged with a distinct emphasis. It is because the Sultanahmet
Mosque, during the 19th Century was photographed by several photographers. The reasons for this are that
the Ottoman Empire immediately accepted photography which had been announced to the World in
1839, in Paris, and that Istanbul is one of the cities where dagerrotype photography was implemented
for the first time. The Sultanahmet Mosque was photographed by Abdullah Brothers, Cleomene
Kargopulo, James Robertson, Römmler&Jonas, Gülmez Brothers and B.Kargopulo. In this way, in this
project, the old photographs of the Sultanahmet Mosque have been duplicated from the same point of view,
and therefore a new interpretation has been presented. In this paper, research project photographs of
Topk Gazi Ahmet Mosque, brahim A a Mosque and Ayasofya Padi ah Tombs are presented.
Then, the photographs of the Sultanahmet Mosque from the 19th Century and from today are presented and
analysed.
For that purpose, we showed two different kind of visual based researched method; first is taking pictures
of the Ottoman Architecturals both in general and macro perspective, and second comparing
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historical and contemporary  condition of Sultanahmet Mosque. In first researched technique, we
developed a systematical plan for architectural structers. Structers is divided two parts: indoor and
outdoor. For the outdoor part, we took the pictures of structure each four side; North-south, east-west,
also with upper perspectives. After this general views, we came closer to the structure’s outdoor details.
Indoor shootings, we maintain the sense of genereal views and detailed views. As well as these scientific
photograps, we tried to make some individual interpretation to the photographs. Panoramic photograps,
distorted views with wide angle optics, reverse ange views. These kind of interpretation helped to
visualize the project to break the hardness of science.
As a result, the ability of photography that moving the past to the future is gaining more importance in
Historical Peninsula’s photos. Especially, the photographs of Sultanahmet Mosque and it’s
surroundings that remained from nineteenth century’s photographers, has been an archive and source of
inspiration. But, undoubtedly, the photography techniques of at that time was not enough to photograph
decorative details of the mosque. Therefore, this aim was compeleted by art historians and photographers
after them. The digital technology of modern-day, naturally, helped them to get precise, sharp and well
perspective photographs.
Scientific Research Project ‘An Esthetical Analysis of Decorative Elements in Various Ottoman
Architectural Works in stanbul (China- Engraving- Wood- Stone- Marble Pattern-Kaligrafi Compozition
)’ aimed to photograph of Ottoman creation in Istanbul systematically. The main purpose is to contribute
the cultural inventory and historical peninsula works. The contrubition of this work in today’s world is to
transfer to the future of these structures’s conditions in twenty first century said in paper. Another feature
of the project is to be systematic. This systematic understanding will be informative for the future
typological and cross-cultural studies. The art historians, photographers and other researchers will gain
advantage from the books and exhibitions that will be published and opened in the name of this project.

Key Words: Sultanahmet Mosque, Historical Peninsula, Ottoman Photographers, photography

1. Bilimsel Ara rma Projesi Ve Tarihi Yar mada’ya Katk

Y ld z Teknik Üniversitesi Bilimsel Ara rma Projeleri kapsam nda stanbul’daki Bir K s m Osmanl
Mimari Eserlerinde Dekoratif Unsurlar n Estetik Analizi (Çini-Kalemi i-Ah ap-Ta -Mermer Desenleri-Hat
Kompozisyonlar ) adl proje Sanat ve Tasar m Fakültesi Deka Prof. lhan ÖZKEÇEC a kan nda
yürütülmektedir. 2011 Haziran ay ndan beri devam edilen proje, foto raf destekli bir analiz ve estetik
yorum projesidir. Bu ça mada stanbul’daki önemli Osmanl eserlerinde bulunan dekoratif unsurlar n
incelenip foto raflanarak estetik analizleri yap maktad r. Çini-Kalemi i-Ah ap- Ta -Mermer gibi
malzemeler üzerinde uygulanm desenler ve hat kompozisyonlar gözden geçirilmektedir. Buradan yola
ç karak, proje çerçevesinde Türk sanat n n evrensel boyutlarda yeniden gündeme getirilmesi ve daha
belgesel ve bilimsel bir yakla mla kültür-bilim dünya na tan labilmesi amaçlanmaktad r. Projede
foto raflanan eserler aras nda Tarihi Yar mada’da bulunan Sultanahmet Camii, Topka Gazi Ahmet
Pa a Camii, Silivrikap brahim Pa a Camii, Azapka Sokullu Camii, Ramazan Efendi Camii,
Kocamustafa Pa a Camii, Ayasofya Padi ah Türbeleri (Sultan II.Selim, Sultan III.Murat Türbesi,
Sultan III.Mehmet Türbesi, Sultan I.Mustafa Türbesi, Sultan brahim Türbesi, ehzadeler Türbesi) de
bulunmaktad r.

Söz konusu yap lar günümüz foto raf teknolojisinin sa lad ileri imkânlar ile foto raflanmakta, bu
anlamda hem sanat tarihi aç ndan hem de foto raf sanat aç s ndan bu aheserlere yeni bir bak
aç s ile bak maktad r. Proje ile tarihi yar mada ar ivine önemli bir katk sa lanmas hedeflenmektedir.
Günümüz foto raf teknolojisinin sa lad imkanlar do rultusunda, tarihi mekanlar n makro detaylar ,
geni aç görünümleri, panoramik mekan foto raflar sistematik bir ekilde ar ivlenm ir.
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2. Bilimsel Ara rma Projesi Kapsam nda Foto raflanan Eserlerden Örnekler

2.1. brahim Pa a Camii (1551)

Mimar Sinan taraf ndan 1551 y nda tamamlanm t r. Kare plan d r ve tek kubbelidir. Son cemaat
yeri be adet kubbe ile örtülüdür. Caminin kubbesi 1894 y l ndaki depremde büyük hasara u ray p
y k lm r. Daha sonra bugünkü kubbe in a edilmi tir. Camide 16.yüzy l çini sanat n n örnekleri yer
almaktad r.

Proje kapsam nda, caminin cepheleri foto raflanarak çekime ba lanm t r. Daha sonra caminin kuzey
cephesinde bulunan revakl bölüm, revak örten kubbeler, revakta bulunan mermer sütunlar ve ba l klar
foto raflanm t r. Harimde kubbenin üzerinde bulunan kalem i i süslemeler foto raflanm r. Kubbenin
panoramik çekimi gerçekle tirilm ir.

Foto raf 1. brahim Pa a Camii Ah ap kap süslemesinden bir detay (sol)
Foto raf 2. brahim Pa a Camii Kubbe genel görünüm (sa

2.2.Topkap Gazi Ahmet Pa a Camii (1558)

Türbe ve medresenin bir parças olan cami 1558 y nda Mimar Sinan taraf ndan in
edilmi tir. Dikdörtgen planl harim kubbe ile örtülüdür. Kubbe dört yar m kubbe ile geni letilmi tir.
Son cemaat yeri be birimlidir ve bu birimler kubbe ile örtülüdür. 16.yüzy l çini örnekleri bu camide
de kar m za ç kar. Camideki süsleme aç s ndan bir di er önemli ö e ise minberdir.

Proje kapsam nda, harimin tamam n n görülebilec i panoramik çekimler gerçekle tirilm ir. Avludaki
kubbelerin göbeklerinde ve üçgen geçi lerde bulunan kalem i i süslemeler foto raflanm t r.
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Foto raf 3. Topkap Gazi Ahmet Pa a Camii kubbe genel görünüm (sol)
Foto raf 4. Topkap Gazi Ahmet Pa a Camii kubbedeki kalemi lerinden ayr nt (sa )

2.3.Ayasofya Padi ah Türbeleri

Ayasofya padi ah türbeleri içinde süsleme aç ndan en zengin olanlar Sultan II.Selim
Türbesi, Sultan III.Murat Türbesi, Sultan III.Mehmet Türbesi’dir.

Sultan II.Selim Türbesi Mimar Sinan tara ndan in a edilm ir. Sekizgen olan türbe kubbe ile örtülüdür.
Giri kap n n iki yan nda birer dikdörtgen çini pano yer almaktad r. Bu panolardan sol tarafta olan
taklittir. Orjinali günümüzde Louvre Müzesi’nde bulunmaktad r. Bu panolar 16.yüzy l çini sanat n n en
önemli örneklerindendir. Türbenin giri kap s iki kanattan ah ap malzeme ile yap lm r. Kündekari
tarzdad r, sedef kakmal ve geometriktir.

Sultan III. Murat Türbesi Mimar Davut A a ve Dalg ç Mehmet A a taraf ndan in a edilmi tir. Al gen
olan türbe iki kubbeye sahiptir. D cephesi mermer kapl d r. Ön cephesi revaklarla d a aç l r. Bu
türbede de 16.yüzy l çinilerinin en güzel örnekleri görülür. Ayr ca türbenin iç mekan saran
lacivert zemin üzerinde beyaz renkli yaz ya sahip sülüs çini ku a bulunmaktad r. Türbenin ah ap
pencere kanatlar nda geometrik tarzda süslemeler bulunmaktad r.

Sultan III. Mehmet Türbesi 1608 y nda Mimar Dalg ç Ahmed A a’ya yapt rt lm t r. Sekizgen
plana sahip türbe iki kubbeye sahiptir. Süsleme aç ndan en önemli özelli i giri in iki yan nda
manzara ve çiçek resimleri bulunmas d r. Bu, yap y di erlerinden ay r r. Türbenin içinde ise 17.yüzy l
znik çinileri bulunmaktad r. Çini d nda kalem i süslemeler de dikkat çekicidir.

Bu türbelerde öncelikle panoramik çekimler yap lm , daha sonra türbelerin sahip oldu u çini ve kalem
i i süslemeler makro objektif ile belgelenmi tir.

Foto raf 5. Sultan II.Selim türbesi kubbedeki kalemi lerinden görünüm
Foto raf 6. Sultan II.Selim türbesi iç mekan çinilerinden ayr n
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Foto raf 7. Sultan II. Selim Türbesi giri te bulunan çini pano (sol)

Foto raf 8. Sultan III.Murat Türbesi iç mekan çinilerinden ayr n

Foto raf 9. Sultan III.Mehmet Türbesi giri teki yan ndaki manzara resminden ayr n
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Foto raf 10. Sultan III. Mehmet Türbesi iç mekan çinilerinden bir ayr n

2.4.Sultanahmet Camii

Proje kapsam nda yer alan Sultanahmet Camii üzerinde çal l rken yap an ara rma ve incelemelerde
Osmanl Devleti dönemi foto rafç lar n n da Sultanahmet Camii’ni ba ar yla foto raflad klar , caminin ve
içinde bulundu u Sultanahmet Meydan ’n n 19. yüzy l ikinci yar ndaki durumu hakk nda günümüz için
önemli belgeler oldu u belirlenmi ir. Buradan yola ç k larak Osmanl Devleti foto rafç lar n n
ça malar incelenm , onlar ile ay aç dan foto raflar çekilerek gü nümüz tekni i ve esteti i ile bu
foto raflar yeniden yorumlanm t r.

2.4.1.Osmanl Devleti’ne Fot n Geli
Foto raf, 1839 y nda Paris’te dünyaya duyurul unun hemen ard ndan Osmanl mparatorlu u
taraf ndan benimsenm , stanbul dagerotipin ilk uyguland ba l ca ehirlerden birisi olmu ur.

Osmanl Devleti’nde foto raftan bahseden ilk haber ilk kez 28 Ekim 1839 tarihli Takvim-i Vekayi
Gazetesinin 186. Say nda ç kan bir haberle duyurulmu ur. Bu haber, Avrupa’da ç kan d i k
gazetelerden derlenm ir ve dünyadaki foto raf ke finden bahsetmektedir. 14 A ustos 1841’de
Ceride-i Havadis gazetesinde Daguerre’nin Paris’te yay mlanm olan Dagerotipin teknik k avuzunun
Türkçesi yay mlanm t r. (Öztuncay, 2003, s. 36-37) 17 Temmuz 1842 tarihli Ceride-i Havadis
Gazetesinde ise Daguerre’nin ç raklar ndan Kompa adl ki inin stanbul’a geldi i foto raf isteyenlere
ö retti i, ah s, grup veya manzara resmi çekti i haberi yer alm r. ( Genç ve Çolak,
2008, s.22)

2.4.2. stanbul’u Fot aflayan Fot rafç ar ve Y d z Fot af Albümleri
19. yüzy da stanbul’da foto raf faaliyeti çok yo un olarak ya anm t r. Bu ya anan yo unluk üç ayr
grupta özetlenmektedir: ‘ stanbul’a Gelen Gezgin Foto rafç lar’, ‘Osmanl Saray Foto rafç lar ’,
‘ stanbul’da Yerle k Foto raf Stüdyosu Açanlar’.

Emile-Jean Horace Vernet (1789-1863), Frederic Goupil Fesquet (1817-1878), Gerard de Nerval
(1808-1855),Joseph Philibert Girault de Prangey (1804-1892), George W.Bridges (1788– 1863), John
Shaw Smith (1811-1873), Alfred Nicholas Normand (1822-1909), Francis Bedford (1816- 1894), Felix
Bonfils (1831-1885) stanbul’a gelen ve foto raf çeken gezgin foto rafç lar aras nda r.
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Viçen Abdullah ve Vasilaki Kargopulo Resmi Saray Foto rafç s ünvan n alarak uzun y lar Osmanl
saray na hizmet etmi lerdir.

Paskal Sebah (1823-1886), Bo os Tarkulyan, Guillaume Berggren, Gülmez Karde er ise
Beyo lu’nda foto raf stüdyosu açan foto rafç ard r.

James Robertson (1825-1903) ise bu foto rafç ar aras nda ayr bir yere sahiptir. stanbul’a Sultan
Abdülmecit döneminde gelmi tir. Osmanl mparatorlu u’nda darphanede ba hakkak olarak ça m t r.
Ancak ay zamanda foto raf ile ilgilenerek çok say da foto raf çekm ir. (Öztuncay, 2003,s. 107-
109) Félice Beato (1832-1909) ile K r m Sav ' foto raflayarak dünyan n foto muhabirleri
aras nda yer alm r.

Sultan II. Abdülhamit ve ondan sonra tahta ç kan padi ahlar n foto rafa yo un bir ilgileri olmu ur.
Foto rafa olan bu ilgi Y ld z Foto raf Ar vi’nin olu ma na neden olmu ur. Günümüze 36.535
foto raf ve bu foto raflar n içinde bulundu u 900 civar nda albüm ula m t r. Nurhan Atasoy’un
Yadigâr- tanbul adl albümünde belirtti üzere, bu foto raf albümlerinin boyutla çe ik arz
etmektedir. Baz a n n boyutu bir metreyi a arken baz lar küçük bir kitap boyutundad r. Fot af
albümlerinin say ar da de i mektedir. albümler birer fot ftan ol ken, ç l
10-80 aras nda fot af ba nd rmakta, en çok fot raf bar nd ran albüm ise 507 foto raf içermektedir.
(Atasoy, 2007, s.7)

Foto raflar n konusu çe itlilik arz etmektedir. Osmanl mparatorlu u s n rlar içindeki kentler ve bu
kentlere ait tarihi yap ar ve önemli olaylar bu foto raflar n konular aras nda yer almaktad r. Osmanl
Devleti’nin sahibi oldu u mimari aheserlerin foto raflar bu albümler içinde önemli yer tutar. Bu
ba lamda, Osmanl Devleti’nin saraylar , camileri, çe meleri, türbeleri büyük bir mükemmeliyetçilikle
belgelenmi tir. Bu önemli miras, Galata Kulesi, Beya t Yang n Kulesi’nden çekilen panoramalarda daha
da etkileyici, masals bir görünüme bürünmektedir.

2.4.3.Osmanl Fot afç a n n Gözünden Sultanahmet Camii ve Güncel Foto af Prati i ile
Yorumlanm
Sultanahmet Camii de foto raflar ekilen yap lar aras nda en önemlilerinden birini olu urmaktad r.
Osmanl Devleti’nde, birçok foto rafç taraf ndan foto raflanm r. Sultanahmet Camii’ni foto raflayan
foto rafç lar, Abdullah Biraderler, Cleomene Kargopulo, James Robertson, Römmler&Jonas, Gülmez
Karde ler, B.Kargopulo’dur.

Sultanahmet Camii’nin foto raflar n n birinci özelli i çok katmanl bir ya sergilemeleridir.
Foto raflarda, Sultanahmet Camii’nin mimari Sedefkar Mehmet A a’n n zaman , dolay yla Osmanl
Devleti’nin zama (XVII.yüzy l), bu foto raflar çeken foto rafç lar n zaman (XIX.yüzy l ikinci
yar s ) ve bu foto raflara bakan bizlerin zama ( imdiki zaman), söz konusudur. Foto raflarda var
olan bu farkl zamanlar n birlikteli i foto raflar n çok katmanl olma sa lamakta, bu da
foto raflar n d erini artt rmaktad r.

kinci özelli i ise foto raflar n studium özelli ine sahip olmalar d r. Roland Barthes
studium’u foto rafta ‘biçemlere, yüzlere, hareketlere, mekanlara kültürel olarak ka m sa layan,
toplumu bilgilendiren özellik’ olarak tan mlamaktad r. (Barthes, 2000, s.41) leyici foto raf n
studium özelli i sayesinde foto raf n çekildi i döneme ait olan bilgileri edinir. Sultanahmet Camii
foto raflar nda da izleyici caminin ve caminin bulundu u meydan hakk nda bilgi sahibi olmaktad r.
Örne in bu foto raflardan meydan n o günlerde toprak bir zemine sahip oldu unu, at arabalar n o
günlerde kullan d , insanlar n o dönemde k yafetlerinin nas l oldu unu vs. gibi bilgileri
edinebilmekte, o dönemin içine nüfuz edebilmektedir.

Sultanahmet Camii’ni belgeleyen foto rafç ardan Abdullah Biraderler’in Osmanl foto raf nda çok
önemli bir yeri bulunmaktad r: “Abdullah Biraderler tipik birer XIX.yüzy l fot fç s olarak
tan mlanabilir. Bunun nedeni dönemin ünlü ve önemli Avrupal ve Amerikal meslekta ar ile ortak
özellikler ta mala d r. Onlar n en önemli özellikleri öncü olmalar d r. Çünkü suret yasa n n old bir
toplumda foto raf kurmu ve kabul ettirm lerdir. kinci önemli özellikleri de zanaatkar olmalar d r.
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Üçüncü önemli özellikleri de sanatç olmalar d r. Foto raflar klasik resim esteti inin çerçeveleme,
kompozisyon ve  perspektif kuralla n n disiplini ve esprisi ile örülmü ür. Sadece insanla n ya da
insan figürleriyle bezeli görüntülerle yetinmem ler, insan izlerini de sapta ard r. Çe itli kültür ve
meslek grupla ndan, farkl s n flardan gelen insanlar n stüdyoda ya da kendi ortamlar nda
gerçekle mi fot raflar n n yan s ra bo iç ve d mekanlar da çekmi lerdir. Bilhassa

tanbul ehrinin mistik yap s , canl cans z bütün ayr n ar ile belgelenm tir.“ (Atay, 2002, s.518-
523) Onlar n bu üslubu Sultanahmet Camii foto raflar nda da kar m za ç kar.

Abdullah Biraderler’in Sultanahmet Camisi ve Hipodrom foto raf Sultanahmet Meydan ’n n da o
dönemki durumu hakk nda bilgi edinmemizi sa lamaktad r. En sa da, 1863 y nda Uluslarar Sanayi
ve Sanat Sergisi için yap lan geçici yap n n bir k sm görülmektedir. (Öztuncay, 2003, s.584)
Günümüzde ise burada 1901 y nda II. Wilhelm’in ikinci stanbul ziyareti an na in a edilmi Alman
Çe mesi vard r. (Foto raf 11)

Foto raf 11. Sol: Abdullah Biraderler, Sultanahmet Camisi ve 1
Sa : Sultanahmet Camii ve Hipodrom, 2013

Abdullah Biraderler’in di er üç foto raf nda ise camiye ve meydana genel bak ile bak lmaktad r. Bu
foto raflarda göze çarpan en önemli özelliklerden bir tanesi meydan n kotudur. Günümüzde bu kot hayli
yükselmi ve meydanda bulunan Dikilita n kaidesi a a da kalm t r. Foto raflar ayr ca o günkü
hayat hakk nda da önemli ipuçlar vermektedir. Meydanda yürüyen figürler, at arabalar göze
çarpmaktad r. Günümüzde çekilen foto rafta otopark yap ld görülmektedir. (Foto raf 12)

Foto raf 12. Sol: Abdullah Biraderler, Sultanahmet Camii , Sa : Sultanahmet Camii,

Gülmez Karde er, B.Kargoupolo, Römmler& Jonas da camiyi genel plandan foto raflamay tercih
etmi lerdir. (Foto raf: 13-14-15) Sultanahmet Camii ve Dikilita ’ bir ba ka aç dan gösteren bu
foto raflar ve güncel halleri kar a r ld nda ise, baz çevre düzenlemelerinin haricinde, eskiden bu
yana çok fazla bir de i iklik olmad görüyoruz.

1 Öztuncay, 2003,s. 584
2 Özendes, 2006, s. 153

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

330



5

Foto raf 13. Sol: Gülmez Freres, Sultanahmet Camii 3, Sa : Sultanahmet

Foto raf 14. Sol: B.Kargoupolo, Sultanahmet Camii, ? , Sa : Sultanahmet Camii,

Foto raf 15. Sol: Römmler&Jonas, Sultanahmet Camii ve Dikilita , Sa : Sultanahmet Camii ve Dikilita , 2013

James Robertson’un foto raf Abdullah Biraderler, Gülmez Karde er, B.Kargopoulo’nun foto raflar na
göre daha yak n plandan çekilmi ir. Sultanahmet Meydan ’na bakan kuzey cephesinden bak lan
foto rafta göze çarpan özellik, James Robertson’un cami avlusu önüne üç adet figür yerle tirmesidir. Bu,
James Robertson’un di er foto raflar nda da görülen bir özelliktir. Mimari eserlerin boyutu hakk nda
fikir vermek için o kentte ya ayan farkl tiplerden ki ileri foto raflar na yerle tirir. (Foto raf 16)

3 Genç ve Çolak, 2008, s.241
4 Genç ve Çolak, 2008, s.240
5 Genç ve Çolak, 2008,s.242
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Foto raf 16. Sol: James Robertson, Sultanahmet Camisi, 18536, Sa : Sultanahmet Camii, 2013

Römmler & Jonas taraf ndan çekilmi olan foto rafta Sultan Ahmet Camii avlusundan bir görüntü
al nm r. Kuzeydo udan bir bak söz konusudur. Revaklar, revaklar örten kubbeler ve camiye
giri i sa layan cümle kap s ile avlunun ortas ndaki ad rvan görülmektedir. ad rvandaki d i klik
hemen göze çarpmaktad r. Foto raf n çekildi i tarihte kubbe ile örtülü d ilken günümüzde kubbe ile
örtülüdür. Bu, Abdullah Biraderler taraf ndan çekilen yak n plan foto rafta daha iyi anla maktad r.
(Foto raf 17-18)

Foto raf 17. Sol: Römmler&Jonas, Sultanahmet Camii ve ad rvan , 1890’lar7, Sa : Sultanahmet Camii ve
ad rvan , 2013

Foto raf 18. Sol : Abdullah Biraderler, Sultanahmet Camii ad rvan , 18948, Sa : Abdullah Biraderler, Sultanahmet
Camii ad rvan , 2013

6 Öztuncay, B., 2003, s.563
7 Genç ve Çolak, 2008, s. 246
8 Genç ve Çolak, 2008, s. 244

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

332



Foto raflar n güncel foto raf tekni i ile yeniden çekilmeleri sürecinde kar la lan en büyük problem ise,
foto raflar n ilk çekildikleri teknik yöntemler ile günümüz teknolojisinin farkl k göstermesidir.
Özellikle görüntü forma n n, kullan lan objektiflerin ve co rafi d i ikliklerin farkl lmas , bu
foto raflar n ay yerlerden ve ayn aç larda çekilmelerini zorla t rm r. Bu nedenle foto raflar
olabildi ince asl nda uygun olarak kadrajlanm ve aç lar belirlenmi tir.

Sonuç

Foto raf n geçmi i günümüze aktarma özelli i Tarihi Yar mada foto raflar nda daha büyük önem
kazanmaktad r. Özellikle, 19.yüzy l foto rafç lar ndan günümüze kalan Sultanahmet Camii ve
çevresinin foto raflar , günümüz foto rafç lar na hem bir ar iv hem de bir ilham kayna olmu ur.
Ku kusuz o dönemki foto raf teknikleri camii içindeki süsleme detaylar foto raflamak için yeterli
olmam r. Bu nedenle bunu onlardan sonra gelen foto rafç ar ve sanat tarihçileri tamamlam lard r.
Günümüzde geli en dijital teknolojiler ile de keskinlik ve bak aç s bak m ndan mükemmel
foto raflar elde edilmektedir.

Bilimsel Ara rma Projesi stanbul’daki Bir K m Osmanl Mimari Eserlerinde Dekoratif Unsurlar n
Estetik Analizi (Çini-Kalemi - p-Ta -Mermer Desenleri-Hat Kompozisyonlar ) stanbul’daki
Osmanl eserlerini sistemli bir ekilde foto raflamay amaçlamaktad r. Bir yandan kültürel
envantere, di er yandan tarihi yar mada çal malar na katk yapmak en temel amaçt r. Bu ça man n
günümüz dünya na katk s , bildiride  bahsedilen yap lar n 21. Yüzy l ba ndaki halini gelecek
ku aklara aktaracak olma d r. Projenin  bir di er önemli özelli i sistematik  bir ça ma olma d r.
Bu sistematik ileride yap lacak tipolojik ve kültürleraras ça malar için de ayd nlat lacakt r. Hem
sanat tarihçiler hem de foto rafç lar proje ba lam nda yay mlanacak kitap ve aç lacak sergi ba lam nda
yarar sa layabileceklerdir.

KAYNAKÇA

Atasoy, G., 2007, Yadigar- stanbul, Akkök Yay nlar , stanbul

Atay, S., 2002, Osmanl mparatorl u’nda Fot ra n lang c , Türkler Ansiklopedisi, Yeni
Türkiye Yay nlar , Cilt: 15, Adana , s. 518-523

Barthes, R., 2000, Camera Lucida, Çev: Reha Akçakaya, Al k rkbe Yay nlar , stanbul

Genç, A. ve Çolak O. M., 2008, Sultan II. Abdülhamid ar ivi stanbul foto raflar = Photographs of
Istanbul from the archive of Sultan Abdülhamid II, stanbul Büyük ehir Belediyesi Yay nlar , stanbul

Özendes, E., 2006, Abdullah Freres, Osmanl Saray n n Foto rafç lar , Ya Kredi Yay nlar , stanbul

Öztuncay, B., 2003, Dersaadet’in Foto rafç lar , Aygaz Yay nlar , stanbul

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

333



 

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI BAĞLAMINDA YASAL ÇERÇEVENİN 
İNCELENEREK TARİHİ YARIMADA SİLUETİNİN KORUNULABİLİRLİĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Hicran Hamza Çelikyay 
Özet 
Kültürel miras, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini hatırlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik 
duygularını güçlendiren bir hazinedir. Kültürel mirasın varlığı, insanların tarih boyunca hafızalardan 
gelen deneyimlerin ve geleneklerin devamlılığını, toplumların geleceklerinin doğru kurulmasını 
sağlar.  
Kültürel mirasın korunması önemlidir ve yerel yönetimlerinin temel sorumluluk alanlarındandır. Yerel 
yönetimler, kültürel değerlerin, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve şehir tarihi bakımından 
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamakla yükümlüdür.  
Hızla ve plansız gelişen kentleşme sonucunda gerek gelişigüzel seçilen alanlarda yükselen gökdelenler 
gerekse yerel yönetimler tarafından zorunluluk olarak imar edilen yapıların kültürel mirasın bir parçası 
olan kent siluetini bozduğu görülmektedir. Siluetin korunması, sürdürülebilirliği ve gelecek kuşaklara 
aktarılması kişisel yaklaşımlara bırakılmamalı; yasal süreçlerle desteklenmeli ve yasal yaptırımlarla 
korunabilmelidir.  
Çalışmada şu temel sorulara Kültürel mirasın korunması amacıyla 1983 yılında çıkarılan 2863 Sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hızlı kentleşme karşısında ne kadar güncel kalabilmiştir 
ve ne kadar yeterlidir? Mevcut 5393 sayılı Belediye Yasası ve yeni çıkarılan 6360 Sayılı Büyükşehir 
Belediye yasalarında bu konuya yönelik çalışma yapılabilmiş midir? Yasal çerçevenin irdelenerek 
muhtemel boşlukların belirlenmesi ve önerilerin getirilmesi çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.  
  
Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Tarihi Yarımada, Siluet, Kent Yasaları 
 

 
EXAMINING THE LEGISLATION TO EVALUATE THE MAINTAINABILITY OF THE 

HISTORICAL PENINSULA’S SILHOUETTE IN THE CONTEXT OF PRESERVING 
CULTURAL HERITAGE 

 
Hicran Hamza Çelikyay 

 
Summary 
        
1. Cultural Heritage 
 
Cultural heritage is a treasure that shares histories, reminding the members of a society, strengthen the 
sense of solidarity and unity between them (www.cekulvakfi.org.tr, 2013). The presence of cultural 
heritage, the experiences and memories of people throughout history, the continuity of traditions, 
provides for the establishment of societies towards their future. 

 
2 Istanbul Silhouette - Silhouette of the Historical Peninsula 
 
History dates back to 300 thousand years ago, Istanbul was the capital of the Rome, Byzantine Empire 
and the Ottoman Empire. Istanbul rose on the cultural heritage of these three periods, with priceless 
works of art have survived to the present day. UNESCO put Istanbul on World Heritage List; the 
justification of the Süleymaniye Mosque "is a unique masterpiece of human genius and the highest 
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rank in the Ottoman structures" described the case as. 
 
Silhouette of the Historical Peninsula is formed by the symbols of Istanbul Suleymaniye Mosque, 
Hagia Sophia, Blue Mosque, Topkapi Palace and the city's walls (www.ibb.gov.tr, 2013). 
 
3. Legal and Administrative Process 
 
3.1 International Agreements 
 
The main responsibility for the protection of cultural heritage is important and the is city 
administration area. Revitalisation of Heritage - Promoting Good Practices Europe Symposium which 
is held in Gothenburg in 2005, was called: “city without a past, a man like without memory” 
 
According to the European Urban Charter, adopted in March 1992, the cultural heritage is critical for 
the identity of the city and the city-dwellers, and is an integral and irreplaceable part of the city’s 
structure. 
 
3.2. Laws 
 
The Legal Processes affecting of Historic Peninsula are as follows; 
 
1) Tourism Incentive Law No. 2634 (1982) 
2) Bosphorus Law No. 2960 (1983). 
3) Environmental Law 2872 (1983) 
4) 2863 Law on Protection of Cultural and Natural Heritage (1983) 
5) Housing Act No. 2985 (1987) 
6) No. 3621 Coastal Law (1990) 
7) No. 4046 Law on Privatization Implementation (1994) 
8) No. 5216 Greater Municipality Law (2004) 
9) Investments and Initiatives Cultural Incentive Law No. 5225 (2004) 
10) No. 5366 Renewal of Deteriorated Historical and Cultural Assets Protection and the Law for 
Sustenance (2005) 
11) No.5393 Municipal Law (2005) 
12) No.5737 Law on Foundations (2008) 
13) No. 3194 Zoning Law (adopted in 1985, updated 2011) 
 
3.3.Istanbul City Plans 
 
Planning processes affecting the Historic Peninsula are located below : 
 
1) Von Molk Plan (1837) 
2) Maria de Lavnay Plan (1864) 
3) Carl ch.lörch Plan (1922-1928 ) 
4) Elgötz Plan (1933) 
5) Henry Prost Plan (1937) 
6 ) 1/ 5000 scale Walled City Development Plan (1964) 
7) Istanbul Metropolitan Area Master Plan (approval in 1980, was not enter into force) 
8) Istanbul Metropolitan Area Sub- District Plan (1995) 
9) Historic Peninsula Conservation Zoning Plan (1990 approval, canceled in 1994) 
10 ) 1/ 5000 scale Conservation Master Plan (2005 approval, canceled in 2007 ) 
11) 1/1000 scale development plan for protecting the Fatih and Eminönü the Regions (2005 approval, 
canceled in 2008 ) 
12) 1/1000 scale Istanbul Provincial Environment Plan (2006 approval, canceled in 2008 ) 
13) 1/100.000 scale Istanbul Provincial Environment Plan (2009 ) "Integrated silhouette is emphasized 
that the master plan should be done" ( Not done yet 2013) 
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10) Fatih District Urban Conservation Areas 1/5000 Scale Conservation NIPS (2011) 
11 ) 1/ 5000 scale the Historic Peninsula Conservation Master Plan building height is determined 
(2012) 
12) Development Plan Report "Natural and cultural assets for future generations, taking into account 
the environmental protection is essential in understanding" (2007-2013) 

 
4. Regions Affecting Silhouette (Perimeter and Area of Interaction) 
 
Environmental Plan in accordance with scale 1/100.000 regions affecting Istanbul silhouette are 
Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Esenler, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Güngören, 
Küçükçekmece ve Zeytinburnu;   
In accordance with the decision No. 1675 dated 15.09.2006 of Istanbul Metropolitan Municipality 
Assembly, the interaction regions are Zeytinburnu, Eyüp, Beyoğlu, Kâğıthane, Sariyer, Besiktas, 
Fatih, Üsküdar, respectively. 
 
5 Silhouette Discussions (16/9 and the Golden Horn Metro Bridge Project Examples) 
 
"16/9” is a construction project rising at Zeytinburnu Kazlicesme and spoil the silhouette of the 
historical peninsula. It is located in the buffer zone boundaries of Istanbul Site Management 
Directorate.  
Golden Horn Metro Crossing Bridge was moved to the debate on the cultural heritage. UNESCO has 
voiced concern that the Golden Horn Metro Crossing Bridge will impair the silhouette of the historical 
peninsula, and was sent an investigation commission in order to do research about this observation in 
2011 to Istanbul. As a result of the tests performed from 47 meters to 90 meters feet downloaded 
bridge, despite the arrangements made silhouette became the focal point of discussion. 
 
6. Review 
 
With one Constitution Article, 16 of Law, 12 Plan, more than 25 institutions, more than 15 units only 
in Istanbul Metropolitan Municipality, with more than 30 non-governmental organizations and the 
University Research Units; it becomes difficult to manage and protect the silhouette of Historic 
Peninsula. 
 
7. Suggestions 
 
The suggestions to protect the peninsula's silhouette can be listed below:  
 
1) Historical Peninsula should be governed by a special statute. 
2) The effective management of the historical peninsula with the principle of subsidiarity must be 
observed. 
3 ) Compatible with noncontroversial an integrated planning, laws and regulations should be 
established. 
4) Multi-actor participation in the management system should be carried out. 
5) For the all plans, building permits, occupancy permits should be posted electronically. 
6) All applications should be involved in the responsible accountability. Responsible for distorting 
silhouette practices identified and shared with the public. 
7) A special "city council” must be configured for Historical Peninsula with the shareholders  local 
authorities, NGOs and universities. 
8) The legal protection of historic areas of Istanbul are under national legislation. However, a special 
planning legislation to protect World Heritage Region is not available 
9) A special law should be made in order to transform outside the city walls of the historical peninsula 
10) The protection of historical monuments, restoration and survival, to serve on the municipal 
councils should be established within the autonomous specialized. 
11) Holistic "Silhouette” Master Plan should be prepared immediately. Historical Peninsula and the 
wall regions interact in an integrated manner. 
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12) Negative impact on the city's silhouette and the historic heritage of the types of projects that may 
be "visible" yet without planning phase should be examined carefully by the local authorities and 
practitioners. 
13) Silhouette, topographical features and function of the historical peninsula of Istanbul, which is 
integrated to the different regions of the Taksim -Levent axis and the Bosphorus Besiktas and projects 
is of great importance. Competing and conflicting historical peninsula with the original characteristics 
of these regions, the projects should not be included. 
14) Silhouette disrupts the " 16/9 in Istanbul " project Shaving performed until the appropriate 
elevation. 
15) the dominant silhouette of construction should not be allowed around the monumental buildings, 
monuments and landscape maintenance and repair work should be performed. Disrupts the visual 
integrity of the structures removed. 
16) Projects such as the Golden Horn Metro Bridge , silhouette discussions will take place in a 
transparent manner in order to avoid international competitions should be determined by independent 
boards . 
17) In Istanbul in urban consciousness implanted in this context, is the culmination of the historical 
peninsula in Turkey, told the accumulation of culture and civilization. 
 
Keywords: Cultural Heritage, Historic Peninsula, Silhouette, Urban Legislation 
       
1. Kültürel Miras 

 
Kentler, yaşayan organizmalardır. Merkezi bir canlının gövdesine, yeşil alanları doku hücrelerine, 
yolları damarlara benzetilir. Kentlerin hiç kuşkusuz beyni ve belleği de vardır. Kent Belleği, kentin 
kuruluşundan başlamak üzere korunabilmiş ve kayıt altına alınmış, kente ve kentliye dair anıtlar, yazılı 
ve sözlü eserler, mimari formlar, fotoğraf, gravür gibi şehri tarif eden, anlatan, açıklayan, kentin 
kodlarını içinde saklayan kente kimliğini veren her şeydir.  
 
Kültürel miras, belleğin var olma biçimidir. Kültürel miras, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini 
hatırlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazinedir 
(www.cekulvakfi.org.tr, 2013). Kültürel mirasın varlığı, insanların tarih boyunca hafızalardan gelen 
deneyimlerin ve geleneklerin devamlılığını, toplumların geleceklerinin doğru kurulmasını sağlar.  

 
1972 yılında hazırlanan “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi” Madde 1’e göre 
kültürel miras, Anıtlar, Yapı Toplulukları ve Sitlerden oluşmaktadır. Anıtlar,  Tarih, sanat veya bilim 
açısından istisnaî evrensel değerdeki mimari eserler, heykel ve resim alanındaki şaheserler, arkeolojik 
nitelikte eleman veya yapılar, kitabeler, mağaralar ve eleman birleşimleridir. Yapı toplulukları ise 
mimarileri, uyumlulukları veya arazi üzerindeki yerleri nedeniyle tarih, sanat veya bilim açısından 
istisnaî evrensel değere sahip ayrı veya birleşik yapı toplulukları olarak adlandırılır. Sitler, tarihsel, 
estetik, etnolojik veya antropolojik bakımlardan istisnaî evrensel değeri olan insan ürünü eserler veya 
doğa ve insanın ortak eserleri ve arkeolojik sitleri kapsayan alanlar olarak ifade edilmiştir 
(www.kulturturizm.gov.tr, 2013). 
Aynı sözleşmede yapılan “doğal miras tanımı” ise; 

 
a) Estetik veya bilimsel açıdan istisnaî evrensel değeri olan, fiziksel ve biyolojik oluşumlardan veya 

bu tür oluşum topluluklarından müteşekkil doğal anıtlar.  
b) Bilim veya muhafaza açısından istisnaî evrensel değeri olan jeolojik ve fizyografik oluşumlar ve 

tükenme tehdidi altındaki hayvan ve bitki türlerinin yetiştiği kesinlikle belirlenmiş alanlar olarak 
yer almaktadır (Madde 2). 
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2. İstanbul Silueti  - Tarihi Yarımada Silueti 
 

Tarihi 300 bin yıl önceye kadar uzanan, Roma ve Bizans ve İmparatorlukları ile Osmanlı Devleti’ne 
başkentlik yapmış olan İstanbul, bu üç dönemin kültürel mirası üzerinde yükselmiş, paha biçilemez 
eserler ile günümüze kadar gelebilmiştir. UNESCO, İstanbul’u Dünya Miras Listesi’ne almış, 
gerekçesinde Süleymaniye Camii’ni “İnsan dehasının emsalsiz bir başyapıtı ve Osmanlı yapılarının en 
üst rütbesi” olarak nitelemiştir.  
 
Dünyanın önde gelen pek çok kenti, o kentle özdeşleşmiş, tek başına o kenti simgeleyen, kente ilişkin 
yeterli bir imge oluşturan yapılarla birlikte anımsanmaktadır. Bu kentlerin çoğundan daha eski bir 
tarihe sahip olan ve yüzyıllar boyu imparatorlukların başkenti olmuş İstanbul'un simgesi ise 
Süleymaniye Camisi, Ayasofya, Sultanahmet Camisi, Topkapı Sarayı ve kentin görkemli surlarının 
oluşturduğu Tarihi Yarımada’nın siluetidir (www.ibb.gov.tr,2013). İstanbul’un üstün evrensel değeri, 
benzersiz silueti ile oluşmuştur (www.alanbaskanligi.gov.tr, 2013). 
İstanbul kentinin denizden görüntüsü dünyanın en görkemli şehir panaromalarından biridir. Genel 
topografik oluşum, İstanbul’u kıyı ve yamaç kenti biçiminde geliştirmiştir. Gelişim süreci boyunca 
kentin fiziksel imgesi kıyılar, yamaçlar ve tepelerin yapılarla zenginleşen siluetleriyle oluşmuştur 
(Yücetürk, 2001,s.26-59). Tarihi Yarımada’nın jeomorfolojik yapısı ile bütünleşen tarihi yapılaşma, 
İstanbul silueti denince akla gelen silueti sağlamaktadır. Tarihi Yarımada siluetinin en fazla 
algılandığı, bu açıdan konum avantajının en fazla olduğu yerler ise Haliç’in karşı yamaçlarından, 
Beyoğlu-Galata kesimlerinden, Üsküdar-Harem-Kadıköy kıyı ve yamaçlarından gören kesimlerdir. 
 
Marmara Denizi, Haliç ve Boğaz kıyı şeritlerinden yükselen yamaçların tanımladığı tepeler ile 
bunların arasında farklı yönelişlerle yer alan vadiler ve bu vadilerin su yüzeyi ile buluştuğu koylar 
İstanbul’un siluetinin oluşmasında doğal koşulları hazırlamıştır. (Yücetürk, 2001,s.XVII). 
 
3. Yasal ve Yönetsel Süreç 

 
3.1 Uluslar Arası Anlaşmalar 

 
Kültürel mirasın korunması önemlidir ve kent yönetimlerinin temel sorumluluk alanlarındandır. 2005 
yılında Göteborg’da gerçekleştirilen Mirasa Yönelik Yeniden Canlandırma – İyi Uygulamaların 
Özendirilmesi Avrupa Sempozyum’unda  “Geçmişi olmayan bir şehir, belleği olmayan bir insana 
benzer”  denilmiştir.   
 
Mart 1992'de kabul edilen Avrupa Kentsel Şartı’na göre ise kültürel miras, şehir ve şehirlinin kimliği 
açısından kritik önem taşıyan, şehrin yapısının ayrılmaz ve yeri doldurulmaz bir parçasıdır.  
 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) ülkemizin de tarafları arasında yer 
aldığı Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi çerçevesinde “Dünya Miras Listesi” 
oluşturmuştur. Uluslararası bir taahhüde dönüşen bu listede yer alan kültür varlıklarını barındıran 
ülkeler, bu yapıları korumakla yükümlüdürler. Ülkelerin sorumlulukları söz konusu anlaşmada şu 
şekilde listelenmiştir:  

 
a) Kültürel ve doğal mirasa, toplumun yaşamında bir işlev vermeyi ve bu mirasın korunmasını 
kapsamlı planlama programlarına dâhil etmeyi amaçlayan genel bir politika benimsemek; 
 
b) Kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası ve teshiri için, halen mevcut değilse, 
topraklarında bir veya daha fazla hizmet kurumunu, işlevlerini ifaya yeterli olacak görevli ve araçlarla 
kurmak;  
 
c) Bilimsel ve teknik çalışma ve araştırmaları geliştirmek ve Devletin kültürel ve doğal mirasını tehdit 
eden tehlikelere karsı harekete geçmesine olanak sağlayacak müdahale yöntemlerini 
mükemmelleştirmek;  
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d) Bu mirasın saptanması, korunması, muhafazası, teshiri, yenileştirilmesi için gerekli olan uygun 
yasal, bilimsel, teknik, idarî ve malî önlemleri almak;   
 
e) Kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası ve teşhiri konularında eğitim yapan ulusal veya 
bölgesel merkezlerin kurulmasını veya geliştirilmesini desteklemek ve bu alandaki bilimsel 
araştırmaları teşvik etmek (Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi, Madde 5). 
 
3.2. Kanunlar 

 
1982 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası XI. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması 
bölümünde “Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla 
destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır (Madde 63)” denilmektedir (www.tbmm.gov.tr,2013). 
İstanbul’un tarihi merkezinde eşsiz bir kültürel birikimi barındıran ve tüm dünya için ortak bir miras 
değeri taşıyan Tarihi Yarımada, 12.07.1995 tarih ve 6848 sayılı Kurul kararı ile Tarihi ve Kentsel Sit, 
Kentsel ve Arkeolojik Sit ve 1. Derece Arkeolojik Sit ilan edilmiştir (www.ibb.gov.tr, 2013). 
2004 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13 ve 14. Maddelerinde ise belediyeler, kültürel 
değerlerin,  kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve şehir tarihi bakımından önem taşıyan 
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamakla yükümlüdür.  
9. Kalkınma Planı (2007-2013) Raporu’nda “Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri 
de dikkate alan bir anlayış içinde korunması esastır” denilmektedir (www.kalkinma.gov.tr, 2013).  

 
2005 tarihinde kabul edilen 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’da “…tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların 
yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması (Madde 1)” amaç olarak belirtilmektedir 
(www.tbmm.gov.tr, 2013).  
3194 Sayılı İmar Kanununun 46.47.48 ve geçici 7. Maddelerine ilişkin yönetmelikte ise geri görünüm, 
ön görünüm ve etkilenme bölgelerine yapılacak imar uygulamaları için kısıtlar sıralanmaktadır 
(http://www.spo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=12, 2013).  

1983 tarihli 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda amaç “İstanbul Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi 
değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki 
nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve 
düzenlemek (Madde 1)” olarak belirlenmiştir. Aynı kanun Madde 2’de ise Boğaziçi alanı, Boğaziçi 
sahil şeridi, öngörünüm bölgesi, geri görünüm bölgesi ve etkilenme bölgesi olarak dört ana kategoriye 
ayrılmaktadır (www.tbmm.gov.tr).  

2008 yılında, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu ile Eminönü ilçesi ve bu ilçe içindeki 
Eminönü belediyesi kaldırılmış, Tarihi Yarımda Fatih belediyesinin yetkisi altına 
bırakılmıştır. Bölgenin tek elden yürütülmesi bütünleşik yönetim ilkesi çerçevesinde olumlu 
bir gelişme olarak görülmektedir (Özden,2008,s91). Tarihi Yarımada’yı etkileyen diğer yasal 
süreçler şu şekildedir: 

 
1) 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu (1982) 
2) 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu (1983 ). 
3) 2872 Sayılı Çevre Kanunu (1983) 
4) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (1983) 
5) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu (1987) 
6) 3621 Sayılı Kıyı Kanunu (1990) 
7) 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun (1994) 
8) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004) 
9) 5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu (2004) 
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10) 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun (2005) 

11) 5393 Sayılı Belediye Kanunu (2005) 
12) 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu (2008) 
13) 3194 sayılı İmar Kanunu (1985 kabul, güncelleme 2011) 

 
3.3. Planlar  

 
Yıllar boyu Tarihi Yarımada silueti çeşitli planlarla korunmaya çalışılmıştır. 1837 yılında Von Molke, 
1864 yılında Marie de Lavnay, 1922-1928 yılları arasında ise Carl Ch.Lörcher tarafından planlar 
gerçekleştirilmiştir (www.cevku.org.tr, 2013).  
Cumhuriyet döneminde uygulama alanı bulan ilk plan çalışması, 1933 yılında açılan yarışmayı 
kazanan Elgötz Planı'dır. Bu planda Tarihi Yarımada'nın Haliç'e bakan yamaçları ticaret, Topkapı ağır 
sanayi, Beyazıt yönetim, Sultanahmet kültür bölgesi olarak gösterilmiş, mevcut yolların genişletilmesi, 
Marmara ve Haliç kıyılarına sahil yolu, Karaköy-Eminönü, Unkapanı-Azapkapı, Eyüp-Sütlüce arasına 
birer köprü önerilmiştir. 
1937 yılına ait Henry Prost planı, tarihi yarımada siluetinin uzun yıllar korunabilmesine imkân 
tanımıştır. “Sultanahmet Bölgesindeki arkeolojik alanların korunarak geliştirilmesi” planın göze 
çarpan önerilerinden biridir (www.cevku.org.tr, 2013). Plana göre; “Tarihi Yarımada’nın siluetinin 
korunabilmesi için denizden 40 m. yükseklikten geçen eğrinin üstünde kalan yerlerde en çok 3 katlı 
yapılanma koşuları getirilmiştir” (Yücetürk, 2001, s.98).  
1964 Yılı 1/5000 ölçekli Suriçi İmar Planı’nda Haliç sahil şeridine yapı yüksekliği en fazla 6.50 olarak 
önerilmektedir. 1980 İstanbul Metropoliten Alanı Nazım Planı’na göre ise “Tarihi Yarımada, Galata-
Beyoğlu ve Boğaziçi bölgelerinde “kültürel doku ve doğal yapı”nın korunması ve bu alanlarda mevcut 
yoğunlukların azaltılması için önlemler alınması önerilmektedir. Bu plan, onaylandığı halde yürürlüğe 
girememiştir.  
1995 İstanbul Metropoliten Alan Altbölge Nazım Planı’na göre ise “İstanbul’un önemli kimlik 
belirleyicileri olan tarih kültürel dokusu, peyzajı, silueti vb. dinamik koruma prensipleri ile 
korunmalıdır” denilmektedir (Yücetürk, 2001, s.100-102).  
2000 sonrası dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle yaptığı protokoller sonucu 
1/1000 ve 1/5000 planları hazırlama yetkisini almıştır. Tarihi yarımada’nın tek elden planlanma 
yönetiminin gerçekleşmesi açısından olumlu bir gelişmedir. Ancak, çeşitli tarihlerde yapılan planlar 
farklı gerekçelerle davalık olmuş ve bir kısmı Danıştay tarafından iptal edilmiştir (Özden,2008). 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 30.12.2011 tarihinde onanarak 27.01.2012 – 27.02.2012 
tarihlerinde askıya çıkarılan Tarihi Yarımada (Fatih) 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planı; Tarihi Yarımada ve İstanbul ili bütününü olumsuz etkileyebilecek alanlar hakkında verilen plan 
hüküm ve kararlarının, yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 27.04.2012 tarihinde yargıya 
taşınmıştır (www.spoist.org.tr,2013). İstanbul Metropoliten Planlama (İMP)’nin hazırladığı ve 2006 
yılında onanan 1/1000’lik İstanbul il çevre düzeni planı 2008 yılında mahkeme kararı ile iptal 
edilmiştir (Özden, 2008, s.92). 

Tarihi Yarımada bölgesinde hazırlanan planların birçoğunun uygulanmadan veya uygulamaya 
konulduktan kısa süre sonra iptal edilmesi Tarihi Yarımada üzerinde istikrarlı bir koruma sürecinin 
gerçekleşmediğini göstermektedir. Ayrıca, 1/100.000 İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’nda olduğu gibi 
“Bütüncül siluet ana planının yapılması gerektiği” vurgulanmış ancak henüz yapılamamıştır. Bu 
durum, plan karmaşası oluşturmuş, tarihi yarımadayı koruma yaklaşımından uzak tutmuş, 
koruyamamıştır.  
 
Tarihi Yarımada’yı etkileyen planlama süreçleri aşağıda yer almaktadır: 
 
1) Von Molke Planı (1837) 
2) Marie de Lavnay Planı (1864) 
3) Carl Ch.Lörcher Planı (1922-1928) 
4) Elgötz Planı (1933) 
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5) Henry Prost Planı (1937) 
6) 1/5000 ölçekli Suriçi İmar Planı “Haliç sahil şeridine yapı yüksekliği en fazla 6.50 olmalıdır” 

(1964 ) 
7) İstanbul Metropoliten Alanı Nazım İmar Planı  “Tarihi Yarımada, Galata-Beyoğlu ve Boğaziçi 

bölgelerinde kültürel doku ve doğal yapının korunması ve bu alanlarda mevcut yoğunlukların 
azaltılması için önlemler alınması”  (onay 1980,  yürürlüğe girmedi) 

8) İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım P. “İstanbul’un önemli kimlik belirleyicileri olan 
tarih kültürel dokusu, peyzajı, silueti dinamik koruma prensipleri ile korunmalıdır” (1995) 

9) Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı İmar Planı (1990 onay, 1994 iptal)  
10) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı  (2005 onay, 2007 iptal) 
11) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları ise Fatih ve Eminönü Bölgeleri (2005 onay, 

2008 iptal)  
12) 1/1000 İstanbul İl Çevre Düzeni Planı (2006 onay, 2008 iptal ) 
13) 1/100.000 İstanbul İl Çevre Düzeni Planı (2009) “Bütüncül siluet ana planının yapılması gerektiği 

vurgulanmaktadır.” (henüz yapılamadı 2013) 
14) Fatih İlçesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı NİP (2011) 
15) 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı bina yükseklikleri 

belirlenmiştir (2012)  
16) 9. Kalkınma Planı Raporu’nda “Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de 

dikkate alan bir anlayış içinde korunması esastır.” (2007-2013)  
 

4. Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları 
 
Ulusal ölçekte doğal, kültürel ve tarihsel varlıkların korunması sürecinde yer alan aktörler Merkezi ve 
yerel kamu kurumları, Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ya da gönüllü kuruluşlar, Özel ve 
tüzel kişiler şeklinde gruplandırılabilir. Buna göre, Tarihi Yarımada üzerinde çalışmaları olan belli 
başlı Kurum ve Sivil Toplum Kuruluşları şu şekilde listelenebilir:   

 
1) Büyükşehir Belediye yönetimi, 
2) İlçe belediye yönetimi (Fatih), 
3) İlçeler etkileşim sahası (Zeytinburnu, Eyüp, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, 

Üsküdar), 
4) İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı, 
5) Kültür ve Turizm Bakanlığı,  
6) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  
7) İl Özel İdaresi,  
8) Koruma Kurulları, Yenileme Kurulları 
9) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,  
10) Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
11) İstanbul Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü 
12) İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, 
13) İstanbul Kalkınma Ajansı Kentsel Projeler Direktörlüğü,  
14) DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü,  
15) TCDD 1. Bölge Müdürlüğü  
16) Marmaray Koordinasyon Komitesi,  
17) KİPTAŞ, TOKİ… 

 
İBB içindeki birimler; 

 
1) Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü, 
2) Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB),  
3) Şehir Planlama Müdürlüğü, 
4) Planlama Müdürlüğü,  
5) Projeler Müdürlüğü,  
6) Yapı İşleri Müdürlüğü,  
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7) Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Ulaşım
8) Planlama Müdürlüğü,
9) Raylı Sistemler Müdürlüğü,
10) Ulaşım Daire Başkanlığı,
11) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü,
12) Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü,
13) Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
14) Kültür Müdürlüğü,
15) Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİMTAŞ, KİPTAŞ, vb)

Sivil Toplum Kuruluşları; 

1) İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
2) Ulusal Ahşap Birliği
3) Doğal Hayatı Koruma Derneği (WWF)
4) Tarihi Kentler Birliği
5) TURING Kurumu
6) İKTAM (İst. Şehri Kültür Tarihi Araş. Merkezi)
7) Tarih Vakfı
8) Şehir Düşünce Merkezi
9) Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
10) TEMA
11) Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
12) İnsan Yerleşimleri Derneği
13) Mimar Mühendisler Grubu (MMG)
14) İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
15) Türkiye Anıt Çevre Tur. Değ. K. Vakfı  (TAÇ)
16) Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KUMİD)
17) Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Derneği (ÇEVKU)
18) Arkeologlar Derneği
19) Dayanışmacı Atölye
20) Uluslararası Kuruluşlar: UNESCO, ICOMOS, IUCN, ICOM, EUROPA NOSTRA
21) Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ve
22) Üniversitelerin İstanbul Araştırma Merkezleri sayılabilir.

5. Silueti Etkileyen Bölgeler (Çeper ve Etkileşim Bölgeleri)

27.11.2005 tarihli “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim 
Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan kararı 
uyarınca; İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı, 2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde, Dünya Miras Alanları’nın yönetim planlama sürecini koordine etmek amacı ile 
kurulmuştur. (www.alanbaskanligi.gov.tr, 2013).  

Alan yönetimi Başkanlığı’nın yönetim planı sınırları Şekil 1’de gösterilmiştir 
(www.alanbaskanligi.gov.tr/ty_yonetim_planının_sınırları.html,2013). 

BÖLGE İLÇE ADI ALAN (HEKTAR) NÜFUS (2007)
Tarihi Yarımada Sur İçi Fatih 1.562 431.147

Tampon Bölge / 
Yeşil Kuşak 

Bayrampaşa 8 -
Zeytinburnu 407 26.091
Eyüp 133 4874
Toplam 548 30965

Yönetim Planı Alanı Toplamı 2110 462.112

Şekil 1. Yönetim Planı Alanı İlçe Düzeyi İdari Dağılımı ve Büyüklükleri 
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Zengin tarihi birikimini koruyup, yaşayan, üreten, sosyal-ekonomik mekânsal ve kültürel kimliğini 
geleceğe aktaran bir Tarihî Yarımada için kullanıcıların ve yaşayanların katılımıyla tüm kurum ve 
kuruluşları ile eşgüdüm ve şeffaflık içinde yürütülen; Tarihi Yarımada'nın üstün evrensel değerini 
koruyan bir yönetim planı” oluşturmak Alan Yönetimi Başkanlığı’nın vizyonu olarak kabul edilmiştir 
(http://www.alanbaskanligi.gov.tr/ty_yonetim_planının_İlkeleri.html,2013). 

2012 yılında Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile kabul edilen “Tarihi Kent Merkezi 
Görünümünü (Siluetini) Etkileyen Alanlarda Olumsuz Yapılaşma Koşullarının Engellenmesine 
Yönelik 1/5000 ölçekli genel plan notu düzenlemesi ve 1/5.000 Ölçekli NİP Plan Notu İlavesi 
Teklifi’nde İstanbul’un özgün siluetini oluşturan bölgelerin, silueti etkileme potansiyeline sahip çeper 
bölgeler de dikkate alınarak “bütüncül bir yaklaşımla” ele alınması ve “siluet analiz çalışmalarının” 
yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır (www.ibb.gov.tr, 2013).  

1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı uyarınca silueti etkileyen çeper bölgeler: Bağcılar, 
Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Esenler, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece ve 
Zeytinburnu olarak;   

İBB Meclisi'nin  15.09.2006 tarih 1675 sayılı kararı uyarınca etkileşim bölgeleri ise, Zeytinburnu, 
Eyüp, Beyoğlu, Kâğıthane, Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar olarak belirlenmiştir.  

6. Siluet Tartışmaları (16/9 Projesi ve Haliç Metro Köprüsü Örnekleri)

Zeytinburnu Kazlıçeşme’de yükselen ve Tarihi Yarımada’nın siluetini bozan “16/9 Projesi”, Alan 
Yönetimi Başkanlığı yönetim sınırları tampon bölgesinde yer almaktadır. Proje hakkında İstanbul 4. 
İdare Mahkemesi’nde açılan davada “Daha önce 1 olan emsalin 2.5’ a çıkarılarak İmar Yasası’na 
aykırı hareket edildiği; (inşaatın) Dünya Miras Alanı Tampon Bölgesi sınırı içinde yer aldığı; bu sınır 
içinde Güney-Batı yönünde bulunan bakı noktasının kapsadığı İstanbul Kara Surlarının siluet içinde 
kaldığı, (inşaatın) İstanbul’un tarihi siluetini olumsuz etkileyerek kamu yararı taşımadığı’’ sonuçlarına 
varılmıştır (www.radikal.com.tr, 2013). Şekil 2’de Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alanı İdari 
Sınırları içerisinde yer alan tampon bölge sınırları görülmektedir. 

Şekil 2. Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alanı İdari Sınırları  
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Kadıköy, Galata, Kasımpaşa, Şişli, Boğaz Köprüsü ve köprünün Anadolu yakası ayağı gökdelenlerin 
algılanabildiği alanlardır. Bu yapılar, İstanbul tarihi yarımada bölgesinin tarihi ve kültürel kimliğiyle 
bağdaşmamakta ve Türkiye’nin uluslararası sözleşmeler ile korumayı taahhüt ettiği Dünya Miras 
Alanı üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. 
Haliç Metro Geçiş Köprüsü ise kültürel miras tartışmalarını tekrar gündeme taşımıştır. UNESCO, 
Haliç Metro Geçiş Köprüsü’nün tarihi yarımadanın siluetini bozacağı yönünde endişelerini dile 
getirmiş, bununla ilgili gözlem ve araştırma yapmaları amacıyla 2011 yılında bir inceleme heyetini 
İstanbul’a göndermiştir. Yapılan tetkikler sonucu ayakları 90 metreden 47 metreye indirilen köprü, 
tüm düzenlemelere rağmen siluet tartışmalarının odağına oturmuştur.   

UNESCO'nun itirazı köprünün ayaklarının Süleymaniye Camiinin görünümünü kapatacağı ve İstanbul 
siluetiyle bağdaşmayacağı yönünde olmuştur (Beyazıt, 2010). UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 
2011 yılı 35. Toplantı’da İstanbul hakkında alınan son karar özellikle iki temel konuya vurgu 
yapmaktadır: Haliç Metro Köprüsü ve Tarihi Yarımada Yönetim Planı. ICOMOS Türkiye Milli 
Komitesi Etki Değerlendirme Raporu’nda Haliç Metro Köprüsü’nün tasarımının “Varlığın Üstün 
Evrensel Değerine” zarar verdiğinin saptandığı ifade edilmektedir.  

Kararda değiştirilmiş haliyle bile köprünün Varlığın Üstün Evrensel Değeri üzerindeki olumsuz 
etkisinin devam edeceği tekrar vurgulanmaktadır. ICOMOS Türkiye bu karar metninden geleceğe 
yönelik olarak konuyla ilgili endişelerin azalmadığı, tam tersine arttığı anlamını çıkarmaktadır. 
(ICOMOS, 2011). 

Haliç metro köprüsünün 2005 yılında Dünya Mirası Sözleşmesi Uygulama Rehberi’ne aykırı olarak 
herhangi bir yerde yapılıyormuşçasına onaylandığını ve bugün köprü için yapılan altyapıların 
tamamlanmış olması nedeniyle uyum ve tasarım için önemli bir değişiklik, ciddi bir düzeltme yapılma 
imkanının bırakılmadığını ifade etmektedir.  

Dünya Miras Komitesinin daha önceki kararlarında dile getirilen, köprü, koruma planı, etkili bir 
yönetim sistemi trafik ve turizm gelişimi ile tampon bölge konusundaki tavsiyelerine uyulmadığı ifade 
edilmekte ve paydaşlarla iletişim eksikliğinden söz edilmektedir (ICOMOS, 2011, s.2). 
UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 2013 yılı 37. Toplantısında ise yine Haliç Köprüsü hakkında 
çalışmaların köprü tasarımının geliştirilmesi ve tarihi kentsel peyzaja olan etkisinin azaltılması için 
çözüm bulmak amacıyla bir yıllığına durdurma çabasının onaylandığı; ancak değişiklikler ile özgün 
tasarımın düzelmesine rağmen, köprünün hala Tarihi Yarımada’nın görünümünü ve Üstün Evrensel 
Değeri’nin bazı özelliklerini olumsuz yönde etkileyeceğini kaydetmektedir. UNESCO, güncellenmiş 
bir raporu Dünya Miras Komitesi’nin 39. Oturumunda (2015) incelenmek üzere 1 Şubat 2015 tarihine 
kadar sunulmasını talep ermektedir (UNESCO, 2013).  

Haliç Metro Köprüsü ile ilgili süreçler şu şekilde gerçekleşmiştir: 

1) Köprünün tasarımı UNESCO tarafından incelemeye alındı (2003).
2) Köprünün tasarımı gözden geçirildi, inşaat devam etti (2009).
3) Dünya Mirası Komitesi, “köprü geri dönüşümsüz olarak olağanüstü evrensel değerler ve kültürel

varlıkların tamamını etkileyecektir” (2010).
4) UNESCO, “İstanbul Tehlike Altındaki Dünya Mirası listesine eklenebilir” (2011).
5) Yapılan düzenleme ile köprü ayakları 47 m ye indirildi (2011).

7. Değerlendirme

Tarihi ve kültürel varlıkların korunması, bağımsız kurullarca oluşturulan, bilimsel ilkelere uygun şehir 
planları oluşturulması ve yapılan planlara uyulmasının sağlanması ile mümkündür. Değişime uğrayan 
imar planları, aynı bölge için geçerli olan farklı uygulamalar ve karmaşık mevzuat ile şehirlerimiz ait 
oldukları medeniyet kodlarından gün geçtikçe uzaklaşmaktadır. Tarihi ve kültürel varlıkların etrafını 
saran gökdelenlerle bu varlıklar nefes alamaz hâle getirilmekte ya da bu eserlerle hiçbir uyumu 
olmayan modern yapılarla mekânın anlamı silinmektedir.  

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

344



 

 
Tarihi ve kültürel mirasın gerek duyarsız ve bilinçsiz girişimlerle yok edilmesi, gerekse siluetlerinin 
gökdelenlerin gölgesinde kalması veya sahipsizlikten, ilgisizlikten kaynaklanan zamanın yıpratıcı 
etkisiyle günden güne tahrip edilmesi, kent belleğinin zayıflamasına neden olmaktadır. Kent 
belleğinden yoksun olan bir toplum ise kolektif hafızadan da uzaklaşır. Bunun sonucu olarak gelecek 
nesiller köklerine, tarihten gelen medeniyet kodlarına yabancı kalır ve medeniyet bilincinden uzak bir 
şekilde şehirde yaşamlarını sürdürürler.  
 
Çalışmanın içeriğinde ayrıntılı ifade edildiği üzere, 1 Anayasa maddesi, 13 Kanun, 16 Plan, 25’ten 
fazla Kurum, Sadece İBB içinde 15’den fazla Birim, 30’dan fazla Sivil Toplum Kuruluşları ve 
Üniversite Araştırma Birimleri ile Tarihi Yarımada’nın etkin bir şekilde yönetilmesi ve siluetinin 
korunması güçleşmektedir.   
 
Tarihi Yarımada’da öncelikli olmak üzere İstanbul’un özgün siluetini oluşturan bölgelerin, silueti 
etkileme potansiyeline sahip çeper bölgeler de dikkate alınarak “bütüncül bir yaklaşımla” ele alınması 
gerekmektedir. Bu kapsamda ilk olarak, İstanbul kent kimliğini yansıtan siluet bölgelerinde her türlü 
planlama ve uygulama çalışmalarına altlık teşkil edecek “silueti analiz çalışmalarının” yapılması; bu 
çalışmalardan elde edilecek verilerle de “bütüncül bakış açısına sahip siluet planının” hazırlanmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Bütüncül bir bakış açısına sahip söz konusu süreç neticesinde, siluet içindeki sürekliliği bozacak 
konumda ve boyutlarda yapılaşmanın engellenerek, siluet bölgelerinin kimliğini, algılanmasını ve 
tarihsel değerlerini doğru yansıtacak koşulların belirlenmesi önem arz etmektedir (www.ibb.gov.tr, 
2013). 
 
8. Öneriler 
 
Tarihi Yarımada’nın siluetinin korunabilmesi konusunda aşağıda listelenen öneriler getirilebilir:  
 
1) Tarihi Yarımada özel statü ile yönetilmelidir.  
2) Tarihi Yarımada yönetiminde etkin yerinden yönetim ilkesi gözetilmelidir.  
3) Uyumlu, birbiriyle çelişmeyen bütüncül bir planlama, yasa ve mevzuat oluşturulmalıdır.  
4) Yönetim sisteminin çok aktörlü katılımla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  
5) Hazırlanan tüm planlar, yapı ruhsatları, yapı kullanma izin belgeleri elektronik ortamda ilan 

edilmelidir.  
6) Tüm uygulamalarda görev alan sorumlular hesap verebilir olmalıdır. Silueti bozan uygulamalarda 

sorumlular belirlenip kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 
7) Tarihi Yarımada için yerel yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversitelerin yer alacağı özel 

bir “kent konseyi”  yapılandırılmalıdır. 
8) İstanbul’un Tarihî Alanları ulusal mevzuat ile yasal koruma altındadır. Ancak Dünya Miras 

Alanları’nı koruyacak özel bir planlama mevzuatı mevcut değildir (Alan Yönetimi Başkanlığı, 
2011, s.3).  Koruma amaçlı özel planlama mevzuatı oluşturulmalıdır. 

9) Tarihî Yarımada’yı, surların dışında kalan şehitlikler ve Eyüp’ün tarihî mahalleleriyle birlikte 
dönüştürecek özel bir yasa çıkarılmalıdır. 

10) Tarihî eserlerin korunması, restorasyonu ve yaşatılması konusunda görev yapmak üzere, belediye 
bünyesinde uzmanlaşmış özerk kurullar oluşturulmalıdır. 

11) Bütüncül  “Siluet Ana Planı” vakit kaybetmeden hazırlanmalıdır. Tarihi Yarımada etkileşim ve 
çeper bölgeler bütünleşik olarak “siluet ana planı”na eklenmelidir.  

12) Şehrin siluetine ve tarihi mirasına olumsuz etki edebilecek her türlü proje “görünür” olmadan 
henüz plan aşamasında yerel yönetimler ve uygulayıcılar tarafından titizlikle incelenmelidir.  

13) Silueti, topografik özellikleri ve işleviyle İstanbul’un farklı bölgeleriyle bütünlük arz eden Tarihi 
Yarımada için Beşiktaş-Taksim-Levent aksı ve Boğaziçi’nde gerçekleşen projeler önem arz 
etmektedir. Bu bölgelerde Tarihi Yarımada’nın özgün karakteristiği ile yarışan ve çelişen 
projelere yer verilmemelidir. 
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14) Silueti bozan “16/9 İstanbul” adlı projenin uygun yükseltiye kadar tıraşlanması 
gerçekleştirilmelidir.  

15) Siluete hâkim anıtsal yapıların çevresinde yapılaşmaya izin verilmemeli, anıtların bakım onarım 
ve peyzaj çalışması yapılmalıdır. Görsel bütünlüğü bozan yapılar temizlenmelidir.  

16) Haliç Metro Köprüsü gibi projeler, siluet tartışmaları yaşanmaması için şeffaf bir şekilde 
gerçekleştirilecek uluslararası yarışmalarla bağımsız kurullar tarafından belirlenmelidir.  

17) İstanbulluya, kentli bilinci aşılanmalı, bu çerçevede Tarihî Yarımada’nın Türkiye’deki kültür ve 
medeniyet birikiminin zirve noktası olduğu anlatılmalıdır. 

 

KAYNAKÇA 

Alan Yönetimi Başkanlığı, www.alanbaskanligi.gov.tr, Eylül, 2013 
 
Belediye Kanunu (5393), 2004. Türkiye Büyük Millet Meclisi, www.tbmm.gov.tr, Eylül, 2013 
 
Beyazıt, E. 2010. “Haliç Metro Köprüsü Vazgeçilmez mi?”, 
www.yenimimar.com/index.php?action=listAuthorContent&ID=704 
 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), www.unesco.org.tr,  Eylül 2013 
 
Boğaziçi Kanunu (2960), 1983. Türkiye Büyük Millet Meclisi, www.tbmm.gov.tr, Eylül, 2013 

Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun (5747), 2008. Türkiye Büyük Millet Meclisi, www.tbmm.gov.tr, Eylül, 
2013 

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, www.cekulvakfi.org.tr, Eylül, 2013 
 
Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Derneği, www.cevku.org.tr, Eylül, 2013 
 
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi , 
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14269/dunya-kulturel-ve-dogal-mirasin-korunmasi-sozlesmesi.html 
 
İmar Kanunu (3194), http://www.spo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=12, Eylül 2013 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, www.ibb.gov.tr, Eylül, 2013 
 
İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı, 2011. Alan Yönetimi Başkanlığı, İBB. 
 
Özden, P. P. 2008. “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti’nin Kalbi Tarihi Yarımada”, 2. 
Uluslararası Tarihi Yarımada Sempozyumu, Eminönü Belediyesi ve Haliç Belediyeler Birliği 
Yayınları, İstanbul. 
 
Şehir Plancıları Odası, www.spo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=12, 2013 
 
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, www.spoist.org/odadan-haberler/tarihi-yarimada-koruma-
amacli-nazim-imar-plani-yargida 
 
Radikal Gazetesi, 25.04.2013, www.radikal.com.tr/turkiye/silueti_kurtaracak_rapor-1130965 
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982. Türkiye Büyük Millet Meclisi, www.tbmm.gov.tr, Eylül, 
2013 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

346



 

 
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, www.kalkinma.gov.tr, Eylül, 2013 
 
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi (ICOMOS), www.icomos.org.tr, 
Eylül, 2013 
 
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 
Kullanılması Hakkında Kanun (5366), 2005. www.tbmm.gov.tr, Eylül, 2013 
 
Yücetürk, E. 2001. “Haliç Siluetinin Oluşum-Değişim Süreci”, Haliç Belediyeler Birliği, İstanbul 
 
9. Kalkınma Planı Raporu, (2007-2013). www.kalkinma.gov.tr, Eylül 2013 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

347



İRAN MEŞRÜTİYETİNDE  İSTANBUL’DA KURULAN TEBRİZ SAADET 
ENCÜMENİ’NİN ROLÜ 

 
Dr.Masoumeh Daei1 

 

Absract 
After one month of parliament bomb attack and disappearance of constitutionalism in Iran,Ottoman 
regime changed and Sultan Abdulhamid despite his unwillingness, agreed  with grant 
constitutionalism and establish of parliament. Then a situation happened for Iranian exiles and 
Ottoman  residents to fight more with  Mohammad Ali Shah . 
Bomb attack of first constitutional parliament happened at 1326 A.H.  After military defeat of 
constitutionalists, minor tyranny began . With the beginning of this stage, some of constitutionalists 
were killed and those who remained escaped to England, France,Switzerland , Russia and Istanbul  
and they fought with Qajars tyrant Shah  at those countries . 
In this article we explain some efforts of Iranians Saadat association in Istanbul. Analysis of this 
association shows how Iranian constitutionalists in foreign countries worked hard and despite of 
difficulties this association played a great role in constitutionalists victory.  
Later Iranians were considered Istanbul because of its islamic and business focus and its placing 
between Iran and Europe. 
 
Key Words: Saadat  association, Mohammad Ali Shah, Sultan Abdulhamid, Qajars, constitutionalism  
 
Özet 
Osmanlı ülkesinin başkenti İstanbul eskiden beri çeşitli yönleriyle İranlıların teveccühünü 
çekmektedir. Avrupa’ya yakınlığı٫  İran ile Avrupa yolu üzerinde olması, İslami merkeziyetliği٫ ticari 
rolü bu teveccühün nedenlerinden sayabiliriz. 
İran’da 1908 Mayıs ayı darbesi ve ilk meclisin İran padişahı Muhammed Ali Şah tarafından topa 
bağlanması ve yaklaşık aynı zamanda Sultan Abdülhamid’in karşı çıkmasına rağmen meşrutiyeti ilan 
etmesi ve meclisin kurulması٫ İran meşrutiyetçilerini ümitlendirerek٫ İstanbul’da toplanıp encümen 
kurmağa teşebbüs ettiler.  İstanbul’da Encümen kurma ümidi İranlı sürgün olanlara٫ tüccarlara٫ siyasi 
faaliyet gösterenlere ve aydınlara yeni bir durum kapıları açarak Muhammed Ali Şah ile mücadele 
etmelerinin devamını sağladı.  
İstanbul başta olmak üzere٫ Trabzon gibi diğer şehirlerde ikamet eden İranlıların٫ Şah ile mücadele 
yapmak  ٫  mücahitlere mali ve manevi yardım etmek ve özellikle Paris٫ Londra٫ İsviçre٫ Berlin٫ 
Kafkasya٫ Mısır ve Kelkit gibi istibdadın aleyhine faaliyet edenlerin arasında önemli haberleri 
taşımak amacıyla٫ İstanbul’da kurdukları en önemli teşkilat Saadet Encümen ve başka değişle sürgün 
Tebriz Encümeni’nin temsilcisiydi.   
Saadet Encümeni tek ideolojiden ziyade siyasi eğilimlerin itilaf bağlantı ağı olup٫ dünyada bazı 
komiteler özellikle İranlı Londra komitesi  ve bunun yanında Osmanlı sadrazamı Saîd Paşa ve İttihat 
Terakki Partisi ile samimi ilişki sağlayarak çeşitli yollarla Tebriz kıyamına yardim ediyordu. 
Sosyal Demokrat partisinin٫ Jön Türkler ve Ermeni milliyetçi partileriyle yakın ilişkilerinden dolayı 
İstanbul’a aktarılmalarında rahatlık sağlamak ve teşvik olmaları da dikkate değer başka konudur. 
 
Anahtar Kelimeler: İstanbul, Tebriz, Saadet Encümeni, Meşrutiyet, Muhammed Ali Şah 

1. Giriş 

İran meşrutiyeti zuhur ettikten sonra, Osmanlı ülkesinde mutlak istibdat sisteme hâkim olan sultan, 
İran’da ortaya gelen devrimden vahşete girerek, bu olayın Osmanlı’da vukuunu önlemek için 
girişimlerde bulunmuştur. 
 
Yeni durumla karşı karşı olan sultan, İran hakkında basında çıkan haberleri yasakladı ve iki ülke 
ilişkilerinde sınırlama uygulanmağa çalıştı. İran Meclisi’nin bombalanması ve meşrutiyetin 

1 .Tebriz Payame Nür Üniversitesi,İran, Masoumeh.daei@gmail.com 
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yıkılmasından henüz bir ay geçmeden, Osmanlı hükümeti de değişti ve Sultan Abdülhamit 
istememesine rağmen meşrutiyetin itasına ve meclisin kurulmasına boyun eğmeye mecbur kaldı2. 
Sürgün ve Osmanlı’da ikamet eden İranlılar vücuda gelen bu yeni durumdan yaralanarak, Muhammed 
Ali şah ile yeniden savaş başlanmasını sağladı. 
 
Konunun detayına girmeden önce açıklamamız gerekiyor ki, yıllar önceden İranlı tüccarlar özellikle 
Azerbaycan ve Tebriz tüccarlarının İstanbul’da sık ilişkileri olmuştur. Zira İstanbul’da, Avrupa 
fabrika sahipleri temsilcileri her zaman olmuşlar ve İranlı tüccar da kendi temsilcilerini İstanbul’a 
göndererek ithalat ve ihracat ile meşgul olmuşlardır. 
 
İstanbul, İran ve Avrupa ticaretinde vasıta olduğundan dolayı çok sayıda İranlı tüccar bu şehirde 
yaşamaktaydılar. Aslında İran’dan yurtdışına giden İranlılar iki kısımdan oluşmaktaydılar. İlk kısım iç 
menfaatlere kani olmayarak dış ticaretten daha çok menfaat bulmağa teşebbüs eden büyük tüccarları 
kapsamaktaydı. İkinci kısım ise azınlık olan siyasi faaliyet gösteren ve ülkenin aydın insanları idi ki 
İran muhitini kendilerine uygun bulmayarak yurt dışına gidiyordular. Bu yolculuk Rusya toprağı, 
özellikle Baku şehri başta olmak üzere,  İstanbu’la gitmekteydiler.3Elbette İstanbul’a çeşitli başka 
sebepler de önem kazandırmıştı. Başta Kaçar padişahı Muhammed Ali Şah’ın meşrutiyetçilerle 
tutuşması, İran meşrutiyet devrimi,Tebriz kıyamı, meşrutiyet lideri Settar Han’ın günden güne artan 
namı ve en önemlisi İran’da 1908’de vuku bulan İstibdat-ı Sağir (Küçük istibdat) dönemi, İranlıların 
bu hassas dönemde her gün daha hassaslaşarak, İstanbul’a gelmek daha  ilgi çekici oldu. 4 Birinci 
meclisin topa tutulması ve meşrutiyetçilerin yenilgisi ve sonuç olarak Küçük İstibdat döneminin 
başlanması ile bazı meşrutiyetçiler öldürüldü ve kalanlar İngiltere, Fransa, İsviçre, Rusya ve 
İstanbul’a gittiler ve o ülkelerde Kaçar müstebit padişahın aleyhine savaşlarını yürüttüler. 
 
Makalemizde meşrutiyetçilerin İstanbul’da ve Saadet Encümeni ismi altında teşkilat kurma, 
meşrutiyeti iade etme amacıyla yapılan faaliyetler değerlendirmek isteniyor.  Konu dönemin 
raporlarına ve birinci el kaynaklara yansıyan önemli bilgiler tasnif edilerek değerlendirilecek٫ böylece 
Osmanlı-İran hürriyetçileri arasında olan ilişkileri hakkında yeni bilgiler ve bulgulara ulaşılacaktır.  
 
2. Encümenin Teşkili ve Kuruyucuları 
 
Muhammed Ali şahın aleyhine yurtdışında kurulan en önemli kurum İstanbul’da kurulan Saadet 
Encümeninin olduğunu diyebiliriz. Maalesef araştırdığımız çeşitli kaynaklarda encümenin üyeleri 
tarihi belgeleri korunmamışlığı gözüküyor5. 
 
Meclisin bağlanmasıyla, İstanbul’da yaşayan İranlılar, İran’dan sürgünde olanlar ve kaçan 
meşrutiyetçiler encümen kurmağa karar verdiler. Ama despotizm hükümet sultan Abdülhamit 
encümenin kurulmasında önünü alıp ve çeşitli yollarla bu encümen ve hem kurulan başka 
encümenlerin mahvedilmesine emirler veriyordu. Örneğin meclis bombalandıktan ve Muhammed Ali 
Şah’ın darbesinden sonra, Osmanlı Hanedanlığı’nın çeşitli şehirlerinde kurulan İranlıların Milli 
Encümenlerine karşı politik bir tutum çerçevesinde "Tahran’da Osmanlı büyük elçisi vasıtasıyla 
İranlıların İstanbul ve Trabzon’da Milli Encümen kurma hayalleri ve bu hayalin Osmanlı’nın çeşitli 
şehirlerine sıçraması bilgileri aktarılmış ve bu konunun Osmanlı Devleti’nin mevcudiyetine ve 
yürüttüğü politikasına karşı olduğu için ya İran Devleti büyük elçisi vasıtasıyla bu tür faaliyetlerin 
önüne çıkmalı veya Osmanlı hükümeti vasıtasız kurulan bu tür encümenleri yasaklayacaktır" diye 
konunu vurgulamıştır6. 
 

2 . Alem, M. 1382. Tahlili bar Nagşe Encümene Saadete İstanbul dar Conbeşe Meşrütehahiye İran, Macmüeye 
sohanraniha va makalate hamayeşe elmiye inkilabe meşrüte, Sutude Yayınevi, Tebriz , s.1 
3 . Cavid, S.1347. Nehzate Meşrütiyet İran va Nagşe Azadihahaneye Cehan, Dünyal Yayınevi, Tahran , s.61  
4 . Malekzade, M.1363. Tarihe Meşrütiyete İran, 2. Baskı, İlmi Yayınevi, Tahran , S.695 
5 . Taherzadeye Behzad, K. Giyame Azerbaycan dar Engelabe Meşrütiyete İran, İkbal Bita Yayınevi, Tahran, 
S.361 
6 . Alem, a.g.e.,s.670 
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23 January 1908’de Osmanlı’da hükümet sisteminin değişmesi ve meşrutiyetin ilanı, İranlılara yapılan 
önlemler ortadan kalkarak, İstanbul ve muhtelif şehirlerde ülke içinde siyasi olaylar gidişatına karşı 
etkili rol oynamağa başladılar. 
 
Bu azatlığın ilk etkisi Saadet Encümeninin kuruluşu idi. Meşrutiyetçi Emirhizi encümenin kuruluşu ve 
koruyucuları hakkında böyle izahta bulunuyor: " Muhammed Ali Şah’ın yaptığı baş buyruk ve 
tecavüzkâr işlerinin sonucunda baş veren Azerbaycan devriminde tüccar ve esnaf reislerinden olanlar 
İran olayları hakkında müzakere edecekleri Saadet Encümeni isminde bir encümen kurdular. 
Encümenin kuruyucularının isimleri şunlardır.  Müsteşarü- devlenini kardeşi Mirza Ali, Mütemedü- 
tüccar kardeşi Mürteza Emin, Hacı Resul Sadakyanı, Hindi Şabahang bey,  Kara lakabı ile bilinen 
Haci Hüseyin Şalçı, Hacı Hüseyin Kolu Kırtasıyeci, Dr. Ali han Tevfik babası Hacı Hasan7. 
 
Diğer encümenin üyleri: Reis Şeyh Asadüllah Mamakanı, Mürtaza Eminzade, Abdürahim Hindi 
(Şabahang), Hacı Hüseyn Kolu (Farhündepey), Hacı Hasan Amu (Kalpakçı), Aharnecanı, Seyyid 
Hüsyn Şams. Önemli diğer şahsiyetlerden, Müazidü- saltana, Tevfik gazetesinin müdürü Tevfik bey, 
Dehhüda ve Amerika ve İngiltere haber sunucusu, İngilizceye tam bildiği ve telgraf tercümelerini 
yapan Şirazi  isminde birisi ve Kafkaslı ünlü yazar Ahmet Ağa oğlu (Ağayef) idiler8.  
 
Encümenin yönetim kurulu 30 kişiden ibaret idi ki 10 üye tüccar temsilcileri ve 20 üye esnaf 
temsilcileri idi ve diğerler encümenle meslektaşlık yapan üyeler yukarıda bahsettiğimiz üyelerden 
daha fazladır9.  
 
Bu gelişmelerle encümen İttihat ve Terekki partisiyle samimi ilişkilerde bulundu ve çeşitli yollarla 
Azerbaycan kalkınmasına yardım etti. Encümen, Tebriz Encümeni  ve Reşt devrimcilerinin meşrutiyet 
uleması ve Avrupa sürgünde olanlar ile ilişkilerini sağladı. Yabancı büyük elçiliklerin karşısında 
protesto yürüyüşler hazırladı. Dünyaya Tebriz olaylarının haberlerini yayınlattı ve Avrupa 
diplomatlarına hitap Tebriz encümenin ilanlarını dağıttı. 
  
3. Amaç ve Yapılanlar 
 
Saadet Encümeninin ilk kuruluş günlerinde üyeleri, hedef ve isteklerini bildiri şeklinde yayınlama 
girişiminde bulundular. Bildirinin bir bölümünde "mükaddes vatanımız bugün binlerce felaket ve 
tehlikelerle karşı karşıyadır. Evet, bizim düşmanlarımız zalim düşünceler ve hilekâr fikirlerini aleni 
olarak ortaya koymuş, aziz vatanimiz için besledikleri düşünceleri belli olmuş..."diye yazmış10.  
 
Sözlerin devamında, İranlıların birlik ve ittihatlarının önemini vurgulayarak... "muazzam yönetim bir 
toplum ve korkucu bir grup kurarak oydaş ve irade birliği ile hain düşmana karşı sıralanalım ve 
hepimiz düşmanın kinini göğüslerimizde bastırmak ve canlarımızı feda etmekle kutsal tarihi vatan 
toprağımızın şeref ve istiklalini ve milliyetimizi ruhunu kurumak ve müdaafa etmek ve bütün 
afetlerden  kurumak vazifemizdir.... "diye beyan edilmiştir11. 
 
Bildiriyi araştırdığımızda, Encümen kurulduğu zaman görevi mücahitlere kendi yardımları ve 
Türkiye, Hindistan ve Avrupadan, Tebriz ve Raşt’te kuşatmada olan halka yardım toplamak idi. 
Yardım toplama amacıyla kurulmuş, ama şimdi encümen başka hedefler, İranlıların ve hatta 
meşrutiyetin bütün işlerine karışmak niyetinde olduğunu görüyoruz. 
 
O dönemde bu işte eli olanlar, encümenle yakından tanışmışlığı olanlar ve yaklaşık bütün yazarlar 
veya sadece olayları kayıt edenler, encümenin asıl amacından uzaklaşmamasını beyan etmişler. 

7 .Emirhizi, İ. 1359.Giyame Azerbaycan va Sattar Han, Tahran Yayınevi, Tebriz , s.236 
8 . Taherzadeye Behzad, a.g.e. s.361 
9 . Doletabadi, Y. 1361. Hayate Yahya 3.c, Ferdosi Yayınevi, Tahran , s.64 
10 . Afşar, İ. 1359.  Mobareze ba Muhammad Ali Şah, Tus Yayınevi,Tahran , s.435  
11 . Afşar, a.g.e, s.435 
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Encümen kurulduktan sonra İran’ın siyasi faaliyetlerde çok önemli rol oynadığını ve hatta ilk 
görevleri beşinci dereceye düşülmesini vurgulamışlardır12.   
 
Saadet Encümeninin çaba ve yaptığı faaliyetlerden dolayı, Necef şehrinde şii mollaların temsilcisi 
Şeyh Asadüllah Mamakani, İslam âlimleri ve Irak hükümeti ve telgraf göndermede sorunlar 
çıktığından dolayı ( İran devleti tarafından kesiliyordu)  gelmesiyle daha arttı. Zira Taşayü 
mezhebinin reislerinin temsilcisinin gelmesi bu teşkilata değerli rol vermelerinin göstergesidir.  
 
Saadet Encümeni, Şeyh Asadüllah Mamakani İstanbul’a girişinden sonra başkanlığa seçti, İstanbul 
basımı iyi karşıladılar, İttihat ve Terakki cemiyeti ve Sultan Hamit ile görüştüğünde, Irak uleması ve 
Necef-ı Eşref uleması hakkında sorular sordular. Sadrazam Said Paşa ile mülakat etti. Bu görüşlerin 
hepsi olumlu karşılanarak müsaide vadesi verilmiş ve özellikle İran’da kendi görevlilerine, İran 
özgürlük için savaşanlara yardım etme emri verilmiştir13.  
 
Mezhebi mollalar yardımı dışında, bir kısım ise İran meşrutiyetçileri darbeden sonra Tiflis ve Baku’ye 
kaçarak, Sosyal Demokrat teşkilati ve Rusya işçi Sosyal Demokrat parti dalları bu mükavimete 
başkaldırmasından himaye ediyorlardır. Ama Tesar polisinin kontrolüyle siyasi faaliyet zorlanarak, 
İstanbul’a gitmeye mecbur kalarak, Saadet Encümenine katıldılar. Sosyal Demokrat teşkilatının Jön 
Türk ve Milli Ermeni partilerle yakın ilişkisi olduğundan dolayı, İstanbul’a aktarılmaları daha da 
teşvik olunuyordu. 
 
Encümenin diğer mihveri faaliyetlerinden İstanbul’un, nüfuzlu ve şahsiyetli insanların katılımıyla 
siyasi toplantılar ve kurduğu konfranslar idi. Konferansların kurulma münasebetleri genelde İran’ın 
günlük sorunları idi. Başka değişle meydana gelen olaylar veya gelişmekte olan hadiseler bu 
konferansların kurulma sebebiydi.  
 
Saadet Encümeni tek ideolojiden ziyade٫ siyasi eğilimlerin itilaf bağlantı ağı olup ve bazı söylentiler 
göre devlet adamlarından birkaç kışı de içinde bulunuyordu, hatta İstanbul da büyük elçi Arfaü-devle 
ve elçilikte çalışan bazı görevlilerde meşrutiyetçilere yardım etmek ve encümenle yakın ilişkide 
olmuştur. Meşrutiyet idealleri için kurulan miting ve toplantılarda Avrupa makamları ve çeşitli siyasi 
organlar da katılıp, konuşmalarda bulunuyorlardır. Atabattan Şeyh Asadüllah Mamkanı müslüman 
milletlerin ittihat gereği ve Rusya’ya karşı birlik olmaları hakkında tartışıyordur. Ermeni Taşnak 
partisi liderlerinden birisi Ermenilerin başına gelenlerden İranlılar tecrübe edip tavsiyelerde bulunup 
"Hıristiyan devletlerin yardımına ümit bağlayarak, Ermeniler Osmanlı aleyhine kıyam ettiler. Ama 
yardım gelmeyince Ermeniler katlama maruz kaldılar, bu yüzden müslümanlar birliğinden konuşmak 
hiç türlü faydası olmayıp, eğer istiklal istiyorsanız kendinize güvenerek, başka hiç bir millete 
ümidiniz olmasın...”  diye konuşmalarda bulunuyorlardı. 
 
 Londra’da ikamet eden bir kısım İranlıların gayreti ve İngiltere parlamento temsilcilerinin ortak 
yardımıyla İran Komitesi adında diğer bir komite kurulmuş ve bu komite, Saadet Encümeniyle 
teşkilat bağlantıları olup ve bazı alamadığı veya haberlerin düzgün olduğundan emin olmak için 
komitenin haberlerinden yararlanıyordular14. 
 
Habercilik merkeziyeti ve bilgi alma-verme daha önce belirttiğimiz gibi Saadet Encümeninin oynadığı 
en önemli rolü idi. Ama encümenin uyguladığı işler sadece bunlardan ibaret değildi. 
 
İstanbul’da yapılan en önemli işlerden birisi de Suruş gazetesinin encümen ve tüccarların yardımıyla 
yayınlanmasıydı.    
 
Meşrutiyetçi muhacirlerin İstanbul’a gelmeleri ve encümenin yardımıyla Suruş gazetesinden 5 sayısı 
yayınladı. Gazetenin müdür ve kurucusu Said Muhammed Tevfik ve yazarları encümen reisi Mirza 

12 . Afşar, a.g.e,s.379; Dolatabadı, a.g.e, c.3, s.33 
13 . Malekzade, a.g.e, s.1015 
14 . Alem, a.g.e, s.678 
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Abülhasan Müazidü- saltana, Mirza Yahya Devletabadı, Mirza Aliakber Dihhüda ve Hüseyin 
Danişidiler. 
 
Gazete en yakın zamanda İran’ın her bölgesinde yayınlandı ve halkın duygularını kabartan makaleleri 
perişan halka umut oldu15.   
 
Habercilik rolü dışında encümen Muhammed Ali şaha yapılan muhalif faaliyetlerle ilgili önemli ve 
temel kararlar veriyor ve bazen direk İran Devlet bakanlığına olan sorunlar ve konular hakkında ikaz 
ve uyarıda bulunuyordu. Örneğin, Rusların Tebriz’de askeri müdahalesinden dolayı (29 April 1909) 
devrim liderleri mecburen Osmanlı büyük elçiliğine sığındılar ve bunun yanı sıra ülke içinde telgraf 
muhabire etmekte de sorunlar çıkmıştı ki, encümen Bakanlar kuruluna bu mazmunla telgraf çekti" 
Tahran, Bakanlar kuruluna. Meşrutiyetin ilanından sonra millet sakin ve huzurla bakanların yapacağı 
iyi işlerinin sonucunu beklemekteydiler, maalesef millet liderlerinin Rusların müdahalesiyle Osmanlı 
konsolosluğuna sığınmaları, haberleşmenin serbest olmaması, ülkenin tereddütlü durum, millette 
üzüntü ve ümitlerin kesilmesinden başka sonucu olmadı. Cevabı bekliyoruz, June ayının 5i 1909 "16.  
 
Encümenin önem verilecek karalarda da etkili rolü vardı. Mesela, meşrutiyetçilerin Tahran’ı fethetme 
hedefiyle başkentte yürüdükleri zaman, Ruslar bu yürüyüşün önüne çıkmak için çok uğraştılar. 
Müzakere ve barışla bu olayı yatıştırrmak istediklerini beyan ettiler.  
 
Rusya’da, İran büyük elçiliğinden encümene bu mazmunla telgraf çekti:" Hızla Sardar Asad ve 
Sepehara Tahran’a saldırmamak için telgraf çekilsin, eğer olmazsa Rus ordusu Tahran’ı işgal 
edeceklerdir. Mamakani bu telgrafı Müazidü-saltana Pirniya’ya göstererek, Sardar Asad ve Sepehdara 
telgraf çekin ve hızla Tahran’a hamle etmelerini isteyin" diye duyuruda bulunmuştur17.  
 
Tahran’da Rus büyük elçisi Rusya Dışişlerine telgraf çekerek dolaylı şekilde Tahran devrimcileri ve 
sonuç olarak Muhammed Ali şahı tahtan indirilmesinin nedeni encümenin tahrikleri biliyor ve 
devamında: "15 Ot ayı 1908, İstanbul’da ikamet eden İranlılar ve Tahran devrimciler arasında 
yazışmalarını bulduk. Birinci grup (İstanbul’da ikamet eden İranlılar) vatandaşlarını korkaklıkları için 
kınıyorlar, güçlerinin azlığına işaret ederek, Avrupa devletlerinin Şah’dan her türlü himaye 
etmemelerinin güvencesini telkin ediyorlardı. Şah tarafından belli olan seçimlerin zamanı 
yakınlaştıkça Paris ve İstanbul’da kurulan encümenler Tahran halkını ümitlendiriyorlar" diye 
konuşmuştur18.  
 
Görünüşte encümenin bütün görevleri konferansların teşkili, konuşma merasimi, yardım toplama ve 
yurtdışında Muhammed Ali şahın yapacağı uygulamalara karşı iç teşkilat üyeleri olmak üzere toplam 
30 kişiden ulaşan bir yönetim kurulu tarafından yapılıyordu. Bu kurul hafta buyunca bazı günler, 
muhtemelen iki gün, toplantısı oluyordu, encümenin gelecekte yapacağı işler ve programları 
çerçevesinde karar veriyordular.  
 
Yönetim kurulunun 30 kişisinden programlarına göre hafta boyunca sadece birkaç kişi yürürlükte olan 
işleri yapıyorlar, hatta günden güne işlerin önemi arttıkça, üyelerin birisinin gelmediği zaman nakit 
para cezası uygulanıyordu.   
 
Encümenin umumi toplantısı perşembe günü idi. Yönetim kurulu seçimleri sınırlı ve belli idi ve bu 
belirli zaman bittikten sonra yeni seçimler yapılıyordu. Bu amaçla bütün üyelerden davet edilerek 
yeni seçimlere katılmalarını istiyordu. 
 

15 . Doletabadı, a.g.e, c.3 s.101; Rezvani, M. 1358. Ayende, "Suruşe Rum va Suruşe Rey", N: 7-9, s.501 
16 . Alem, a.g.e, s.683 
17 . Afşar, İ. 1359. Orage tazeyab Meşrütiyet, Cavidan Yayınevi,Tahran, s. 30 
18. Alem, a.g.e,  s.683 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

352



Encümen toplantıları Valide handa oluyor ve masraflarını İstanbul’da yaşayan İranlılar ve tüccar 
ödüyordular19.  

 
4. Habercilik Rolü 
 
Muhammed Ali Şaha karşı İran’ın içerisinde ve ülke dışarısında Paris, Londra, İsviçre, Berlin, 
Kafkas, Mısır ve Kelkit gibi dünyanın önemli şehirlerinde savaş yapan alanlarda, encümenin en bariz 
ve tam yapan faaliyeti dış ve ülke içinde habercilik bağlantısı kurmak olduğunu diyebiliriz.   
 
Bu havzalar arasında çekilen telgrafların hemen hemen hepsi encümen kanalı vasıtasıyla olmuştur. 
Bütün önemli haberler önce encümene telgraf çekilmiştir. Sonra ise encümen o haberi bütün dünyaya 
muhabire edilmiştir. Encümenin habercilik bağlantısı ve Tebriz’in acı ve zor günlerinde, maddi 
manevi yardım fedakârlık yapan dönemin bütün kaynakları tarafından temin edilmiştir ve bu 
Encümen, ikinci Tebriz Encümeni adıyla nitelendirilmiştir20. 
 
İstanbul vatandaşları tarafından da bazen telgraflar encümene çekilmiştir. Örneğin Osmanlı 
Devletinde olan büyük şahsiyetlerinden, Refik bey Maniyasizade’nin hanimi encümene telgraf 
çekerek, meşrutiyet zaferini ve Tahran’ın fethini ve işlerinde gösterdikleri gelişme ve başarılarından 
dolayı tebriklerini sunmuş ve böyle devam etmiştir" Saadet Encümeni,  Yüce Allaha şükürler olsun 
ki; dün Osmanlılar ve bugün siz İranlılar beşeriyet içinde yüzümüz ak ve ün salmayla beşeriyet içine 
dâhil olduk. Buna göre İran ve Osmanlıda son zamanda vücuda gelen zaferi tebrik ederek, muhterem 
encümen kuruluna memnuniyetimizi izhar ediyoruz" diye söylemlerde bulunmuştur21.   
 
5. Sonuç 
 
Muhammed Ali Şah tarafından Milli Şura Meclisin topa tutulması ve Küçük İstibdat döneminin 
başlamasıyla, meşrutiyetçiler bir kısmı öldürülür, bir kısmı sürgüne gönderilir, bir kısmı kaçar ve bir 
kısmı da yurt dışına göç etmeye mecbur bırakılır. 
 
Dünyada ülkelerin içinde İstanbul’un özel durumu nedeniyle meşrutiyetçi ve özgürlük peşinde 
koşanları kendisine çekti. İstanbul’a gidenler Saadet Encümenini kurdular. Bu encümen kurulduğu 
zaman sadece mali yardım ve hayır işleri yapma hedefiyle kurulmuş, ama faaliyetlerinin devamında 
Muhammet Ali Şah’ın istibdadı hükümetine karşı siyasi mübareze eden merkezlerin en önemlisi oldu.  
 
Mali, siyasi, içtimai ve özellikle haberleşme görevlerini en iyi şekilde yapan encümen, istibdada karşı 
mihveri ve ilerleme rolü buldu. Tahran’ın fethi ve Kaçar despotist padişahlığı def etmek, yurtdışında 
faal merkezlerin, özellikle Saadet Encümeninin mübarezelerine borçludur.  
 
KAYNAKÇA 
 
Alem,  M. 1382. Tahlili bar Nagşe Encümene Saadete İstanbul dar Conbeşe Meşrütehahiye İran, 
Macmüeye sohanraniha va makalate hamayeşe elmiye inkilabe meşrüte, Sutude Yayınevi, Tebriz.  
 
Cavid, S. 1347. Nehzate Meşrütiyet İran va Nagşe Azadihahane Cehan,Dünyal Yayınevi, Tahran.  
 
Malekzade,  M. 1363. Tarihe Meşrütiyete İran, 2. Baskı, İlmi Yayınevi, Tahran.  
 
Taherzadeye Behzad,  K.  Giyame Azerbaycan dar Engelabe Meşrütiyete İran, İkbal Bita Yayınevi, 
Tahran.  
 
Emirhizi,  İ. 1356. Giyame Azerbaycan va Sattar Han, Tahran Yayınevi, Tebriz. 

19 . Afşar, Orage tazeyab Meşrütiyet, s. 405; Afşar, Mobareze ba Muhammad Ali Şah, s.390  
20 . Malekzade, a.g.e., s.874; Emirhizi, a.g.e, s.235 
21. Alem, a.g.e,  s. 678  

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

353



 
Doletabadi,  Y. 1361  Hayate Yahya 3.c, Ferdosi Yayınevi, Tahran.  
 
Afşar,  İ. 1359. Mobareze ba Mühammad Ali Şah, Tus Yayınevi,Tahran.  
 
Ayende Dergisi, 1358. Suruşe Rum va Suruşe Rey, Muhammad İsmail Rezvani, N: 7-9. 
 
Afşar, İ. 1359.  Orage tazeyab Meşrütiyet, Cavidan Yayınevi,Tahran. 
  
 
 
       
 
 
 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

354



"YÜKSEK BİNALAR VE İSTANBUL ÖRNEĞİNDE KENT SİLÜETİNE 
ETKİLERİ" 

Şimşek DENİZ 

1. Giriş

Betonarme ve çeliğin yaygın kullanımı ve gelişen yapı teknolojisi ile birlikte, 20. yüzyılın başından 
itibaren kentlerin merkezi bölgelerinde yüksek irtifalı binalar oluşmaya başlamış, ancak bu durum 
uzun yıllar içinde oluşmuş tarihi kent silüetlerinde görüntü ve algı değişikliklerine yol açmıştır.. 

Tarihi silüete sahip şehirlerde; İstanbul örneğinde olduğu gibi yeni yapılan bazı yüksek binalar silüet 
uyumuna katkı oluşturmamakta, ve form olarak olumsuz bir etki bırakmaktadır. 

Şehrin silüetini etkileyen gökdelenlerin farklı parametrelerden irdelenmesi, getireceği fırsat ve 
tehditlerin ortaya konması ve tartışılması, yüksek yapıların proje ve uygulamalarında insan ve kamu 
yararına bazı pozitif çözümleri beraberinde getirebilecektir. Oluşan kamuoyu, imar plan kararlarını bu 
açıdan olumlu etkileyecek ve yetkili idareler nezdinde daha hassas ve katılımcı bir sürece zemin 
hazırlayacaktır. 

Yüksek yapı tanımlaması, kentlere ve ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle, üst 
kategoride değerlendirilen gökdelenlerin silüetle ilişkisi, İstanbul Tarihi Yarımada ve Tarihi Surlar 
çevresi, Haliç ve Boğaziçi gibi etkilenme bölgeleri kapsamında incelenecektir. 

Konuyla ilgili literatür, kaynak yazılar, resmi belgeler ve yakın dönem basında çıkan haberlerin 
taranması, yerel yönetim ve merkezi idarelerin yaklaşımının incelenmesi çalışmaya esas alınmıştır. 
Ayrıca yüksek bina ve silüet ilişkisinin irdelenerek İstanbul örneğinde ortaya konması ve son bölümde 
değerlendirme ve önerilerin kaleme alınması planlanmıştır. 

2. Yüksek Bina Kavramı

2.1 Tanım 

Yüksek bina tanımı ve sınırlaması ülkeler arasında ve ilgili mevzuatlarında farklılıklar göstermektedir. 
Yüksek yapı 10- 110 kat arasında kategorize edilebilir. Örneğin ülkemizdeki mevzuata göre "yüksek 
yapılar; 10 kat veya daha yüksek katlı binalar" şeklinde tarif edilmektedir.1 Ancak özellikleri açısından 
bir tanımlama yapacak olursak Yüksek Yapılar: 
- Düşeyde gelişen 
- Taşıyıcı strüktür özelliği ve teknoloji gerektiren 
- Yoğun kullanıcı nüfusa sahip 
- Devletin veya sektör- şirketin prestijini ve büyüklüğünü ifade eden 
- Genel olarak uzak ve yakın çevresini fiziksel çevre, kent dokusu ve her türlü kentsel altyapı 
yönünden etkileyen yapılardır. 
  Gökdelen diye tanımlanan çok yüksek yapılara ingilizce'de ' skycraper', fransızca'da 'gratte-ciel' 
denmiştir. Türkiye'ye gökdelen kavramı, Celal Esad Arseven'in 1944 yılı basımı Fransızca- Türkçe 
Sanat Lügati'nin çevirisiyle girmiştir. Türkiye'de çok yüksek yapılara önceleri gökdam, afaka ser 
çeken, gök tırmalayan denmiş, daha sonra gökdelen şeklinde yerleşmiştir. 2 
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2.2 Tarihçe 
 
Babil zigguratları ve piramitler bu güne kadar gelebilmeyi başarabilmiş ilk yüksek yapı olmaları 
açısından önemlidir.3     
 
Ortaçağ'da,kilisenin gücünü ve otoritesini temsil amaçlı gotik tarzında ve yüksek katedraller inşa 
edilmiştir.15 ve 19. yüzyıllar arası ise yüksek yapılar açısından, Avrupa'daki rönesansın da etkisiyle 
daha durağan bir dönemi ifade etmektedir. 
 
Sanayi Devriminin gerçekleşmesiyle, öncelikle Batıda Amerika Birleşik Devletleri ve Uzakdoğuda 
gökdelenler dönemi başlamıştır. Kapitalizmin ve gücün sembolü olarak yapılan ilk gökdelenler aynı 
zamanda simgesel yapılardı. 
 
3. Silüet Kavramı 
 
Terim anlamı karaltı ve gölge olarak tanımlanan "silüet"4,Fransızca 'silhouette' kelimesinden türeyen, 
birşeyin yalnız kenar çizgileriyle tek renk olarak beliren görüntüsü, gölgesi olarak ifade edilmektedir. 
Daha çok şehirlerin, dağların belli yükseklikleri olan coğrafi öğelerin panoromik görüntüsü için silüet 
ifadesi kullanılmaktadır. 
 
Kentlerde ise uzak bakışta gündoğumu yada günbatımında kontur çizgileriyle ortaya çıkan genellikle 
yüksek kagir yapıların oluşturduğu ve şehrin karakteristiğini oluşturan görüntü ve çizgiler şehir 
silüetini oluşturur ve  şehirler silüetleriyle tanınır ve hatırlanırlar. Bir kentin farklı yükseklikte ve farklı 
mimari yapılardan oluşan silüeti, o kentin ulusal ve uluslararası ölçekte kendine özgü bir özelliği ise 
hem bir kültür değeri olarak hemde Dünya Kültür Mirası kavramı açısından korunması gerekir. 
 
4. İstanbul Örneğinde İnceleme 
 
Dünya'da yüzyıllar içinde oluşmuş kendine özgü şehir silüetleri vardır. İstanbul'da farklı 
medeniyetlerin ve kültür katlarının oluşturduğu bir silüet söz konusudur. Bizans- Roma dönemi ve 
başta Ayasofya olmak üzere dini yapılar, Valens( Bozdoğan) Su Kemeri ve Cenevizli'lerin inşa ettiği 
Galata Kulesi'ne Osmanlı İmparatorluğu döneminde yedi tepeye inşa edilen Selatin Camileri, Beyazıt 
Yangın Kulesi ve Ayasofya'ya yapılan minareler eklenmiştir. Böylece kollektif kültür ve medeniyetin 
oluşturduğu sentez bir silüet ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla böyle bir silüet çizgisine saygı göstermek 
medeniyetlere ve kültürlere olan saygının da gereğidir. 1985 yılında Tarihi Yarımadadaki 4 bölge: 
Süleymaniye, Zeyrek, Deniz- Kara surları ve Sultanahmet bölgesi UNESCO tarafından Dünya Kültür 
Mirası ilan edilmiştir. 1995 yılında Tarihi Yarımadanın tamamı Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı 
ilan edilmiştir. 
 
İstanbul farklı açılardan silüet ve panoramik değerlere sahiptir.İstanbul'da mevzuatla getirilen yüksek 
yapı sınırı 60.50 mt'dir.5 Büyükdere ve Maslak aksındaki yüksek yapılanmalar Marmara- İstanbul 
silüetini etkilemiş, arka fonda yüksek ve karanlık gölgeler oluşmuştur.Sarayburnu'nu dönünce ortaya 
çıkan yakın silüet algısı ise korunmakla birlikte Haliç Metro Köprüsünün inşasının tamamlanmasıyla 
farklı noktalardan panaromik ve net görüntülerin kesintiye uğrayacağı aşikardır. Örneğin Karaköy 
meydanından ve Azapkapı- Şişhane yönünden suriçine bakışda silüet algısı olumsuz 
etkilenecektir(Bkz. resim 1). 
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Resim 1.         Resim 2. 

Üsküdar, Kadıköy ve İstanbul Boğazından Tarihi Yarımada'ya bakıldığında ise Zeytinburnu'nda 
yapılan ve üç bloktan oluşan 16/9 adı verilen yüksek binalar kubbe ve minare formlarının arkasında 
keskin çizgili bir dikdörtgen form oluşturmuştur(Bkz. resim 2). İstanbul denilince ulusal ve 
uluslararası ölçekte insanların aklına İstanbul silüeti gelmektedir.   Zeytinburnu'nda inşa edilen 
gökdelenlere karşı oluşan tepkiler ve kamuoyu baskısı İstanbul silüetinin korunması ve 
sürdürülmesine ilişkin bazı önlem ve sonuçları da beraberinde getirmiştir. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisi, 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planına istinaden 10 ilçedeki maksimum bina 
yüksekliklerini yeniden tanımlamış ve 13 Ekim 2011 tarihinde onaylamıştır. Bina irtifaları 
düşürülerek, Topkapı, Merter, Ataköy ve Cevizlibağ bölgelerinde önümüzdeki yıllarda oluşacak 
gökdelen yapılanmasının ve İstanbul silüetinin arkasındaki fon ve gölge perdelemesinin önüne 
geçilmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır. Cevizlibağ'da 15  dönüm arazide yapılması planlanan 
177 metre yüksekliğindeki yapıda dahil olmak üzere 10 yüksek yapı projesinin uygulaması şimdilik 
dursa bile belirsizliğini sürdürmektedir. Birçok projede maket üzerinden satışlar gerçekleştiği için 
itirazların ve yargı sürecinin devreye girmesi beklenmektedir. 

5. Değerlendirme Ve Sonuç

Bir güç ve statü göstergesi olarak daha yüksek bina yapma talebi son yıllarda Türkiye'de olduğu gibi 
ABD, zengin petrol ülkeleri ve Uzakdoğu'da artarak devam etmekte ve yaşadığımız çağda güçlü bir 
reklam konsepti olarak da sunulmaktadır. Yapı malzemeleri, strüktür, rüzgar ve deprem 
mühendisliğindeki gelişmeler, yüksek nitelikli beton ve çelik, korozyona ve yangına dayanıklı 
donatılar, kompozit sistemler günümüzde yapıların daha yükseğe çıkmasına olanak sağlamaktadır. 

İstanbul örneğinde olduğu gibi merkezi konuma ve yüksek nüfusa sahip bazı tarihi kentlerin silüetleri 
bu süreçten zarar görmüştür.  

Dünyanın belli başlı kentlerinin "Down Town" denilen bölgelerinde yer alan yüksek yapı ve 
gökdelenler kent silüetinin hakim ögeleri olmuşlardır. 

Türkiyede ve özellikle İstanbul'daki nazım imar planlarında yüksek yapılar ve gökdelenler için 
ayrılmış bir bölge olmadığı için gökdelen yapım süreci ayrıcalıklı mevzi imar planı yada parsel 
bazındaki plan tadilatları ile yapılagelmiştir. Bu durum imar planlarının bütünlüğünü bozduğu gibi, 
trafik yükü ve altyapı sorunlarını beraberinde getirmiş, gökdelenler şehrin 1. derece merkezlerinde ve 
eski kent dokusu etkilenme bölgelerinde olduğu için yüzyıllar içinde oluşmuş İstanbul silüetinde 
görsel algı ve bütünlüğün bozulmasına sebep olmuşlardır. 

6. Öneriler

Çağımızda yüksek yapı ve gökdelen yapılanmasının önüne geçmek mümkün gözükmemektedir. 
Engellemek yerine farklı alternatifler getirmek, imar planlarında tarihi kent silüeti etkilenme 
bölgelerine uzak alanlarda yer göstermek daha akılcı bir çözüm olacaktır. Bu konuda oluşturulacak bir 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

357



"Bilim ve Estetik Kurulu" yapılacak yeni yüksek yapıların şehirdeki ulaşım alt yapısı, alt yapı 
çözümleri ve silüet etkileri açısından incelenmesini ve kamuoyuna tatmin edici çözümlerin 
sunulmasına olanak sağlayabilir. Ayrıca oluşturulacak 3 boyutlu ve kentlerin her türlü bilgilerinin ve 
mevcut silüet eğrilerinin bulunduğu dijital haritalarla "Silüet Master Planı" çıkarılmalı ve yeni yüksek 
yapı talepleri bu sistem üzerinde değerlendirilmelidir. 
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Abstract 
Tourism, as an important element of contemporary society is growing constantly. The rapid changes in 
the tourism sector has led to a variation in preferences and types of tourism. Searchs for new 
destinations have emerged to cater for diversifying the tourist profile and tourism values. These 
searchs have given rise to new types of tourism which are altervative to mass tourism pursuits. 
In addition to alternative forms of tourism such as,  health tourism, cultural tourism, religious tourism, 
sports tourism, gastronomic tourism is also gaining in importance in recent years. Gastronomy is 
accepted as a target part of being visited to a destination, therefore it is considered to be important. 
Tourists look for new and unique experiences and alternative forms of tourism and because of that 
gastronomy has become the most important reasons for visiting. People who visit a tourism 
destination, want to know the cuisine of the destination and taste meals. Having  well established and 
rich kitchen of a destination will rise the importance of the destination in destination preferences. 
Because of eating and drinking activity is the greatest and oldest pleasures of humanity, mass nutrition 
system which has been practiced since the Middle Ages, has developed in parallel to urbanization and 
industrialization, and has become an important part of today's life. Restaurants are not only a place 
where something eaten, but also they are the places whose attractiveness has been increased by the 
experiences.. 
When a country's tourism potential is introduced, gastronomy, one of the  attractiveness elements of 
tourism, should be emphasized. There are many examples around the world on this subject. For 
example, the promotion of tourism in Italy  Italian cuisine has played an important role. Thanks to 
wine, Tuscany region of France has become a well known region in the world. In our country, it is 
mentioned that  firstly Istanbul and especially the Sultanahmet district has become an atractiveness 
element  of the food and beverage industry. 
To be determined the attractiveness factors which effect tourists' travel motivations provide that it is 
understood more easily the features of a destination, market segmentation and the marketing mix 
elements are used more effectively with tourism sources. Attractive factors are the forces that belong 
to the destination and explains why individuals want to go a destination. The elements such as historic 
resources, natural environment, socio-structural factors etc. are the attractive factors. Attractive factors 
are indispensable elements of the tourism sector and the basic forces of destination. These factors have 
an important place when destinations are chosen by tourists and they form the basis of the travel 
motivation. 
In the touristic destinations, food culture which is part of the culture and local culture,  is one of the 
the most important elements of charm. In general, people eating with others to build social 
relationships. Social institutions that formed during meals, not the people for the things consumed, 
during the consumption of food with what they feel to each other are connected. In addition, these 
experiences creates a lasting feeling in mind. This feeling acquired during the meal is so strong that 
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eaten similar meals leads people back to places that feeling and moment occured. A part of the dreams 
about where to go for holiday is the foods to be eaten. Because these foods, when people remember 
them, they take people to the destination. Gastronomy is an integral part of the tourism  experience, 
and in some cases, the basic motivation about travel.  
Among the expectations of the people who visit another country, besides seeing new places and 
getting to know new cultures, people want to to meet new tastes. To develop a region in terms of 
tourism, the appelas of the destinaton should be determined and introduced in target marketing Today, 
when a region becomes the center of the attraction, the importance of the food and beverage culture 
increases. 
Consumer is an important part of tourism behavior. Tourists enjoy the views, and they do not just 
consume, also they consume the delights of the region. Almost all tourists perefer to eat outside at the 
destination where spend their holidays. For this reason, the region's foods are an important means to 
get know another culture.Because of that restaurants should serve more than food and beverage. 
Besides restaurants, as an integral part of the tourist experience is changing rapidly. 
Unlike other tourism activities,  gastronomy is active all year. As a contemporary cultural context, 
gastronomy shoul appeal to all kinds of tourism customers. Any time of day, any time of the  date, 
gastronomy is always there. Both the interior design of restaurants and cafes and training of staff, food 
quality, restaurant menus, all of them are the features that attract the tourists. Gastronomic tourists 
looking for a variety eat and drink together, want to explore other things, to enjoy life and to spend 
time with friends,. This is a style of life for them. Gastronomy makes a destination special. Therefore, 
gastronomy, plays a major role at cultural tourism. 
In the touristic destinations, food culture which is part of the culture and local culture,  is one of the 
the most important elements of charm. Anymore, eating function is beyond the  maintaining the 
continuity of life, it is a phenomoneon that people meet each other, chat, enjoy, share joy and sorrow 
to meet the needs of social life. In the studies which are made for being developed gastronomic 
tourism, local authorities should play an active role to enhance the region's tourism potential, introduce 
the attractiveness of the destination. To introduce the turkish cuisine, books in different languages 
should be published, magazines should be pressed, brochures should be prepared, also websites and 
information activities should be organized for travel agencies to bring tourists to the country.  
Issues related to food and food agencies in recent years have been the subject of studies in the fields of 
sociology and anthropology. However, until recent years, the concepts of tourism and destination, 
destination, its culture, art and religion worked on issues such as the tourism and discussion of food 
issues have been neglected by scholars. 
In this study, it is tried to determine the importance level of the food and bevevarge companies in 
terms of representing the potential of the gastronomic tourism. The aim of the research is to determine 
the availability food-beverage enterprises as a element of touristic attraction and the applicability in 
Sultanahmet Area. Chosen as the research area of Sultanahmet, is one of the most important tourism 
destinations in Istanbul and Turkey. This is the area of food - beverage enterprises attracted by the 
region's tourist attractions in measuring the contribution of food and beverage businesses in the charm 
of the place and importance of the elements is determined. 
In the literature part of study, made of the conceptual analysis the elements of touristic attraction, 
gastronomy and gastronomy tourism, after more examined the effect to competitiveness of 
destinations of gastronomy as a element of touristic attraction and effect of the food-beverage 
enterprises to  touristic attractions. 
In the second part of study, were investigated part of application and put out findings and comments 
obtained from application. Finally, set out results obtained from motion findings and comments. 
The study area is known to be efficient and effective in increasing the tourism potential of the existing 
food and beverage enterprises, including the location of the different elements of the tourist 
attractiveness in terms of quality and quantity of academic work is aimed to be a source. 

Key Words: Sultanahmet, Touristic Attraction, Food - Beverage Companies. 
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Turisti, bir destinasyona yönelten motivasyonları çekicilikler sağlamaktadır (Yeşiltaş ve Öztürk 1997).
Turistlerin seyahat etme motivasyonunu etkileyen destinasyona ait çekici faktörlerin anlaşılması,
kesinleşmemiş kararları azaltmakla birlikte, turizm sektöründe sunulan ürün ve hizmetlerin üretim
sistemlerinin gözden geçirilmesini sağlamaktadır. Çekici ve itici faktörler, turistlerin karar vermesi
konusunda, önemli etkiye sahiptir. Motivasyonu sağlayan bu faktörler, turizmde tüketici davranışının
daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır (Kılıç vd, 2011). Bu bağlamda, bireylerin seyahat nedenlerini ve
motivasyonlarını tahmin edebilme ve böylelikle uygun pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirme fırsatı
bulabilmektedir (Uysal ve Hagan 1993).

Bir destinasyondaki paydaşlar işbirliği ve turizm politikaları için ortak bir girişim içinde olduklarında
birçok yarar ortaya çıkacaktır (Healey, 1998). Söz konusu paydaşlar bir bölgedeki turizmin başarısı ya
da başarısızlığını etkileyen önemli birer oyuncu olarak kabul edildiğinden, turizm planlaması ve
gelişmesine katkıda bulunmaları gerekmektedir (Yoon, 2002). Bu nedenle, paydaşları işbirliği için bir
araya getirmek destinasyon yönetimi için en önemli görevdir (Buhalis ve Cooper, 1998).

Turistlerin seyahat motivasyonlarını etkileyen çekici faktörlerin belirlenmesi, destinasyon
özelliklerinin daha rahat anlaşılmasını, pazar bölümlendirmesini ve pazarlama karması elemanlarının
turizm kaynaklarıyla daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Çekici faktörler, bireylerin
destinasyona neden gitmek istediklerini açıklayan destinasyona ait çekici güçlerdir. Tarihi kaynaklar,
doğal çevre, sosyo-fiziksel yapı vb. unsurlar çekici faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır (Uysal vd.
2008).

Bir ülkenin tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri, mimari yapısı ve buna benzer değerleri,
turistleri o destinasyonu ziyaret etmeyi sağlayan önemli çekiciliklerdir (Yeşiltaş ve Öztürk, 1997).
Çekici faktörler, turizm sektörünün vazgeçilmez unsurları olup, destinasyonun temel güçleridir.
Destinasyon seçiminde çekiciliklerin önemli bir yeri vardır ve seyahat motivasyonunun temelini
oluşturmaktadır (Yurtseven ve Can, 2002).

Turistik destinasyonlarda, turistler için kültür ve yerel kültürün bir parçası olan yemek kültürü, en
önemli çekicilik unsurlarındandır. Yemek yeme fonksiyonu artık, yaşam devamlılığını sürdürmenin
ötesine geçerek sosyal hayatın gereksinimlerini karşılamak için insanların birbirleriyle kaynaştıkları,
sohbet ettikleri, eğlendikleri, sevinç ve üzüntülerini paylaştıkları, kutlamalar yaptıkları bir olgudur.
Bu bağlamda gastronomik turizmin gelişmesi için yapılan çalışmalarda; bölgenin turizm
potansiyellerinin ön plana çıkarılması, bölgenin tanıtılması ve bölge turizminin gelişmesine imkân
sağlaması için yerel yönetimlerin de bu süreçte etkin rol oynaması gerekmektedir (Doğdubay,
Sarıoğlan ve Saatcı, 2011).

Genel olarak; kişiler, sosyal ilişkiler kurmak için başkalarıyla yemek yemektedirler. Yemek esnasında
oluşan bu sosyal kurumlar, söz konusu kişileri tüketilen şeyler için değil, yiyecek tüketimi sırasında ne
hissettikleri ile birbirine bağlamaktadırlar. Ek olarak söz konusu deneyimler, akılda kalıcı bir his de
yaratmaktadır. Yemek sırasında edinilen bu his o kadar güçlüdür ki; benzer yemekler yenildiğinde
kişiyi o hissin ve anın oluştuğu mekânlara geri götürmektedir. Tatile gidilecek yerlerle ilgili kurulan
hayallerin bir parçası da orada tüketilecek yerel yiyeceklerdendir. Çünkü o yiyecekler, hatırlandığında
kişiyi tekrar o destinasyona götürecek kadar etkili tat bırakabilmektedirler (Silkes, 2007). Gastronomi,
turizm deneyiminin ayrılmaz bir parçası ve bazı durumlarda temel seyahat motivasyonu durumundadır
(Yüncü, 2009).

Turistlerin bir bölgeyi ziyaretlerinin temelinde, birden fazla turizm ürününü talep isteği yatmaktadır.
Yani turistin bir yöreyi tercihinde tek bir etkenin yanında, birden fazla etken (deniz, kültür, mutfak,
alışveriş vb.) rol oynayabilmektedir. Çünkü yöresel kültürü başka yerde görme, bulabilme olanağı
yoktur (Küçükaltan, 2009). Yeme-içme faaliyeti insanlığın en eski ve en büyük zevklerinden birisi
olması sebebiyle Ortaçağdan beri uygulanmakta olan toplu beslenme sistemi, kentleşme ve
sanayileşmeye paralele olarak gelişmiş ve günümüz yaşantısının önemli bir parçası haline gelmiştir
(Avcıkurt, Sarıoğlan ve Girgin, 2007).

1. Turistik Çekicilik Unsuru Olarak Yiyecek – İçecek İşletmeleri
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Turizm, artık ülkelerin yalnızca tarihi değerlerini, ören yerlerini, denizini, güneşini, kumsalını 
pazarlamakla kısıtlamamakta, aynı zamanda mutfak kültürlerini de ön plana çıkarmaktadır. 
Günümüzde gastronomi, turistlerin tatil yerini seçme sebeplerinin en önemlilerinden biri haline 
gelmiştir (Küçükaltan, 2009). Başka bir ülkeyi ziyaret eden insanların beklentileri arasında, yeni yerler 
görmenin ve yeni kültürleri tanımanın yanında, yeni tatlarla tanışma arzusu da yatmaktadır. Bir 
bölgenin turizm açısından gelişebilmesi için, o bölgeye özgü çekiciliklerin belirlenmesi ve belirlenen 
bu değerlerin hedef pazarda tanıtılması gerekmektedir. Günümüzde bir bölgenin cazibe merkezi 
olmasında, yeme-içme kültürünün önemi giderek artmaktadır. Batı Avrupa zenginlerinin İtalya’nın 
Toscana bölgesine, keçi peyniri ile şarap içmeye gitmeleri buna güzel bir örnektir (Denizer, 2008). 
Avustralya’da Sidney ve Melbourne, genellikle yiyecek ve şarap restoranları destinasyonları olarak 
pazarlanır. Fransa’nın şarap bölgeleri, Avustralya’daki Borossa vadisi ve California’daki Napa vadisi 
ve Sonoma vadisi şarap turizminde önceliklidir. Turistler için bu restoranlar ya da şarap bölgeleri çok 
iyi vakit geçirilecek tecrübelerin oluşacağı yegâne merkezlerdir (İnceöz, 2009). 
 
Bu konuda çalışma yapanların çoğu; yiyecek tüketiminin adeta yiyecekleri aştığını vurgulamaktadırlar. 
Genel olarak; kişiler, sosyal ilişkiler kurmak için başkalarıyla yemek yemektedirler. Yemek esnasında 
oluşan bu sosyal kurumlar, söz konusu kişileri tüketilen şeyler için değil, yiyecek tüketimi sırasında ne 
hissettikleri ile birbirine bağlamaktadırlar. Ek olarak söz konusu deneyimler, akılda kalıcı bir his te 
yaratmaktadır. Yemek sırasında edinilen bu his o kadar güçlüdür ki; benzer yemekler yenildiğinde 
kişiyi o hissin ve anın oluştuğu mekanlara geri götürmektedir. Tatile gidilecek yerlerle ilgili kurulan 
hayallerin bir parçası da orada tüketilecek yerel yiyeceklerdendir. Çünkü o yiyecekler, hatırlandığında 
kişiyi tekrar o destinasyona götürecek kadar etkili tat bırakabilmektedirler (Silkes, 2007). 
 
Bir destinasyonun; sahip olduğu turistik çekiciliklerinin yanında köklü ve zengin bir mutfağa sahip 
olması; destinasyon tercihlerinde önemli bir bölge olma özelliğini arttıracaktır. Restoran kavramı; 
toplumların değişen istek ve zevkleriyle şekillenmiştir (Doğdubay vd, 2010). Restoranlar, sadece 
yemek yenilen yer değil aynı zamanda deneyimlerin sonucu ziyaret çekiciliği artan yerlerdir. 
Dolayısıyla bazı restoranlar yiyecek içecek hizmeti vermesinin yanında eşsiz deneyimler sağlamasıyla 
turizm sektöründe turistik çekicilik olarak ortaya çıkabilmektedir (Josiam, Mattson ve Sulliam, 2004). 
 
Tüketim turizm davranışının önemli bir parçasıdır. Turistler sadece manzarayı ve duyduklarını 
tüketmezler, aynı zamanda o bölgenin lezzetlerini de tüketirler. Neredeyse tüm turistler tatillerini 
geçirdikleri bölgede, dışarıda yemek yemeyi tercih ederler. Bu nedenle bir bölgenin yemekleri başka 
bir kültürün içine girebilmek ve tanımak için en önemli araçlardan birisidir (Yüncü, 2009). 2000 
yılında Kıbrıs’ta yapılan uluslararası konferansta yerel yiyecekler ve turizm başlığı tartışılmıştır. Yerel 
yiyeceklerin farklı bölgelerdeki çekicilik unsurlarından olduğu kararına varılmıştır. Konferanstaki 
tartışmalar,  Batı Avrupa’daki pek çok turistin kendi şehrini ya da aynı bölgeyi mutfak deneyimi için 
ziyaret ettiğini göstermiştir (Cohen ve Avieli, 2004). 
 
Restoranlar, turizm endüstrisinde de anahtar rol oynamaktadır. Bu durumda; restoran sahiplerinin 
yapması gereken müşteri ihtiyaç ve algılarını dikkatlice analiz etmektir. Bugün insanlar yemek yemek 
için de seyahat etmektedir. Bundan yola çıkarak restoranlarda müşterilere yiyecek ve içecek 
servisinden fazlasını sunabilmelidirler. Bunun yanında restoranlar, turist deneyimlerinin ayrılmaz bir 
parçası olarak hızla değişmektedir. Gün geçtikçe ticari başarı; müşterileri ürünleriyle nasıl 
etkileneceğini anlamış rekabetçi restoranları gerektirmektedir (Josiam, Mattson ve Sulliam, 2004). 
 
Diğer turizm aktivitelerinden farklı olarak gastronomi tüm yıl boyunca faaldir. Çağdaş, kültürel 
bağlamda gastronomi, turizmin her çeşit müşterisine hitap edebilmelidir. Günün herhangi bir saatinde, 
herhangi bir zamanında gastronomi hep vardır. Gerek restoran ve kafelerdeki iç dizayn, gerekse 
personelin eğitimi, yemeklerin kaliteli, lezzetli oluşu, restoran menülerinin zenginliği turistleri çeken 
özelliklerdir. Çeşitliliği arayan gastronomi turistleri, yaşamdan zevk almak, arkadaşlarıyla vakit 
geçirmek için, birlikte yiyip içmeyi, başka şeyler keşfetmeyi tercih ederler. Bu onlar için yaşam 
stilidir. Gastronomi, bir hafta sonunu sırf yemek yiyip şarap içmek için gidilen bir yeri özel kılar. Bu 
yüzden, gastronomi, kültürel turizmde büyük rol oynar (İnceöz, 2009). 
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Uluslararası Mutfak Kültürü Turizm Derneği’nin web sitesinde, gastronomi turizminin benzersiz 
özellikleri şu şekilde değerlendirilmektedir (Kivela ve Crotts, 2006): 
 

• Neredeyse turistlerin %100’ü seyahat esnasında, yerel yiyecek ve insanları tanımak için 
akşam yemeğine çıkmaktadırlar. 

• Gastronomi turizmi; üç gözde turizm faaliyetlerinden biridir. 
• Diğer seyahat faaliyetlerinin aksine, gastronomi; günün her saatinde ve her türlü hava 

koşulunda yıl boyunca kullanılabilir. 
• Yemek pişirme ya da gastronomi sanatı, beş insan duyusunu da-görme, ses, koku, tat ve 

dokunma- etkileyen bir sanattır. 
• Yöresel mutfak ile ilgilenen turistler ve müze, alışveriş, müzik, film, festival gibi kültürel 

konular ile ilgilenen turistler arasında yüksek ve pozitif bir korelasyon vardır.  
• Seyahat esnasında ilgilenilen mutfak, belirli bir yaş, cinsiyet veya etnik gruba ait değildir. 
• Çoğu zaman, gastronomi turistleri "kâşifler" dir. 

 
Yiyecek ve yiyecek kurumları ile ilgili konular, son yıllarda sosyoloji ve antropoloji alanlarındaki 
çalışmalara konu olmuştur. Bununla birlikte; son yıllara kadar turizm ve destinasyon kavramları, 
destinasyonun sahip olduğu kültür, sanat ve din gibi konular üzerinde çalışılmış; turizm ve yiyecek 
konularının tartışılması akademisyenler tarafından ihmal edilmiştir. 2000 yılında Kıbrıs’ta yapılan 
uluslararası konferansta yerel yiyecekler ve turizm başlığı tartışılmıştır. Ayrıca; yerel yiyeceklerin 
farklı bölgelerdeki çekicilik unsurlarından olduğu kararına varılmıştır. Konferanstaki tartışmalar,  Batı 
Avrupa’daki pek çok turistin kendi şehrini ya da aynı bölgeyi mutfak deneyimi için ziyaret ettiğini 
göstermiştir (Cohen ve Avieli, 2004). 
 
2. Bulgular ve Analiz 
 
2. 1. Araştırmanın Amacı 
 
Turizm hareketlerinde turistleri etkileyen ve onların yer değiştirmesinde etkili olan çekicilik unsuru 
olan yiyecek – içecek işletmelerinin kendi bölgesinin pazarlanmasına olan katkısının incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan anket çalışması yiyecek – içecek işletmeleri üzerinde 
uygulanmıştır.  
 
2. 2. Değişkenler 
 
Bağımlı değişkenler, yiyecek – içecek işletmelerinin karakteristik özellikleri ve turizm sektörüne olan 
katkılarını belirleyen faktörlerdir. Bağımsız değişkenler ise; yiyecek – içecek işletmelerinin faaliyet 
süreleri, müşteri kapasiteleri, sınıfları, çalışan personel sayıları ve işletmeyi tercih eden misafir 
çeşitleridir. 
 
 
2. 3. Araştırmanın Yöntemi 
 
Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde işletmelerin yapısı 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bölümde anket uygulaması yapılan yetkili kişilerden, işletmenin faaliyet 
süresi, müşteri kapasitesi, işletmenin sınıfı, personel sayısı ve işletmeyi tercih eden misafirler 
hakkında bilgi alınmıştır. İkinci bölümde ise; Sultanahmet’teki yiyecek – içecek işletmelerinin yapısal 
özelliklerinin ve turizm sektörüne olan katkılarının belirlenmesine yönelik önermeler sunulmuştur.  
 
Araştırmada, turistik çekicilik unsuru olarak yiyecek – içecek işletmelerinin yerinin belirlenmesini 
yönelik; (1)“Kesinlikle Katılmıyorum” ile (5)“Kesinlikle Katılıyorum” arasında değişen 5’li Likert 
Ölçeği kullanılmıştır. 
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Araştırmada elde edilen veriler, birincil veri toplama yöntemlerinden, yüz yüze görüşme yöntemiyle 
toplanmış olup, soru formu açık ve yapısaldır. Ölçek yiyecek – içecek işletmelerinin sorumlularına 
bizzat araştırmacılar tarafından yüz yüze uygulanması ile yorumların anında alınması sağlanarak 
gerekli görülen açıklama, düzenleme ve düzeltmeler yapılmıştır. 

2. 3. 1. Araştırmanın Çerçevesi 
Sultanahmet’te faaliyet gösteren yiyecek – içecek işletmelerinin, çekicilik unsuru olarak önemlerinin 
belirlenmesinde yönelik oluşturulan çalışma, ilgili yazında konularla ilgili yapılan çalışmaların örnek 
alınması suretiyle hazırlanmıştır. 

2. 3. 2. Evren, Örneklem ve Veri Toplama Süreci Yöntemi 
Araştırma, İstanbul ili Fatih ilçesine bağlı olan Sultanahmet semtindeki yiyecek – içecek işletmeleri 
üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini tüm yiyecek – içecek alanında faaliyet gösteren işletmeler 
oluşturmaktadır. Çalışmanın amacına uygun olarak toplam 51 adet yiyecek – içecek işletmesi ile 
görüşülmüştür. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde söz konusu işletmelerin tümünün çalışmayı 
destekleyecek niteliklerde rasyonel ve sağlıklı veriler verdiği saptanmıştır. Araştırma verileri 2012 yılı 
Nisan ayında toplanmıştır.  

2. 3. 3. Çalışmanın Kısıtları 
Araştırmanın en önemli kısıtı maliyettir. Saha çalışması bölümünün maliyeti oldukça yüksek 
olduğundan örneklem büyüklüğü asgari düzeyde tutulmuştur. Ana kütlenin tamamına ulaşmak 
mümkün olmadığından, örnek büyüklüğünü hesaplamakta güçlük çekilmiştir. 

2. 4. Verilerin Analizi 

Yapılan anketler SPSS 13.0 (Statistical Package for Social Sciences, Version) programına aktarılmış 
ve araştırma analizleri bu programda tamamlanmıştır. Program, analizleri ortalama %87 güven 
düzeyinde gerçekleştirmektedir. 

Değişkenler Sıklık (N) Yüzde Değeri 
(%) 

İşletmenin Faaliyet Süresi 
1–4 yıl arası 8 16,0 
5–9 yıl arası 13 25,0 
10–24 yıl arası 20 39,0 
25 ve üzeri yıl 10 20,0 

Toplam 51 100,0 
İşletmenin Müşteri Kapasitesi 

1–24 kişi 13 25,0 
25–49 kişi 24 48,0 
50 ve üzeri kişi 14 27,0 

Toplam 51 100,0 
İşletmenin Sınıfı 

Turistik belgeli lokantalar 16 31,0 
2. sınıf turistik belgeli lokantalar 7 14,0 
1. sınıf turistik belgeli lokantalar 9 18,0 
Ticari yiyecek içecek işletmeleri 19 37,0 

Toplam 51 100,0 
İşletmede Çalışan Personel Sayısı 

1–4 kişi 3 6,0 
5–9 kişi 15 29,0 
10–24 kişi 24 47,0 
25 ve üzeri kişi 9 18,0 

Toplam 51 100,0 
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Genel Olarak İşletmeyi Ziyaret Eden Misafir Türü 
Yerli misafir 17 34,0 
Yabancı misafir 34 66,0 

Toplam 51 100,0 
Tablo 1. Uygulama Yapılan Restoranlara Ait Değişkenler 

Yapılan analiz sonuçlarına göre; araştırmaya katılan işletmelerin çoğunluğunun faaliyet süresi “10 – 
24 yıl” arasında değişmektedir. İşletmelerin müşteri kapasiteleri incelendiğinde ise; ortalamaya en 
yakın yüzdeye sahip olan katılım “25 – 49 kişi” olarak karşımıza çıkmaktadır. Analize tabii tutulan 
işletmelerin büyük çoğunluğunu “ticari yiyecek içecek işletmeleri” oluşturmaktadır. Araştırmaya 
katılan işletmelerin çalıştırdığı personel sayısı; işletmelerin büyüklüğüyle doğru orantılı olarak bir 
seyir izlemektedir. Genel olarak işletmelerin ağırladıkları misafirlerin çoğunluk olarak yerli mi yoksa 
yabancı uyrukta mı olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak yabancı uyruktaki müşterilerin 
çoğunluğu oluşturduğu ortaya çıkmıştır. 

İFADELER ARİTMETİK 
ORTALAMA 

STANDART 
SAPMA 

Yiyecek içecek işletmelerinin turizme doğrudan katkısı vardır. 3,50 ,95 
Yiyecek içecek sektörü turizmden ayrı bir sektör olarak 
düşünülemez. 

2,92 1,21 

Ülkemize sadece yeme içme faaliyeti (gastronomi turizmi)  için 
gelen turistler vardır. 

2,43 1,28 

Yiyecek içecek işletmeleri turizm olayında konaklama sektöründen 
daha çok öneme sahiptir. 

3,14 1,23 

Yiyecek içecek işletmeleri turizm olayında ulaşım sektöründen daha 
çok öneme sahiptir. 

3,29 1,21 

Yiyecek içecek sektörünün turizm gelirlerine önemli katkısı vardır. 3,80 ,96 
Yiyecek içecek işletmesi olarak turizme katkımız vardır. 3,90 1,08 
Turizmin yiyecek içecek işletmemize katkısı vardır. 4,02 ,93 
İşletmemiz, turistlerin bu destinasyonu seçmesinde önemli bir etkendir. 3,43 1,08 
İşletmemiz, destinasyonun turizm gelirlerinin artmasını sağlamaktadır. 3,75 ,94 
İşletmemiz, bu destinasyonun gelişmesinde önemlidir. 3,53 1,08 
İşletmemiz  ülkemizi turizm alanında tanıtmak için  gerekli özveriyi 
gösteriyor. 

3,47 ,97 

Tablo 2. Önermelere İlişkin Analiz Sonuçları 

İfadelere işletmelerin katılım düzeyleri incelendiğinde; “Turizmin yiyecek içecek işletmemize katkısı 
vardır” önermesi; en yüksek katılım oranına sahiptir. Bunu sırasıyla takip eden ifadeler ise şu 
şekildedir;  “Yiyecek içecek işletmesi olarak turizme katkımız vardır.”, “Yiyecek içecek sektörünün 
turizm gelirlerine önemli katkısı vardır.”, “Yiyecek içecek işletmeleri turizm olayında konaklama 
sektöründen daha çok öneme sahiptir.”, “Yiyecek içecek sektörü turizmden ayrı bir sektör olarak 
düşünülemez.”, “Ülkemize sadece yeme içme faaliyeti (gastronomi turizmi)  için gelen turistler 
vardır.”.  

3. Sonuç ve Öneriler

Ülkelerin turizm potansiyelinin tanıtılmasında o ülkenin sahip olduğu turistik çekicilik unsurları ve 
bunlardan birisi olan gastronomi potansiyelinin ön plana çıkartılması önemli bir unsurdur. Bu konuda 
dünya genelinde çok sayıda örnek mevcuttur. Örneğin; İtalya turizminin tanıtılmasında İtalyan mutfağı 
önemli rol oynamıştır. Fransa’nın Toskana Bölgesi şarap sayesinde dünyanın tanınmış bölgelerinden 
biri haline gelmiştir. Ülkemizde de başta İstanbul ve özellikle Sultanahmet Bölgesi olmak üzere yavaş 
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yavaş yeme-içme sektörünün çekicilik unsuru haline gelmesinden(Gastronomi Turizmi'nden) 
bahsedilmeye başlanmıştır.  

Yapılan bu araştırmada, yiyecek içecek işletmelerinin turistik çekicilik unsurları ve Gastronomi 
Turizmi potansiyelini temsil etmeleri açısından önem derecesi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 
alanı olarak seçilen Sultanahmet, gerek Türkiye’nin gerekse İstanbul’un en önemli turizm 
destinasyonlarından biridir. Bu bölgedeki yiyecek - içecek işletmelerinin bölgenin turistik çekiciliğine 
katkısı ölçülerek turistik çekicilik unsurları içerisinde yiyecek içecek işletmelerinin yeri ve önemi 
tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Sonuç olarak ise; ulaşım ve konaklama ile birlikte yeme – içme, tatil veya seyahat harcamalarının en 
büyük üç bileşenini oluşturduğu öncelikle bilinen bir gerçektir. Yiyecek içecek işletmelerini cazip 
kılıp turizm talebini uyandıracak olan ise o ülke mutfağının zenginliğidir. Bilindiği üzere; Türk 
Mutfağı, son derece zengin, çeşitliliği ve özgün değerleri olan bir mutfaktır. Bu aşamada yükselen bir 
değer olan gastronomi ve Gastronomi Turizmi kapsamında ortaya çıkan özel ilgi turları ile Türk 
Mutfağı da cazibe yaratabilecek bir mutfak zenginliği ve kültürüne sahiptir.  

Bu aşamada özellikle uygulama alanı olan Sultanahmet Bölgesi'ndeki yiyecek - içecek işletmelerinin, 
diğer ülkelerde, mutfaklarını sunan restoran ve yiyecek – içecek işletmelerinin bölgesel tanıtımdaki 
rollerini de göz önüne alınmalıdır. 

Yapılan çalışmanın bölgenin mevcut turizm potansiyelinin artmasında etkin ve etkili olacağı bilinen 
yiyecek-içecek işletmelerinin turistik çekicilik unsurları içindeki yerini içeren farklı akademik 
çalışmalara nitelik ve nicelik açısından kaynak teşkil etmesi hedeflenmektedir. 

KAYNAKÇA 

Avcıkurt, C., Sarıoğlan, M., Girgin, G. K. 2007. Yiyecek-İçecek Olgusuna Sosyolojik Bir Bakış. I. 
Ulusal Gastronomi Sempozyumu, 4 –5 Mayıs, Antalya. 

Buhalis, D. ve Cooper, C. 1998. Competition or Cooperation? Small and Medium Sized Tourism. 

Cohen, E. ve Avieli, N. 2004. Food in Tourism Attraction And Impediment. Annals of Tourism 
Research, Vol. 31, No. 4, pp. 755–778. 

Denizer, D. 2008. Türk Turizminin Gelişmesinde Türk Mutfağının Önemi ve Bugün İçin Yapılması 
Gerekenler. III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17–19 Nisan, Balıkesir. 

Doğdubay, M., Saatcı, G., Demir, S. ve Kurt, K. 2010. Destinasyon Pazarlamasında Rekabet 
Stratejisi Olarak Historanların Yeri Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Şirince Örneği). 4. Ulusal 
Gastronomi Sempozyumu, 16-17 Nisan, Antalya.       

Doğdubay, M, Sarıoğlan, M. ve Saatcı, G. 2011. Destinasyon Pazarlamasında Yerel Yönetimlerin 
Gastronomik Öğeleri Kullanma Eğilimlerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma, 5. Ulusal 
Gastronomi Sempozyumu, Antalya. 

Healey, P. 1998. Collaborative Planning in a Stakeholder Society. Town Planning Review, Volume 
69, p.1–21. 

İnceöz, S. 2009. Turistlerin Seyahat Motivasyonunun Belirlenmesinde Türk Mutfağına Yönelik Durum 
Değerlendirmesi. III. Ulusal Gastronomi Sempozyumu, 17–18 Nisan, Antalya. 

Josiam, B., Mattson, M. ve Sullivan, P. 2004. The Historaunt: heritage tourism at Mickey’s Dining 
Car. Volume 25, 453–461.  

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

366



Kivela, J. ve Crotts, J. C. 2006.  Experience a Destination Tourism and Gastronomy: Gastronomy's 
Influence on How Tourists. Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 30, No. 3, pp. 354–377.  

Kılıç, B., Kurnaz, H. A. ve Sop, S.A. 2011. Çekici Faktörlerin Destinasyon Seçimine Etkisinin 
Belirlenmesi ve Hüzün Turizmi İlişkisi. 12. Ulusal Turizm Kongresi. Düzce, 362–370.  

Küçükaltan, G. 2009. Küreselleşme Sürecinde Gastronomide Yöresel Tatların Turistlerin 
Destinasyon Tercihlerine ve Ülke Ekonomilerine Etkileri. III. Ulusal Gastronomi Sempozyumu, 17–18 
Nisan, Antalya.       

Silkes, C. 2007. Food And Food Related Festivals In Rural Destinatıon Brandıng.   Unpublished 
Doctarate Thesis, A Dissertation Submitted to the Faculty of Purdue University, Indıana. 

Uysal, M. ve Hagan, L. R. 1993. Motivation of Pleasure to Travel and Tourism. İçinde Khan, M. A., 
Olsen, M. D. and Var, T. (Eds.), VNR’S Encyclopedia of Hospitality and Tourism (ss. 798–810). New 
York: Van Nostrand Reinhold. 

Uysal, M., Li, X. ve Sirakaya-Turk, E. 2008. Push-Pull Dynamics in Travel Decisions. Handbook of 
Hospitality Marketing Management. 412–439. 

Yeşiltaş, M. ve Öztürk, Y. 1997. Türkiye’yi Ziyaret Eden İngiliz Turistlerin Tatminini Ölçmeye 
Yönelik Bir Araştırma, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(1–2): 24-27. 

Yoon, Y. 2002. Development of a Structural Model for Tourism Destination Competitiveness from 
Stakeholders‘ Perspectives. Virginia Polytechnic Institute and State University. 213 pages;AAT 
3061281. 

Yurtseven, H. R. ve Can, E. 2002. Gökçeada’daki Turizm Çekiciliklerinin İmajı: İlk kez ve Birden 
Fazla Gelen Turistler Açısından Karşılaştırılmalı Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları 
Dergisi, 13(2): 148–154. 

Yüncü, H. R. 2009. Sürdürülebilir Turizm Açısından Gastronomi Turizmi ve Perşembe Yaylası. X. 
Aybastı-Kabataş Kurultayı, 21 Temmuz, Eskişehir. 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

367



ESKİ HEYKELLERDE AYAKKABI MODELLERİ 
SANDALS MODELS IN ANCIENT STATUES 

Doç. Dr. Mutlu ERBAY,Boğaziçi Üniversitesi,Güzel Sanatlar Bölüm 
Başkanı,erbaym@boun.edu.tr 

Abstract 
It is an acknowledged fact that leather is an indispensible material since prehistoric times. However, 
because of the organic structure of leather, it decomposes fast and makes it difficult to convey it to 
future generations.Researchers cannot give an exact answer whether world leathercraft has started in 
Mesopotamia or in Egypt. Many sandals made by the Egyptians survived the climatic conditions of 
Egypt throughout the centuries and still exist today. Yet there has been found no evidence of any 
leather material. We see that leathercraft dates back to 2800 BC in Egypt. The city of Tedmur 
(Palmyra) near Damascus is the place where the first leather trade was made. There are various 
everyday leather goods as well as commercial goods in this trading and religious city. Leather is not 
a fortunate material to be conveyed to future generations. Organic materials can decay in time easily. 
Yet, the leather pieces in the city of Tedmur survived the dry desert climate and can still be seen 
today. 

Key Words: Leather,leathercraft,sandals models,ancient statues 

Özet 
Derinin ilk çağlardan günümüze vazgeçilmez kullanım eşyası olduğu bilinen bir gerçektir. Derinin 
organik yapısı dolayısı ile çabuk bozulması onu gelecek kuşaklara kültürel açıdan taşınmasını 
engellemektedir. Dünya dericiliğinin Mezopotamya mı yoksa Mısırda mı başladığı sorusuna kesin 
bir cevap araştırmacılar tarafından verilememektedir. Mısırın iklim şartlarına doğal derilerden 
yapılmış sandaletler yüzyıllar boyunca bozulmadan, çürümeden günümüze kadar korunmuş olmasına 
rağmen, Mezopotamyada doğal deriden üretilmiş herhangi bir eşyaya ve malzemeye rastlanmamıştır. 
Mısırda MÖ 2800 yıllarına kadar uzanan dericilik sanatının varlığına tanık oluyoruz. (Hasan 
Yelmen, 2005) Tarihte bilinen deri ticaretinin yapıldığı ilk şehirlerden biri  bugün Şam yakınlarında 
bulunan Tedmur (Palmira) şehridir. Bir ticaret ve inanç şehri olan yerde buluntular arasında kullanım 
ve ticaret eşyası olarak deri parçaları da mevcuttur. Deri gelecek kuşaklara ulaşma konusunda çok da 
şanslı bir malzeme değildir. Organik malzeme zaman içinde kolayca bozulabilmektedir. Tedmur 
şehrinde bulunan deri parçaları kuru çöl iklimine sahip şehirde deri eşyalar korunabilmiş ve 
günümüze kadar gelebilmiştir. 
Tarih sahnesinin bir sonraki aşamasında biz Antik Yunan Heykellerinde deriden yapılmış 
ayakkabılara rastlıyoruz. Yunan antik kadın heykelleri Choralar ayakkabıları araştırılmıştır. Tarihte 
arkaik heykel sanatının en gizemli örnekleri Yunanistanda Pantenon tapınağının çevresinde 
bulunmuştur. Bugün Atina Müzesi’nde bulunan örneklerde açık ve kapalı ayakkabı modelleri 
(Kora)Choraların ayaklarında bulunmaktadır. 
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Resim 1. Atina Akropolünde Chora Heykelerinin Ayakkabıları 

Roma tarihçilerinden Pilinius’a göre dericiliğin ilk keşfeden Beatyalı Tiehustur .(Akın 2008) 
Anadolu topraklarında kullanılan arkaik dönem ayakkabı örneklerinin izlerine ise müzelerimizde 
bulunan heykellerin ayaklarında rastlamaktayız.Makalemizde İzmir, Antalya, Adana  Arkeoloji 
Müzelerinde bulunan heykellerin ayakkabı modelleri incelenmiştir. 

İzmir Arkeoloji Müzesi, Çifte Kızlar Heykeli, Helenistik Dönemde yapılmış, MÖ 2 yüzyılla 
tarihlenmektedir. Bu heykel grubunun ayaklarında ayakkabılarının tarzı caliga karya tipi 
sandalletlerdir. 

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan bir diğer heykelde ise Tanrıca Artemis drapeli elbisesinin 
altında görülen ayakları, karya tipi bir sandaletin içindedir.  

Antalya Arkeoloji Müzesi, Hygene/sağlık ve temizlik heykel, 11yy : 1981 yılında Perge de yapılan 
kazılarda ortaya çıkarılmıştır.Heykel ince gözenekli beyaz mermerden yapılmıştır. Tanrıca genç ve 
güzel bir kadın şeklinde tasvir edilmiştir. Bu heykelin ayakkabısı da karya tipi sandalettir.  

Resim 2. Karya Sandaleti Örnekleri 

Heykellerin yakkabı modelleri değişmekle birlikte, her ayakkabı kişiye özel ayak kalıbı alınarak 
yapılırdı.Bunu yunan vazolarından öğrenebiliyoruz. 
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Resim 3. Yunan Vazolarında müşterisinin ayak kalıbı alan usta 

Heykellerde çok çeşitli model ve tarzda ayakkabı modellerine rastlanmaktadır. 
Helenistik/Yunan/Roma dönemlerinde kullanılan ayakkabı modellerinin bazılarının adları bugün 
kaynaklardan bilinmektedir: Caliga sandal ayakkabılar ve kalıpları hazırlanmakta kalıpların 
kenarlarından geçen bağlar ayağa dolanarak bağlanmaktadır. Ayakkabı bilekten ve parmak arasından 
tabana bağlanmaktadır. 

Resim 4. Arkaik Dönem bazı Ayakkabı Kalıpları 

Askerai (bağcıklıayakkabılar), Embades (süslü ayakkabılar), Karbatinai, Talaria Crepia 
(kenarlıklı ayakkabı), Cothurnus (uzun çizme), Crepia/Krepis (bağcıklı sandaletler) bilinen 
ayakkabı modelleridir. Caliga Muliebris (süslü bağcıklı sandaletlerdir) arkaik ve Greko-Romen 
dönemlerde kullanılan ayakkabıların adlarıdır. Bu ayakkabılar bugün 3yy’dan 11 yy ‘a kadar 
Arkeoloji müzelerimizde bulunan heykellerin ayaklarında çeşitli modelleri ile görünür durumdadır. 

Bergama Zeus Sunağı üzerinde amazonların poseidonlarla savaşını anlatan rölyefte, poseidon 
amazonun ayakları üzerine yığılmıştır. Bergamalı I. Attalos zamanında Galatlara karşı kazandığı 
zafer üzerine yaptırılmıştır.. II Abdülhamit döneminde, Bergama Zeus Sunağı’nı ortaya çıkaran 
Alman arkeolog Carl Human 1874 yılında tarihi eserler kararnamesine uygun olmayan  bir şekilde 
Berlin’e bu tapınağı taşımıştır. Bu tapınağın bir kanadında bulunan rölyefte Amazon kızın ayağında 
Caliga Muliebris tarzı bir ayakkabı modeli bulunmaktadır. 
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Resim 5. Bergama Zeus Sunağında Caliga Muliebris ayakkabı 

 İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan heykelin ayağında  süslü kadın ayakkabısı  Caliga 
Muliebris’e iyi bir örnektir. 3 yy sonlarında eser tamamlanmıştır.Bu heykelin ayakkabısı Bergama 
Zeus Sunağında bahsedilen ayakkabı ile tıpatıp benzerlik göstermektedir.  

Resim 6. İstanbul Arkeoloji Müzesi Caliga Muliebris Ayakkabı 

Burdur Müzesi’nde Hadrianın ayakkabısı aynı tarzda yapılmıştır. 2011 yılında İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’nde düzenlenen İmparatorlar İstanbulda Sergisi 11 Mayıs -1 Agustos tarihleri arasında 
gerçekleştirilmişti. Heykel ve parçaları burada sergilendi.Bu heykelin ayakkabısı oldukça ilginçti. 
Ayakkabı modeli Caliga M uliebris adlı ayakkabı tarzıdır ve oldukça süslü ve bağcıklıdır. Bu 
ayakkabıların bağcıklarının üzerinden gelen bir deri kurdale bulunmaktadır. Başparmağın arasına 
gelen kısımların süslü parçalarla kaplandığı görülmektedir. Heykel büstü ve ayak parçası Sagalossos 
Antik Kentinde  2007-2008 yılında bulunmuştur. Eser bugün  Burdur Müzesinde bulunmaktadır. 

Resim 7. Burdur Müzesi, İmparator Hadrian’ın Ayakkabısı 
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İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Bronz Hadrian heykelinin ayakkabısı bu konuda dikkat 
çekicidir. Bütün ayrıntıları bronz döküm sebebi ile görülen ayakkabı heykellerde sıklıkla kullanılan 
bir model olduğu anlaşılmaktadır. 

Resim 8. İstanbul Arkeoloji Müzesi, Bronz Hadrian Heykeli Ayakkabı Modeli 

Antalya Arkeoloji Müzesi’nden Zeus Heykelinin ayakkabıları krepis şeklindedir. Bağcıklı ve 
kurdelenin üzeri süslemelidir.Bu heykellerin ayakkabılarının heykeltraş tarafından heykel yapılırken 
unutulmadığı görülmektedir. Ayakkabılar çoğunlukla deriden, parmakları kavrayacak şekilde 
organize edilmekte kullananın mevkine göre detaylandırılmakta ve süslenmektedir.Örneğin 
gladyatör ayakkabıları, kadın ve çocuk ayakkabıları, yaşayan kişilerin ayakkabıları, yönetim 
seviyesindeki ayakkabı modelleri  tamamen birbirinden ayrı ayrı çeşitlilikte ve modeldedir. 
Ayakkabı heykelde sosyal statüyü belirleyen bir unsurdur. Ayakkabı modelleri konusunda detaylı bir 
tez araştırmasına rastlanmamıştır. 

Resim 9. Antalya Arkeoloji Müzesi  (Zeus Heykeli’nin Ayakkabısı) 

Bu tarz ayakkabıları İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin diğer salonlarında bulunan heykellerin         
ayaklarında da görmekteyiz.  
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Resim 10. İstanbul Arkeoloji Müzesi  (ayakkabılar) 

Talaria Crepia, Kos (İstanköy) Arkeoloji Müzesi’nde oturan heykelin ayaklarında bulunan 
ayakkabı talaria crepia adlı modele örnektir. 

Resim 11. Kos Arkeoloji Müzesi, Merkury Heykeli 

Campagus olarak adlandırılan ayakkabılar müzelerimizde bulunan heykellerin çoğunun ayakkabı 
modelidir. Çizme gibi uzun bağlamalı, bazen aslan figürü ile bağçıklar gizlenmektedir.İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Hadrian heykeli düşmanlarını ezerken campagus tarzı ayakkabılar 
giymiştir. 

                                     Resim 12. İstanbul Arkeoloji Müzesi  (Düşmanını Ezen Hadrian Heykeli ) 

Antalya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Romalı komutan ayakkabılarıda campagus modelde 

tasarlanmıştır. Heykel gerçek boyutların üç katı büyüklüğündedir. 
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Resim 13. Antalya Arkeoloji Müzesi  (Dev Romalı Komutan Heykeli ) 

Adana Arkeoloji Müzesi’nde bulunan dev Roma Dönemi Augustus heykelin ayakları müze 
görevlileri tarafından kendilerince buldukları çözümle çimentoya şekil verilerek 
düzeltilmiştir. Heykelin ayak parmakları,  büyük ihtimalle betonu döken tarafından 
şekillendirilmiştir. Heykel müzeyi gezen ziyaretçiler tarafından bu nedenle çok eleştiri 
almıştır. Eser Silifke Uzuncaburçta bulunmuştur. Amerikada ve Avrupada çok bilinen bazı  
heykeller üzerinde araştırmalar yapılmış ve bunların mevcut olmayan kolları ve bacakları 
konularında diğer örnekleri üzerinden incelemeler yapılmıştır.İngilterede Disk atan adam 
heykeli, Fransada Venüs heykeli duruşları diğer heykeller ve dönemleri ile karşılaştırılmalı 
olarak araştırılmıştır. Bizim ülkemizde ki müzelerimiz antik yunan ve roma heykelleri ile 
dolu olmasına rağmen hiç bir şekilde araştırma yapılmadığı anlaşılmaktadır. Biz bu 
heykeller ile ilgili araştırmaları heykeller bizde olmasına rağmen batılı kaynaklardan 
öğrenmekteyiz. 

Resim14. Adana Arkeoloji Müzesinden ayakları yeniden tasarlanan heykel 

 Arkeolojik açıdan Eskişehir, Han ilçesinde 1500 yıllık deri iki çift ayakkabı bulunduğu açıklandı. 
Kazıyı gerçekleştiren Yrd Doç Dr Oğuz Alp konu hakkında şu bilgileri vermektedir.“Bunlar 
Türkiyedeki arkeolojik kazılarda çok sık rastlanılmayan buluntulardır. Bunun sebebi çabuk bozulan 
materyallerden yapılan bu bulgular o dönemin kıyafetlerini günlük yaşam hakkında ışık tutan önemli 
etnografik verilerdir. Bu mezarda ele geçen iki çift ayakkabı tabi ki sağlam değil ama birleşebilen 
parçalar halindedir. Ülkemizde deri konservasyonu konusunda yetişmiş uzman olmadığı için şimdilik 
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muhafaza ediyoruz “  demektedir. Bu açıklama bu alandaki yetişmiş insan gücü eksikliğini ve 
ihtiyacını gözler önüne sermektedir. 

Antalya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Hadriyanus heykeli İS 2 yy Perge’den 
getirilmiştir. Ayakkabıları askerai tarzdadır. Roma imparatoru Hadrian’ın deri giysisi ve 
sandaleti Romalılar üst giyimde deri kullanmanın ötesinde kıyafetlerini bağlamalı deri sandaletlerle 
tamamlarlardı. Buluntularla ortaya çıkan Roma dönemi heykeli değişik sandalet modellerini 
günümüzde görmek mümkündür. Ayrıca bu modeller heykelin üst giyim tarzını tamamlayan 
tasarımlardır.(Doğtaş Lütfü, s 22) 

Resim 15. Antalya Arkeoloji Müzesi, Hadriyanus Heykelleri 

 Bugün arkaik tarzda sandalet üreten kişiler mevcuttur. Fevzi Olcay-Marmaris’te, Hayri Çakıroğlu 
Gaziantep’te, Ali Güven, Bodrum’da  (bu makale tamamlandığında vefat ettiği öğrenilmiştir) eski 
yöntemlerle ayakkabı üretmektedir.  Yurtdışında Atinada  Giritli bir aile olan Melissinoslar babadan 
kalma mesleği devam ettirmekte ve eski geleneksel yöntemlerle sandalet üretmektedir. Modellerini 
antik yunanda giyilen sandaletlerden esinlenerek oluşturmakta ve derilerini Giritten getirmektedir.  

Son örnek olarak Yenikapı Metro kazısında 5-7 yüzyıl ait deri ayakkabı tabanı bulunmuştur. Bu keşif 
arkeologları oldukça heyecanlandırmıştır. Bu eser bize deri bir ayakkabının neye benzediği 
konusunda ışık tutmaktadır. Tapuk kısmı yuvarlak ayak ön kısmında oturduğu taban geniş ve 
dörtgene yakın formludur. Tüm yüzey üzerinde geometrik bezeme ve bu bezemeyi çevreleyen içi 
noktalı bir bordür yer almaktadır. Parmak kısmına yakın üst üste iki bağ deliği topuk bölümünde ise 
bilek bağının bir parçası görülmektedir. Yer yer yırtık ve aşınmış durumdadır.  

Resim 16. Yenikapı Metrosu Kazıları Bulunan Deri Taban(5/7 yüzyıl) 
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Sonuç olarak, deri insanlık tarihi ile birlikte meslek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir kullanım 
eşyası olarak tarihin her döneminde ayakkabı vardır. Bu ayakkabıların izlerini biz rölyeflerde ve 
heykellerin ayakkabılarında görmekteyiz. Bu ayakkabılar toplumdaki statüyü ve gücü 
belirleyebilmektedir. Zeus’un ayakkabısı ile Augustus Aureliusun ayakkabıları oldukça farklıdır. 
Ayrıca dönemsel olarak heykellerdeki ayakkabıların yapılış modelleri de ayrı ayrıdır. Bu örnekler 
zamanın ayakkabı teknolojisini göstermektedir.Bazen özenli bazen özensiz ayakkabılı heykelleri ve 
rölyefleri dünya müzelerinde de çok sayıda görmekteyiz.Ayakkabı modelleri kimi zaman abartılmış 
da olsa bazı heykellerdeki ayakkabı modelleri temelde zamanın modelleri ile benzerlik 
gösterebilmektedir. Bu çalışmanın tamamlanması için daha geniş kapsamlı bir araştırma yapılarak 
mozaikler, freskolar ve yağlıboya resimler üzerinden ayakkabı modellerinin izleri dönemsel olarak 
sürülmelidir.  

Deri objelerin müzelerdeki durumu pek parlak görülmemektedir. Eserler çoğu zaman uygun ısı, ışık, 
ve nem ortamlarında sergilenmemektedir.  Bazı deri oböeler tek vitrin içinde başka objelerle birlikte 
sergilenmektedir. Dolayısı ile bir müze ziyaretçisi için deri tarihini gelişimini bir bütün olarak 
sergileyecek bir galeri yada müze yoktur. Bu araştırmayı yaparken amacımız geçmişte kaybolmuş 
ayakkabı modellerinin ve estetik örnekleri gün yüzüne çıkartmaktı. Fakat gördük ki deri araştırmaları 
alanında çalışan uzman kişi sayısı oldukça azdır. Arkadan gelen jenerasyonun dericiliğe olan ilgisi 
de yetersizdir. Koleksiyonerler içinde deri bulunması ve bakımı zor olan objeler arasında olduğu için 
çok rağbet görmemektedir. 
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Özet 
İnsan ve insana dair izler peyzajı oluşturan en önemli yapı taşıdır. Tarih boyunca doğayı algılamak ve 
bunu biçimlerle ifade etmek insanların yaşamında etkili olmuştur. Antropolojik ve felsefi yaklaşımlara 
göre de doğa ile insan arasında her zaman bir etkileşim vardır. Bu etkileşim sonucu doğadaki objeler 
insanlar tarafından değiştirilip yeniden yorumlanmış ve kültürel peyzaj kavramı ortaya çıkmıştır.
Doğa ve insan arasında sembolik bir bağ oluşturan bitkiler, geçmişte toplumların duygularını, 
düşüncelerini ve kültürel peyzajlarını anlamada ve yorumlamada yardımcı olan dilsel bir araç olarak 
kullanılmıştır. El sanatlarının üzerinde yer alan ve süsleme unsuru olarak kullanılan motifler bu bağın 
sembolik bir gösterim şeklidir.  Anadolu, farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış çok çeşitli kültürel 
peyzajlara sahiptir. Bu çalışmada; Türk el sanatlarında mitolojik ve botanik özellikleri nedeniyle en 
yaygın kullanıma sahip bitki türleri belirlenmiş, Türk kültüründe nasıl algılandığı ve Türk el 
sanatlarında motif olarak kullanım amaçları incelenmiş, günümüz kültürel peyzajına olan yansımaları 
tartışılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda bitkisel kullanımların farklı boyutlarının anlaşılması 
sağlanmış, korunması ve gelecek nesillere aktarılması için öneriler getirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kültürel peyzaj, bitki, sembol, motif, algı 

Enlarged Abstract 
Human and traces of human beings is importan  building block that shaped the landscape. Landscape, 
which have natural and culturel qualities of an area, that presents the most interesting examples of the 
interaction between man and nature. Human and landscape are very closely related to each other. 
Culturel landscape is natural evolution and generations of human efforts, the features are embodied 
with certain cultural preferences (Atik ve Ortaçeşme, 2010). 
Culture is all of the values suc as language, religion, traditions of a society. Addition culture is the 
essence of social identity and the result of many years and described as acivilization (Erdoğan, 2011). 
According to Sauer (1945), the cultural landscape is fashioned from a natural landscape by a cultural 
group. Culture is the agent, the natural area is the medium, the cultural landscape is the result. 
The cultural landscape is so important to establish a connection with the past and to shed light on 
today. Traditional handicrafts, clothing, architecture, cuisine and so on. that belonging to a community 
is a physical remains part of the cultural landscape (Anonymus 2008). 
Handrafts have emerged since the human existencedepend on nature circumstances. The first examples 
presented so as to meet people’s need,  dress oneself and protection. Handcrafts which were improved 
according to environmental conditions represents cultural values of society, feelings and liking 
(Arseven, 1984, Anonim 2007). Handscrafts are documents which were meaningful and vivid of a 
country. After settling of Turks, culture of many civilizations in Anatolia, continued many of 
civilization's culture to survive in a new synthesis (Anonim 2013).  
It is a traditional main sector of craft, and applies to a wide range of creative and design activities that 
are related to making things with one's hands and skill, including work with textiles, moldable and 
rigid materials, paper, plant fibers, etc. 
Obtained finds around a culture are general architecture or fragments of architecture or defined as 
small handcrafts such as clothing, carpets and so on. elements. 
The motifs located on themselves or their to be read portions. Especially in societies where no writing 
been, not to be, language of the past can be solved only  with evaluation of symbolic figure and signs 
(Duran 2002). Consequently handcratfs are cultural output and from meanings that they have and they 
are also used as a communication tool. 
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Plant motifs that are used in Traditional Turkish Handcrafts reached without losing the importance 
from past to present. 
 Plant motifs are used to understanding and interpretation for the cultural values of different 
civilization. 
Many plants used in Turkish handicraft due to the botanical features but the most commonly used 
types have been selected. Used plant motifs in Turkish handicrafts and their meanings; 
Pomegranate (Punica granatum) symbolizes fertility, eternal life and power; grape (Vitis vinifera) 
symbolizes fertility and  abundance; hazıl nut (Corylus avellana) symbolizes fertility and abundance; 
olive (Olea eurpea) symbolizes fertility, peace and power; Zea (Zea mays) symbolizes fertility and 
abundance; rose (Rosa sp.) symbolizes love between God and us, the Prophet. Muhammad; clove 
(Dianthus sp.) symbolizes, singleness, peace and happines;  tulip (Tulipa sp.) symbolizes innocency, 
elegancy and godly love;  hyacinth (Hyacinthus orientalis) symbolizes happines, loyalty and love; 
apple (Malus sp.) symbolizes knowledge, deathless and eternity; spring tree- almond (Prunus 
amygdalus)  and peach  (Prunus persica) symbolize life, fertility and abundance; poppy (Papaver sp.) 
symbolizes eternity and jannah; pine and pine cone (Pinus sp.) symbolizes eternity and power; tree of 
life - date palm (Phoenix canariensis) symbolizes jannah, fertility, long life and back to God; cypress 
(Cupressus sempervirens) symbolizes long life and  eternal life. 
We can see landscape traces in all of Turkish arts. One of the biggest reasons for this is the respect and 
the interest of Turks to nature. Visual landscape components, in the palace gardens which be an 
inspiration to the masters of the art, used in many works of art by ascribed meaning. 
The motifs which used in traditional handicrafts show regional differences. 
For example, while in the Black Sea region using maize (Zea mays) and hazelnut (Corylus avellana), 
which locally grown, in handcrafts to express abundance in the Mediterranean region pomegranate 
(Punica granatum) is used. 
Human landscape perception, cognition and values directly affect the landscape and are affected by the 
landscape (Nassauer, 1995). Traditional crafts, is the result of the communities affected by their 
geography. Used plants motifs was characterized by the nature and revived in handicrafts. 
Traditional Turkish handcrafts has a rich plant motifs and compositions. Most stylized plant motifs are 
rosettes, leaves, flowers and seeds that have a biological and aesthetic value. The widely used plants 
found on the handicrafts were tulp, clove, rose, hyacinth, viola, poppy, pomegranate, grape, cypress, 
date palm, olive, sipring tree, pine and pine cone. 
Perception of plants and their reflection shapes to daily life is important in terms of socio-cultural, 
economic, and use of nature. Handicrafts with motifs are kind of a massage. They are cultural outputs 
that describe feelings, cultural values and beliefs of societies.  
Traditional Turkish handicrafts at national and international level with an extraordinary aesthetic value 
is important in terms of the sustainability of cultural landscapes. The connectivity between each 
dimension that is provided by plant elements such as the ones dealt with in this study helps to 
strengthen the uniqueness of such cultural landscapes and can support their conservation 
 
1. Giriş 
 
İnsan ve insana dair izler peyzajı şekillendiren en önemli yapı taşıdır. Bir alanın doğal ve kültürel 
özelliklerinin bir bütünü olan peyzaj, doğa ve insan arasındaki karşılıklı etkileşimin en ilginç 
örneklerini sunar. İnsan ve peyzaj birbiriyle çok yakından ilişkili olup, doğadaki varlıkların veya 
objelerin bütününün veya bir bölümünün, insan eliyle değiştirilip yeniden yorumlanması sonucu 
kültürel peyzajlar oluşmaktadır (Atik ve Ortaçeşme, 2010). 
 
Bir toplumun tarihi süreç içerisinde ürettiği dil, din, gelenek ve görenek, sanat gibi maddi ve manevi 
değerlerin bütününe kültür denir. Kültür toplumsal kimliğin özüdür, uzun yılların birikimi ile oluşur ve 
uygarlık olarak nitelenmelerini sağlar (Erdoğan, 2011) . Sauer (1945)’e göre kültürel peyzaj; bir kültür 
grubu tarafından doğal peyzaja şekil verilmesidir ve kültür bu noktada araç, kültürel peyzaj ise bu 
ilişkinin sonucudur. 
 
İnsan var olduğu günden itibaren yaşadığı ortama uyum sağlama ve/veya yaşadığı ortamı ihtiyaçları 
gereği kendine uyarlama eğiliminde olmuştur. İnsanoğlunun çevresi ile karşılıklı etkileşimi yüzyıllar 
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boyu devam etmiştir ve edecektir. Bu etkileşim sonucunda insan yaşamının olduğu her peyzajda insan 
faaliyetlerinin etkisini görmek mümkündür. İnsanın yaşadığı peyzajda ortam koşullarına bağlı olarak 
farklı yaşam biçimleri benimsemesi de peyzajın insan üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktadır. 
Yeryüzünde insan ile onun doğal çevresi arasındaki etkileşimlerin şekillendirdiği, sosyal, ekonomik ve 
kültürel etkilerle oluşmuş alanlar kültürel peyzaj olarak adlandırılmaktadır (Özsüle 2005). 

Kültürel peyzaj geçmişle bağlantı kurması ve bugüne ışık tutması açısından önemlidir. Bir topluma ait 
değerli ve elle yapılmış geleneksel el sanatları ürünleri, giyim, mimari,  mutfak vb. fiziksel kalıntılar 
kültürel peyzajın bir parçasıdır (Anonymus 2008). 

El Sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların 
ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. Daha sonra 
gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, 
sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtarak gelişim göstermiş ve "geleneksel" vasfı 
kazanmıştır (Arseven, 1984, Anonim 2007). El sanatları bir ülkenin kültürel kişiliğinin en canlı ve 
anlamlı belgeleridir. Anadolu'da yaşamış pek çok uygarlığın kültürü, Türklerin yerleşmesinden sonra 
yeni bir sentez içinde varlıklarını sürdürmüşlerdir (Anonim 2013).  

Bir kültür çevresinde ele geçen maddi buluntular; genel olarak mimari veya mimariye ait parçalar ya 
da küçük el sanatları olarak tanımlanan giyim, halı, kilim vb. unsurlardır. Bunların kendileri ya da 
üzerinde yer alan motifler okunması gereken kısımlardır. Özellikle yazının olmadığı toplumlarda 
geçmişin dili ancak sembolik şekil ve işaretlerin değerlendirilmesi sonucu çözülebilmektedir (Duran 
2002). Dolayısıyla el sanatları kültürel bir çıktı olmasının yanında taşıdıkları anlamlarla bir iletişim 
aracı olarak da kullanılmaktadır.  

İnsanın doğa ile etkileşimi sonucu doğaya ait pek çok obje insan yaşamına girmiş, bazen biçim 
değiştirmiş, bazen de farklı anlamlara bürünerek insan yaşamına renk katmıştır. Kültürlerin peyzaj ile 
şekillenmesi insanın doğaya verdiği önemin estetik bir göstergesidir. Zamanla içsel anlamlara bürünen 
bu objeler nesilden nesile aktarılarak, yaşamımızın her noktasında doğanın bize sunduğu tüm 
güzellikleri hatırlatan birer sembol olmuşlardır. Bitkilerin mitolojik ve botanik özellikleri nedeniyle 
halıcılık, kilimcilik, çinicilik, işlemecilik, oya yapımcılığı, taş işçiliği, bakırcılık, ebru, ahşap ve ağaç 
işçiliği vb. pek çok geleneksel Türk El Sanatların da oldukça yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. 
Yapılan bu çalışma ile doğanın Türk kültürüne kazandırdığı bitki motifleri araştırılmış, geleneksel 
Türk el sanatlarında kullanım şekilleri ve anlamları incelenmiştir. 

2. Materyal Ve Yöntem

Çalışmanın ana materyalini geleneksel Türk El Sanatlarından çinicilik, dokumacılık, kündekari, ebru, 
tezhip, oyacılık ve taş işlemeciliğinde kullanılan bitki motifleri ve tasarım örnekleri oluşturmaktadır. 
Bu kapsamda literatür ve görsel taramalar yapılmış, geleneksel Türk El Sanatlarında motif olarak 
kullanılan bitki türleri belirlenmiştir. Elde edilen bilgiler belirli başlıklar altında toplanarak seçilen el 
sanatlarında bitkilerin kullanım amaçları, tespit edilmiş Türk kültüründe peyzajın yansımaları ortaya 
konulmuştur.  

3. Bulgular

Geleneksel Türk El Sanatlarının hemen hemen tamamında kullanılan bitkisel motifler geçmişten 
günümüze önemini yitirmeden ulaşmışlardır. 

Bitkisel motifler, farklı medeniyetlerin kültürel öz değerlerini anlamada ve yorulmada 
kullanılmaktadır. Türk El Sanatlarında botanik özellikleri nedeniyle birçok bitki kullanılmış fakat en 
yaygın kullanıma sahip olan bitki türleri seçilmiştir. En yaygın kullanıma sahip bitki türleri ve 
üstlendikleri anlam Tablo 1’de verilmiştir. 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

379



Nar Punica granatum Bereket, ebedi hayat ve kudreti sembolize 
eder 

Asma Vitis vinifera Bolluğu, bereketi ve doğurganlığı sembolize 
eder 

Fındık Corylus avellana Bereket ve bolluğu sembolize eder 
Zeytin Ağacı Olea eurpea Barış, bereket ve gücü sembolize eder 
Mısır Zea mays Bereket ve bolluğu sembolize eder 
Gül Rosa sp. Allah ile kul arasındaki sevgiyi, Hz. 

Muhammed’i sembolize eder 
Karanfil Dianthus sp. Sadakat, huzur ve mutluluğu sembolize eder 

Lale Tulipa sp. 
İlahi aşk, masumiyet ve zarafeti sembolize 
eder 

Sümbül Hyacinthus orientalis Aşk, mutluluk ve bağlılığı sembolize eder 
Elma Malus sp. Bilgi, ebedilik ve sonsuzluğu sembolize eder 

Bahar Ağacı 
Badem Ağacı Prunus amygdalus Hayat, bereket ve bolluğu sembolize eder 
Şeftali Ağacı Prunus persica Hatay, bereket ve bolluğu sembolize eder 

Haşhaş Papaver sp. Ebedi uyku ve cenneti sembolize eder 
Çam Ağacı ve Kozalak Pinus sp. Ebedi uyku ve gücü sembolize eder 

 Hayat Ağacı 
Hurma Phoenix canariensis 

Cenneti, Allah’a dönüşü, bolluk-bereket ve 
uzun ömrü sembolize eder 

Servi Cupressus sempervirens Ebedi hayatı, uzun ömrü sembolize eder 

Tablo1. Türk el sanatlarında kullanılan bitki motifleri ve yüklenilen anlamları 

Türkler kendilerine özgü bir sanat üslubu geliştirmiştir. Orta Asya’dan Anadolu Selçuklu döneminin 
sonuna kadar bakıldığında, ortaya konulan eserlerde; yaşadıkları doğa şartları, hayvanlarla iç içe 
oluşları ve bitki örtülerinin izlerini taşıdığı görülür. Bu izler, kullanmak için ürettikleri araç gereçlerde 
de süsleme olarak karşımıza çıkar (Öztürk, 2008). Mimari ve mimariye ait parçalarda, oya, elbise, hat, 
tezhip, dokumacılık gibi küçük el sanatlarında bitkisel motiflere rastlamak mümkündür. 

Hemen hemen bütün Türk sanat eserlerinde peyzajın izlerini görmek mümkündür. Bunun en büyük 
nedenlerinden biri Türkler’in doğaya olan ilgi ve saygılarından kaynaklanmaktadır. Saray 
bahçelerinde, görsel peyzaj bileşenleri sanat ustalarının ilham kaynağı olmuş, yüklendikleri anlam ile 
birçok sanat eserinde kullanmışlardır (Tablo 2).  

Şekil 1. Adana-Ulu Camii / Hayat ağacı motifi 
(Anonim, 2007a) 

Şekil 2. Bursa-Göl yazı Mezarlığı/ Mezar taşındaki çam 
kozalağı motifi (Anonim, 2012a) 

Kullanılan Bitki adı Latince adı Yüklenilen anlam 
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Şekil 3. Selimiye Camii / Nar (Punica granatum) 
motifli çini (Anonim, 2007b) 

Şekil 4. Topkapı Sarayı/ servi (Cupressus sempervirens), 
lale (Tulipa sp.) ve sümbül (Hyacinthus orientalis) motifli  
çini (Anonim, 2012b) 

Şekil 5. Asma (Vitis vinifera) motifli mezar taşı 
(Gültekin, 2008) 

Şekil 6. Lale motifli kaftan (Anonim, 2012c) 

Şekil 7. Karanfil (Dianthus sp.) motifli yazma kenarı 
(Anonim, 2011a) 

Şekil 8. Sümbül (Hyacinthus orientalis) motifli ebru 
(Anonim, 2011b) 
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Şekil 9. Hayat ağaç motifli kilim (Anonim, 2007a) Şekil 10. Artvin/Çoraklı Köyü Camii / Bereket sembolü 
meyve ağacı (Orijinal, 2013) 

Şekil 11. Ağaç motifli altın kolye (Anonim, 2012d) 

Şekil 12. Lale motifli kolye (Anonim, 2008b) 

Şekil 13. Artvin-Çoraklı Köyü / Menekşe (Viola sp.) 
motifli Türk kilimi (Orjinal,2013) 

Şekil 14. Kayseri-Güllük Camii/ Çarkıfelek çiçeği 
(Passiflora sp.) motifli minber (Anonim, 2008a) 
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Şekil 15. Kayseri-Döner Kümbet / Hayat ağacı motifi 
(Anonim, 2007c) 

Şekil 16. İstanbul - I. Mahmut Çeşmesi / Berek sembolü 
meyve ağaçları 

Şekil 17. Gül (Rosa sp.) motifli mezar taşı-Konya 
(Anonim 2011c) 

Şekil 18. Bahar agacı, lale (Tulipa sp.) ve karanfil (Dianthus  
caryophyllus) motifli ahşap yüklük kapısı 

Şekil 19. Lale (Tulipa sp.) motifli bakır fincan 
(Anonim, 2013b) 

Şekil 20. Asma (Vitis vinifera) motifli kanaviçe (Anonim, 
2011d) 

Tablo 2. Geleneksel Türk El Sanatlarında kullanılan bitki motiflerine örnekler 
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Geleneksel el sanatlarında kullanılan motifler bölgesel farklılıklar göstermektedir. Örneğin Karadeniz 
bölgesinde bereketi, bolluğu ifade etmek için el sanatlarında bölgede yetişen mısır (Zea mays) ve 
fındık (Corylus avellana) kullanılırken Ak Deniz bölgesinde nar (Punica granatum) kullanılmıştır. 

4. Sonuç

İnsanların yaşayış biçimleri ve değerleri yaşadıkları coğrafyaya göre şekillenmekte ve farklılık 
göstermektedir. 

Nassauer (1995)’e göre toplumların sahip olduğu değerler, beğeniler ve bilgiler yaşadıkları peyzajı 
şekillendirmekte ve peyzajdan etkilenmektedir. Geleneksel el sanatları, toplumların yaşadıkları 
coğrafyadan etkilenmesi sonucu ortaya çıkmıştır.  Kullanılan bitkisel motifler doğadan karakterize 
edilerek şekillenmiş ve sanat dallarında hayat bulmuştur. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi sanata 
verdiği önem ile doğru orantılıdır ve ilham alınan bu motifler toplumların ulaştığı estetik ve kalite 
seviyesini ifade eder.  

Geleneksel Türk el sanatları zengin bitki motifi ve kompozisyonlarına sahiptir.  Hem estetik hem de 
biyolojik değere sahip, kullanımı en yaygın bitkisel motifler ağaçlar, çiçekler ve meyvelerdir. Bunlar; 
lale, karanfil, sümbül, gül, menekşe, haşhaş, nar, üzüm (asma), servi ağacı, hurma ağacı, zeytin ağacı, 
bahar ağacı, çam ağacı ve kozalak motifleridir. 

Bitkilerin algılanması ve bunun günlük yaşantıya yansıma şekilleri sosyo-kültürel, ekonomik ve 
doğadan yararlanma açısından önemlidir. Motiflerle birlikte sanat eserleri bir mesaj niteliğindedir. 
Toplumların duygularını, beğenilerini ve kültürel özelliklerini anlatan kültürel peyzaj çıktılarıdır. 
Ulusal ve uluslar arası seviyede olağan üstü estetik değere sahip olan geleneksel Türk el sanatlarına 
gereken önemin verilmesi, korunması kültürel peyzajların sürdürülebilirliği açısından önemlidir.  
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HERITAGE IMPLICATIONS OF BUILDING REGULATIONS FOR EARTHQUAKE-PRONE
STRUCTURES:

NEW ZEALAND AFTER THE 2010-2011 CHRISTCHURCH EARTHQUAKES

T.W. Fookes1

Vice-President
World Society for Ekistics

Abstract
The unexpected earthquakes that struck Christchurch in New Zealand have brought a reconsideration of
building regulations for earthquake-prone structures.  With Richter values of 7.1 and 6.3, the 2010 and
2011 earthquakes caused extensive damage to the centre of Christchurch. Some parts of the central city’s
one square mile core are still closed to the public; extensive building demolition has occurred across the
building stock – from the protected heritage buildings dating from the late 1800s, to major hotels and
office buildings around a decade old.  Citizens are still reeling from the shock of seeing prized heritage
buildings, such as the Christchurch Cathedral (1840), subject to the demolition ball.  An Act of
Parliament passed under urgency saw a new government agency with sweeping powers, including
demolition, placed in control over the top of local government. Longstanding planning rules designed to
protect heritage buildings, and the public consultation which accompanied applications, were set to one
side in the name of ensuring public safety.  The national heritage body, the NZ Historic Places Trust, also
found itself by-passed when buildings were identified for demolition.  This was the immediate response
of government.  Two years later (2013) another response was to introduce proposals to improve New
Zealand’s earthquake-prone building system. An invitation from the government for public submissions
has seen heritage bodies and allied professions, as well as individuals, rally to the cause of spelling out the
serious implications across the country for present heritage structures, and those that will become
tomorrow’s heritage inventory. This paper sets out the events described and brings together key issues
raised in the submissions, with selected illustrations of the most significant buildings affected by the
proposed policies.  The principal message conveyed in this paper is the fragile position held by
institutions and individuals who function as advocates for heritage protection when government’s have to
make immediate responses to natural hazard events like earthquakes.  This is not just a Christchurch
problem – it applies equally to a post-event response in Istanbul when the likely earthquake strikes.
Fortunately for Istanbul, at the time of writing, there is still time to develop pre-event strategies to
minimise any post-event demolition of key building in that city’s heritage inventory. These pre-event
strategies could learn from the New Zealand response.

1. Introduction
The purpose of this paper is to describe the events that occurred with the two earthquakes which stuck
Christchurch, New Zealand between 2010 and 2011, and the subsequent response of the New Zealand
government to revise existing policies for dealing with earthquake-prone buildings.  New building
regulations will apply throughout New Zealand, replacing existing policies most recently revised in 2004.

Following a brief description of the Christchurch earthquakes and the resulting affect on the heritage
inventory of the city, a summary of the recent proposals will lay out their scope for both Christchurch
and other cities and towns in New Zealand. The principal source for the latter part of the paper will be the

1 Dr Tom Fookes, retired Associate Professor from the School of Architecture and Planning, University of
Auckland, New Zealand, is a Vice President of the World Society for Ekistics, an NGO with consultative status at
the UN, with its headquarters in Athens, Greece (www.ekistics.org).
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submissions to the Canterbury Earthquakes Royal Commission which predated the proposed new
regulations prepared by ICOMOS New Zealand and the NZ Historic Places Trust, the national body for
heritage protection as established by statute.

1.1. Meaning of earthquake-prone building

New Zealand has a formal definition of earthquake-prone building in its Building Act 2004. Section 122
applies to a building ‘if its ultimate strength capacity would be exceeded, and the building would be likely
to collapse, in a “moderate earthquake”. This is irrespective of the materials used for the building
construction. Residential buildings are exempt unless they are of two or more storeys and contain 3 or
more units’ (Holmes Consulting Group Limited, no date).

The Holmes report (ibid) explains that ‘the Building Regulations define the size of a “moderate
earthquake” as one third the size of the earthquake used to design a new building at that site.’ It goes on to
explain that ‘Previously, for any building the Christchurch City Council suspects may be earthquake
prone they requested a structural engineers report at the time a building consent is applied for work in the
building. Where a building falls below the required strength level, the Council may serve notice on the
owner requiring the building to be strengthened or demolished.’

1.2. Postscript

A postscript turns the spotlight on Istanbul and the need for this city to have a pre-event strategy if the
heritage affects seen in Christchurch are to be avoided; lessons drawn from the New Zealand proposals
may help in this strategy. As a first step an Agenda for public debate is proposed.

2. Setting The Context: Christchurch Events 2010 And 2011

The two main Christchurch earthquakes are identified by their epicentre locations; the first (magnitude
7.1) was at Darfield on 4 September 2010 (40km from central Christchurch), and the second (magnitude
6.3) at Christchurch on 22 February 2011 (Fig. 1). Both were located on previously undetected faults. The
usual aftershocks also occurred – exceeding 2000 in a few months. While the Darfield event, being some
distance from central Christchurch, inflicted little damage in that location, the 2011 event brought
wholesale destruction, damage and loss of life (Fig. 1) Since the second event affected the central
business district of Christchurch, its impact on the heritage character of the city has been extensive.  The
existence of a large number of unreinforced masonry buildings contributed to the toll (Fig. 2).
Interestingly (but not surprising), wooden buildings (timber framed) suffered less damage which meant
some significant historical buildings have remained (Fig. 3). The iconic Anglican cathedral (Christ
Church) illustrates the damage to the Gothic stone structures (Figs. 4 & 5). Its future is under debate. The
full extent of central city damage is shown by Figs. 6 & 7).
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Fig. 1. New Zealand & Christchurch

Fig.2. Department store – demolished Fig.3. Timber houses-minor repairs

Fig.4. Cathedral – exterior damage Fig.5. Cathedral – interior damage

The Cathedral is the most significant symbol of the early settlement of Christchurch in the mid 1800s.  It
was built in the central city square and therefore is a potent reminder today of the 2011 event.  Its heritage
significance has meant a vigorous debate has occurred over its future, with the official church
establishment favouring its demolition and replacement with a new structure.  A citizen group has
mounted action in the courts and achieved a delay to plans.
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The nature of heritage damage has been mapped for the central city area (Fig. 6). The area in the circle is
shown as a satellite photo courtesy of Google (Fig. 7).

Fig. 6. Christchurch CBD Damaged Buildings (at 31 March 2011)
Source: NZHPT Submission to the Christchurch Earthquakes Royal Commission (Appendix Three)

Fig. 7. The centre of the city - Cathedral Square immediately after the 2011 quake
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As reported by the NZHPT, “The Canterbury earthquakes have resulted in loss of human life,
infrastructure and buildings. Many heritage buildings have been damaged and destroyed and this loss has
had an adverse effect on the identity and character of Christchurch” (NZHPT 2011, para. 76). The BIE
proposal document advises: “The Canterbury earthquakes were unusual in their size, large number and
ongoing frequency. Since the first large earthquake on 4 September 2010, Canterbury has endured more
than 10,000 earthquakes and aftershocks. The forces from the 22 February 2011 earthquake were much
bigger than those new buildings are designed to withstand – the Institute of Geological and Nuclear
Sciences (GNS) has equated them to a one in 2,500 year seismic event”.i

2.1. Significant Heritage Buildings within Central Christchurch

Victorian Gothic Revival buildings are a feature of Christchurch’s heritage, and a major tourism attraction
(Figs. 8 to10). Alongside these are buildings with other characters which make them significant heritage
buildings. Most of these were found in the central city. In excess of 500 buildings were recognised as
having heritage value, but only a small proportion was given protected status (Fig.11).

Christ Church Cathedral Former Canterbury University Trinity Congregational Church
Figures 8-10. Examples of Victorian Gothic Revival Buildings

Source: NZHPT Submission to the Christchurch Earthquakes Royal Commission (Appendix Two)

The grid street pattern, with three distinctive town squares, is itself a heritage feature dating from an 1850
design (Fig.11).

Fig.11. Registered Heritage Buildings Central Christchurch
Source: NZHPT Submission to the Christchurch Earthquakes Royal Commission (Appendix Two)
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Prior to the earthquakes there were 84 registered heritage buildings in Central Christchurch (NZHPT
2012). Demolition was controlled through rules in the statutory City Plan. Of these 84 had been classified
as “significant heritage buildings, structures or complexes”. Post-earthquakes the City Plan controls were
set aside and approval to demolish made by the Canterbury Earthquake Recovery Authority (CERA).
Within two years of the earthquakes, the NZHPT reports, “31 have been demolished or approved for
demolition (17 are Category I); 6 have been partially demolished (all Category I); 29 are secured/made
safe (16 Category I); 9 have or are being repaired (7 Category I); 9 are status unknown or future unknown
(3 Category I)” (ibid). CERA did not wait for any considered debate using heritage principles before
deciding how to respond to damaged buildings. Nor did it wait for the government’s review of building
regulations for earthquake-prone structures.

3. Proposals To Improve New Zealand’s Earthquake-Prone Building Systems (Ministry Of
Building Innovation And Enterprise: MBIE)

The damage done to Christchurch was inevitably going to require some formal government actions.
Mention has already been made to the formation of CERA as a day-to-day response agency. A second
action was to establish a high-level government enquiry – a Royal Commission – to review all aspects of
the two earthquakes.  The third action, in response to the Royal Commission’s recommendation on
earthquake-prone buildings, is this MBIE review. As noted by MBIE, “The proposals set out a consistent
national approach for dealing with earthquake-prone buildings.” This national approach has not
addressed heritage in an explicit way, hence the review below on the heritage implications of the
proposals. The proposals will lead to Parliament developing a new Act to replace the Building Act 2004,
and reform regulatory administration by central government and local authorities. The proposals have
been summarised by MBIE as two-fold:

“all non-residential and multi-unit, multi-storey residential buildings to have seismic capacity
assessment within five years of the changes taking effect, with this information to be made
publicly available on a register”
“all earthquake-prone buildings be strengthened, or demolished, within 15 years of the
changes taking effect, compared to an estimated 28 years (on average) under the current
system.”

MBIE notes: “The 15-year timeframe comprises up to five years to complete the seismic capacity
assessment, followed by up to 10 years for strengthening or demolition.”

3.1. Canterbury Earthquakes Royal Commission

This MBIE review of earthquake-prone building policy and regulations is in response to the Canterbury
Earthquakes Royal Commission.ii The government advises that “The Royal Commission’s
recommendations are broadly in line with the review proposals, although its recommendations go further
in some areas.” The MBIE report identifies key Royal Commission recommendations that differ from the
MBIE review:

Residential buildings – individual local authorities to be able to require strengthening of
hazardous elements in residential buildings (most residential buildings are not currently covered
by the earthquake-prone building system).
Unreinforced masonry buildings – faster timeframes for assessment (within two years) and
strengthening (within seven years). Higher strengthening levels (to 50 per cent of new building
requirements) for certain parts of unreinforced masonry buildings (chimneys, parapets, ornaments
and external walls).
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Local authority powers – giving local authorities the option of requiring strengthening to be
done faster and/or to higher levels than those set by central government, after consulting with
communities.

3.2. Proposals

The MBIE has prepared the following proposals:
1. Local authorities would be required to make a seismic capacity assessment of all non-residential

and multi-unit, multi-storey residential buildings in their districts within five years of the
legislation taking effect, using a standard methodology developed by central government, and to
provide the resulting seismic capacity rating to building owners. An owner could have their
building’s seismic capacity rating changed by commissioning their own engineering assessment.

2. Assessments would be prioritised faster for certain buildings (e.g., buildings on transport routes
identified as critical in an emergency).

3. Building information would be entered onto a publicly accessible register maintained by MBIE.
4. The current earthquake-prone building threshold (one-third of the requirement for new buildings,

often referred to as 33 per cent NBS) would not be changed. However, it is proposed to establish
a mandatory national requirement for all buildings to be strengthened to above the current
threshold, or demolished, within a defined time period.

5. All buildings would be strengthened to be no longer earthquake-prone, or be demolished, within
15 years of the legislation taking effect (up to five years for local authorities to complete seismic
capacity ratings, followed by 10 years for owners to strengthen or demolish buildings).

6. Strengthening would be carried out faster for certain buildings (e.g., buildings on transport routes
identified as critical in an emergency).

7. Owners of buildings assessed as earthquake-prone would have to submit a plan for strengthening
or demolition within 12 months.

8. Certain buildings could be exempted or be given longer time to strengthen, e.g., low-use rural
churches or farm buildings with little passing traffic.

9. Central government would have a much greater role in guiding and supporting local authorities
and building owners, as well as in public education and information.

This paper has focused on the public draft stage of the MBIE review because it provides the richest source
of ideas which can be considered against the needs of Istanbul. At time of writing the public submission
period had ended three months before. No official summary of the submissions has been released but a
Cabinet Committee paper making decisions on the review in relation to the government’s response to the
Royal Commission’s recommendations was accepted on 27 March 2013 and recently released.

4. Implications Of Proposals For The Country’s Heritage Inventory

4.1. Setting the Context: the Canterbury Earthquakes Royal Commission

In order to place public submissions in a formal heritage context, reference is first made to a submission
to the Canterbury Earthquakes Royal Commission, prior to the BIE document, by ICOMOS New
Zealand, a branch of the International Council on Monuments and Sites (Appendix A). The New Zealand
National Committee of ICOMOS was established in 1989 and incorporated in 1990. As a context for this
paper it is pertinent to refer to the submission’s paragraph 20, which reads: “The principles and policies
of the ICOMOS New Zealand Charter 1993 fully allowed for effective strengthening of buildings, and the
application of those principles in such a way that cultural heritage values were protected to the greatest
extent possible. Evidence of the successful application of these principles may be seen in a number of
buildings which have been upgraded to achieve high levels of seismic resistance without significant loss
of cultural heritage value. Such strategies, and the principles which support them, should be fundamental
to processes regulating both the strengthening and maintenance of earthquake-prone heritage buildings,
and also the salvage and restoration of buildings affected by earthquake events, in Christchurch and

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

392



elsewhere in New Zealand.” This sets out the position that has generally be accepted by local authorities
when exercising planning control over heritage buildings through the past 20 years.

A further pre-proposal submission was made to the Canterbury Earthquakes Royal Commission.  It came
from the N.Z. Historic Places Trust. A key part of this submission concerned policies on active
strengthening of buildings across New Zealand dating from the mid 1970s. Most recently the NZHPT
produced guidance for local authorities preparing earthquake-prone policies (Robinson & Bowman, 2000;
McClean, 2010). Policy suggestions included:

Authorities identify buildings at risk through an active approach of building stock appraisal
Identify heritage buildings early in the building stock appraisal process
Locate the building stock appraisal process within a robust policy framework which emphasizes
“the nature of the earthquake risk, numbers and type of potentially earthquake-prone heritage
buildings and an assessment of the costs and benefits and policy options and implications for
regulatory intervention” (NZHPT, 2011).
Earthquake strengthening to be at least 67 percent of the NZ Building Standard
Undertake detailed building assessments by qualified engineers (e.g. Chartered Professional
Structural Engineer) with experience in heritage buildings
Demolition option is the last resort
Undertake public consultation in addition to consultation with building owners
Provide financial incentives to owners to undertake strengthening work (NZHPT held a 2009
National Workshop for Heritage Incentives, followed by an incentives toolkit)

This guidance provides a backdrop to the situation prevailing at the time of the Christchurch earthquakes.
It is worth noting that Donovan Rypkema, described by the NZHPT as “an international expert in the
economics of heritage buildings”, conducted a series of lectures around the country to promote improved
incentives for heritage buildings in November 2010, following the first Christchurch earthquake.

5. Response to Public Submissions by Heritage Bodies and Individuals

Bearing in mind the background of the ICOMOS and NZHPT submissions to the Royal Commission, the
next step is to review the public submissions.

It is interesting to find that not only did local authorities respond to the government’s invitation to make a
submission on the earthquake-prone building proposals, but the Dunedin City Council is an example of a
local authority making a ’pre-emptive strike’ by using its website to advise citizens about the issue and
what it was doing at this time. This www.dunedin.govt.nz website entry occurred in 2012 (see box).
Earthquake strengthening
‘Earthquake strengthening’ improves a building’s ability to withstand the effects of earthquakes and, most
importantly, improves the safety for those in and around the buildings.

Due to the age of Dunedin’s building stock and the large number of unreinforced masonry buildings in
the city, many of the city’s heritage buildings are currently ‘earthquake–prone’. In 2012, owners of
buildings in Dunedin will receive letters to advise them of the need to have their buildings inspected by a
qualified structural engineer to assess their potential performance in an earthquake. These assessments
will be recorded in a Council register. Building owners will be given a set timeframe in which to upgrade
their buildings. Notwithstanding this timeframe, building owners undertaking other significant
improvement work or a ‘change of use’ of a building will be required to complete earthquake
strengthening as part of that work.

We understand that the need to earthquake strengthen is an added cost for building owners. In the
interests of protecting heritage buildings for future generations to enjoy and for improved public safety,
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we offer financial and other incentives to assist building owners undertake earthquake strengthening. For
more information on these incentives, please see ‘How We Can Help’.

We also have regular information sessions and site visits to earthquake strengthening projects. For more
information please see ‘Get involved’. We can also advise you about what consents you may need.

You can earthquake strengthen your building in a number of ways. Most often, the best time to do
earthquake strengthening is when you are doing other building work, such as replacing roofs, building re-
fits etc, when the structure of the building is easier to access. Talking to a qualified structural engineer at
an early stage about the most suitable method of strengthening is advisable. The New Zealand Historic
Places Trust also provides useful information for heritage building owners.

The Dunedin City Council Earthquake-Prone Buildings Policy outlines the assessment process,
timeframes for implementation, and specific policies related to heritage and historic buildings, shared
party walls and staging.

While it was my intention to provide a summary of the response to the government’s proposals this has
not been possible. Not only has there not been any summary available from the government, an internet
search of the web has found very little of value to this paper. There has been some press attention. For
example The (Christchurch) Press has reported 15 May 2013 (see box 2). There is no explicit reference to
issues of heritage.
MBIE's consultation document generated substantial interest both from affected property owners and
industry groups, and the public generally. More than 500 submissions were received when the
consultation closed in early March.

While the detail of the new policy remains unknown, it is clear that the near future will likely see more
formal regulation of earthquake prone buildings at a national level, rather than the piecemeal council-by-
council approach currently in place. This is likely to include nationally set timeframes for seismic
assessment and strengthening, if required. There is also likely to be more publicly available information
and education around earthquake-prone buildings.

Attitudes to building safety have clearly changed around New Zealand following the Canterbury
earthquakes. This has raised challenges for local authorities, landlords and tenants dealing with such
buildings within current law, policy and contractual arrangements. While action is necessary to improve
the current system for dealing with earthquake-prone buildings, it's equally important that the
Government gets the balance right between ensuring safety and keeping upgrade costs and timeframes
realistic.

There has been some clients’ advice from large legal firms. These are of interest because they show the
interests of the legal firms’ clients.  Therefore it is significant, although disappointing to find no attention
to heritage implications. For example Buddle Finlay places the emphasis on the economic impact of the
proposals. Here reference is made to local authorities (setting up new systems to handle seismic
assessments), building owners (challenging the local authority’s assessment, and meeting the deadlines
for subsequent actions), and property values (lower values where strengthening required, and higher rents
for buildings with a high seismic capacity rating). Mention is also made of building owners having
difficulty in securing tenants, lower rents and strengthening costs. Finally, its summary strikes a
favourable tone: “MBIE have attempted to come up with timeframes that address the risk quickly, but at a
pace that building owners can reasonably manage.  It recognises that there is no such thing as an
“earthquake-proof” building, and instead aims to strike a balance between and acceptable risk and the
economic costs of strengthening or demolishing.”
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Another firm, Duncan Cotterill advised its clients (among other things) of the government’s action to
accept in full or in principle, 170 of the 189 recommendations of the Royal Commission. The remaining
19 mostly concern the central issues of the MBIE proposals – timeframes for seismic assessments and
strengthening to 34 percent of the Building Code (or else face demolition). Its advice also includes the
point of view: “While action is necessary to improve the current system for dealing with earthquake prone
buildings, it’s equally important that the Government gets the balance right between ensuring safety and
keeping upgrade costs and timeframes realistic.”

This emphasis on being pragmatic and demolition as an acceptable option, strikes at the heart of the
NZHPT and ICOMOS submissions with their emphasis on avoiding demolition of significant heritage
buildings. (Of course for Christchurch this is too late, with CERA adopting demolition in the name of
public safety as the preferred course.)

Blog comment also features the earthquake-prone building proposals.  One of these, BreakingViews.co.nz
(March 3, 2013), mounts an argument based on the technical/engineering judgments underlying the
proposals. It questions whether the ability of the NZ building inventory to withstand earthquakes of the
scale experienced recently has been correctly estimated.  The view expressed is that the technical work
post-Christchurch has been too conservative – a “knee-jerk reaction” – and the cost-benefit work does not
support the direction of the MBIE proposals (costs are 50 times the benefits). The key points:

“It will save very few lives but it will have a serious impact on the homes and savings of
the affected owners and could have a devastating effect on the retention of heritage
buildings.”
“If the earthquake prone designations were correct then we would have expected at least
75 percent to have collapsed” (and this did not happen although there was damage which
could be repaired)

At issue is the phraseology used by engineering consultants to the government.  Instead of staying with
the existing phraseology ("likely to collapse causing injury or death") a more conservative one was
adopted ("loss of life could well occur as a result of the effects of earthquake shaking on the building").
This provides us with a useful example of the type of debate that occurs and can be expected in the case
of Istanbul discussed in the postscript.

6. Conclusions

The pro-active attention being paid to the earthquake-prone building issue in the context of heritage
protection is illustrated by the example of Dunedin City Council using its website to inform the
community. The fact that it chose to highlight the prevalence of heritage buildings when the government
has been taking the issue as one affecting all buildings without any explicit attention to heritage, is
encouraging.

This issue of being concerned about heritage buildings in the debate on earthquake-prone building policy
is one that has tended not to receive the explicit attention it deserves. A one-size fits all approach is
favoured by governments for simplicity but it forgets the subtleties of the argument when heritage is at
the centre, not just the safety of buildings. It is a risk assessment question influenced by the value we
place on heritage.  It should be evident from this paper that policy which does not require demolition of
significant heritage buildings as the least preferred option means the heritage building inventory achieves
the status of an    endangered species.
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Implications for Istanbul

The focus of this postscript is making a connection between the New Zealand proposals and Istanbul’s
earthquake preparedness; what could be called a pre-event strategy. This is not to say that there are any
similarities between New Zealand’s earthquake-prone cities and the heritage core of Istanbul. The 84
significant heritage buildings in Christchurch cannot be compared with the order of magnitude greater
potential in Istanbul. However, the scale differences of the problem do not preclude consideration of
actions which may have parallels – even if this leads to other approaches; so long as policy action is
taken.
The New Zealand proposals can be summarised under two policies.  These have been summarised earlier
as:

“all non-residential and multi-unit, multi-storey residential buildings to have seismic capacity
assessment within five years of the changes taking effect, with this information to be made
publicly available on a register”
“all earthquake-prone buildings be strengthened, or demolished, within 15 years of the changes
taking effect, compared to an estimated 28 years (on average) under the current system” (MBIE,
2012).

An immediate issue here are the specified timelines; seismic assessments within five years, and action to
strengthen or demolish within 15 years. Given the scale of the problem, can Istanbul authorities respond
in this way?  If not, what is a reasonable alternative when the scale of the seismic assessment job is
weighed against the earthquake risk.  This has to be a key part of any pre-event strategy.

A second issue is the comprehensive scope – all non-residential and multi-unit, multi-storey buildings to
be assessed. Once again the scale of Istanbul’s problem may require some adjustment here; could an
alternative be a series of priorities with major, public accessible, heritage buildings made a first priority
within ‘x’ years? Other categories could follow.

The third issue is often contentious, especially for property owners.  That is the proposal for a register of
buildings which is publicly available; should employers and their workers in earthquake-prone buildings
be entitled to know this is the status of their workplace?

Finally, for heritage buildings should demolition be the last resort?  Should all efforts be made to
implement a policy of building strengthening?  To make the latter possible, what incentives – especially
financial – are possible to encourage building owners to undertake strengthening?

These four issues provide a difficult agenda for any debate on a pre-event strategy.  And they are just the
tip of the iceberg when the full list of the New Zealand proposals is considered.  However they identify
four key parameters for a pre-event strategy because they focus attention on the matter of feasibility.  All
heritage building advocates recognise the desirability of adopting earthquake-prone policies that protect
the heritage inventory; what is at issue is the feasibility of policy and strategy. This last issue adds a
further item to the pre-event agenda debate; the identification of a comprehensive set of criteria for
assessing the feasibility of proposed policy. The requirement for this policy debate to be comprehensive
means attention to social, economic, ecological, technological, and cultural criteria.  The need for this is
illustrated by the tension evident between the recommendations of the NZ Royal Commission and the
government, where the latter has not accepted the recommendations concerning extending strengthening
coverage to residential buildings, faster timeframes for unreinforced masonry buildings, and enabling
local authorities, with the support of their communities, to adopt accelerated timelines.

7. Postscript
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What began as a postscript about a pre-event strategy has resulted in an essential first step: preparing the
agenda for the necessary public debate.  There is sufficient in this agenda to draw an initial line under this
consideration of implications of the New Zealand proposals for Istanbul. May this tentative agenda
encourage the government and Istanbul authorities to take a further step towards a pre-event strategy.

*  *  *
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APPENDIX A.

ICOMOS NEW ZEALAND
TE MANA O NGA POUWHENUA O TE AO

INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES
CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS
P O BOX 90 851 VICTORIA STREET WEST, AUCKLAND 1142, NEW ZEALAND.

WWW.ICOMOS.ORG.NZ

ICOMOS New Zealand:
SUBMISSION TO THE CANTERBURY EARTHQUAKES ROYAL COMMISSION

1. This submission addresses the Royal Commission’s issue 3 – Inquiry into legal and best practice
requirements, and issue 6 – Future measures.

2. ICOMOS New Zealand acknowledges the loss of life and injury and grief occasioned by the collapse
of and damage to heritage buildings and other buildings in the Christchurch earthquakes. We
appreciate this opportunity to provide input into the Commission’s inquiry so that the loss of life,
injury, collapse, and damage caused by any further such events can be avoided as far as possible.

3. ICOMOS is an international non-governmental organisation of heritage professionals dedicated to the
conservation of the world's historic monuments and sites. The organisation was founded in 1965 as a
result of the international adoption in Venice of the Charter for the Conservation and Restoration of
Monuments and Sites in the previous year. ICOMOS is UNESCO's principal advisor in matters
concerning the conservation and protection of historic monuments and sites. The New Zealand
National Committee of ICOMOS was established in 1989 and incorporated in 1990.

4. ICOMOS New Zealand has 86 members made up of professionals with a particular interest and
expertise in heritage issues, including architects, engineers, heritage advisers, archaeologists, lawyers,
and planners.

5. In 1993 ICOMOS New Zealand published the ICOMOS New Zealand Charter for the Conservation
of Places of Cultural Heritage Value. A revised ICOMOS New Zealand Charter for the Conservation
of Places of Cultural Heritage Value was approved in September 2010 and is available on the
ICOMOS New Zealand web site.

6. The purpose of the ICOMOS New Zealand Charter is to set out principles and processes to guide the
conservation of places of cultural heritage value in New Zealand.

7. The ICOMOS NEW Zealand Charter follows international precedents, notably the Venice Charter
(1964), the Burra Charter (1999), and the Nara Declaration on Authenticity (1994).

8. The fundamental premise of the Venice Charter was respect for heritage fabric, the discovery of it
where it is hidden, and procedures to conserve it and distinguish it from any necessary new work.

9. The Burra Charter stressed the mapping of the heritage values of a place and the linkage between the
heritage values and planning for the conservation of the place.

10. The Nara Declaration was a development which stressed the associative and spiritual values of places
of cultural heritage significance.

11. The heritage conservation principles outlined in the ICOMOS New Zealand Charter are based on a
fundamental respect for significant heritage fabric and the associative or spiritual values of the place,
conserved where necessary to ensure long term survival and the continuation of cultural heritage
value, with the use of modern technology and materials where justified to ensure lasting stability

12. The ICOMOS New Zealand Charter adapts the Venice and Burra Charter precepts to the New
Zealand context, and includes a section on Maori cultural heritage values.

13. The 1993 ICOMOS New Zealand Charter has been a key tool for informing heritage conservation and
practice in Christchurch and elsewhere in New Zealand over the past 20 years.
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14. The 1993 ICOMOS New Zealand Charter includes a clause on risk mitigation, stating that “All places
of cultural heritage value should be assessed as to their potential risk from any natural process or
event. Where a significant risk is determined, appropriate action to minimise the risk should be
undertaken. Where appropriate, a risk mitigation plan should be prepared.” The 1993 ICOMOS New
Zealand Charter goes on to state that “Repair of a technically higher standard than the original
workmanship or materials may be justified where the life expectancy of the site or material is
increased, the new material is compatible with the old and the cultural heritage value is not
diminished. New material should be identifiable.”

15. These statements can be interpreted as advocating for higher levels of strengthening of heritage
buildings in order to protect fabric of cultural value.

16. Protection of heritage fabric at the highest level may also be seen as promoting the protection of
human life.

17. The revision of the ICOMOS New Zealand Charter in 2010 (known as the “ICOMOS New Zealand
Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value 2010”) clarifies and extends many
matters of conservation principle and practice, and includes a revised clause on risk mitigation, which
states “Places of cultural heritage value may be vulnerable to natural disasters such as flood, storm,
or earthquake..In order to safeguard cultural heritage value, planning for risk mitigation and
emergency management is necessary. Potential risks to any place of cultural heritage value should be
assessed. Where appropriate, a risk mitigation plan, an emergency plan, and/or a protection plan
should be prepared, and implemented as far as possible, with reference to a conservation plan”.

18. A distinction should be drawn between the principles and processes set out in the ICOMOS New
Zealand Charter, and the way in which some territorial authorities have had regard to these or have
referenced them in district plan objectives and policies.

19. The principles and policies of the ICOMOS New Zealand Charter 1993 fully allowed for effective
strengthening of buildings, and the application of those principles in such a way that cultural heritage
values were protected to the greatest extent possible. Evidence of the successful application of these
principles may be seen in a number of buildings which have been upgraded to achieve high levels of
seismic resistance without significant loss of cultural heritage value. Such strategies, and the
principles which support them, should be fundamental to processes regulating both the strengthening
and maintenance of earthquake-prone heritage buildings, and also the salvage and restoration of
buildings affected by earthquake events, in Christchurch and elsewhere in New Zealand.

20. ICOMOS New Zealand requests that the Commission considers recommending to the Crown’s
ministerial authorities that the principles of the ICOMOS New Zealand Charter 2010 are promoted
through the Building Act and any regulations made under it and the Resource Management Act and
correspondingly in district plan provisions. Consents for work related to heritage places can thereby
be conditioned through the resource consent process to ensure the least possible loss of cultural
heritage value in accordance with the ICOMOS New Zealand Charter 2010.

Kevin Jones
Chair, ICOMOS New Zealand
kljarchaeologist@paradise.net.

i See “Spectra and Pgas for the Assessment and Reconstruction of Christchurch,” GNS paper to 2012 New Zealand
Society for Earthquake Engineering conference, www.nzsee.org.nz/db/2012/Paper115/pdf

ii The Royal Commission’s report http://canterbury.royalcommission.govt.nz/Final-Report---Part-Two covering
earthquake-prone building policy (Volume 4) was released publicly on 7 December 2012.
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I. TARİHİ YARIMADA  
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI’NIN ARDINDAN 

 
GENÇ, Uğur, İSTYAM Tarihi Yarımada Deneysel Araştırma Komisyonu, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Yedikule Kampüsü, Hacı Evhaddin Cad. No:80, Fatih - İstanbul/TÜRKİYE, 
istyam.arastirmagrubu@gmail.com 

 
Özet 
 
Geçmişte yaşanılan anın ve tarihi şartların yeniden tekrarlanamayacağından hareketle tarih biliminin 
deney ve gözlemden yararlanıp inceleme yapamayacağı söylenir. Doğruluğundan şüphe edilemeyecek 
kadar güvenilir karşılanabilecek yakın tarihli bazı yazılı, sözlü ve görsel malzemelere sahip 
aktarımların yeniden canlandırılmasını sağlamak bile deneysel bir tarih incelemesi olmayıp tarihsel bir 
sahnelemeden öteye gitmemektedir. Ancak çalışma konusu çeşitli yollarla tarihi objelerle buluşabilen 
araştırmacılar ise tarihin farklı dönemlerinden anları duyumsayabilmek ve deneyim yolu ile geçmişi 
yorumlayabilmek amacıyla deneysel olarak incelemeler gerçekleştirebilmektedir. Arkeoloji biliminin 
deneysel arkeoloji adıyla ipi çektiği bu faaliyetler neolitik yerleşimde tarımın ne şekilde yapıldığını 
anlamaya yönelik zirai faaliyetlerden tutunda Antik Çağ denizlerinde seyreden gemilerin birebir 
ölçülerinde yeniden üretilip ticaret rotalarını ve seyahat günlüklerini deneyimlemeye kadar çeşitlilik 
gösterebilmektedir. Bu uygulamaların dayandıkları temel nokta arkeolojik kazılar sonucunda elde 
edilmiş buluntular ve/veya çeşitli kaynaklar ışığında “nasıl” sorusuna yanıt aranmasıdır. Bu soruyu 
Tarihi Yarımada’nın geçmişine yönelten araştırmacıların sayısının da azımsanmayacak ölçüde olduğu 
görülmektedir. Birbirleriyle çeşitli toplantılar vesilesiyle tanışmış olan ya da üretilen çalışmalarından 
haberdar bu küçük grubun daha çok bir araya gelebileceği, işbirliği içinde projeler hazırlayıp 
akademik bir yapıda yayınların sunabileceği bir oluşumu benimseyen İSTYAM çatısı altında  “Tarihi 
Yarımada Deneysel Araştırma Komisyonu” kurulmasına 2013 yılı ağustos ayında karar verilmiştir.  
 
Komisyonunun kurulmasında; İstanbul tarihine konu olan malzemelerin bilimsel tekniklerle 
incelenmesi sonucunda elde edilen bilgiler yardımıyla deneysel çalışmaların yapılması, bu sayede kent 
tarihinin bilinmeyen konularının aydınlatılması veya tarihi olayların yeniden canlandırılması 
amaçlanmıştır. Oluşturulan komisyon disiplinler arası bir anlayışı benimsemiş olup ekip içerisinde 
tarih, arkeoloji, kimya, mimarlık, mühendislik, koruma-onarım ve denizcilik gibi çeşitli alanlardan 
uzmanlar yer almaktadır. Tarihi mirasın malzeme özelliklerine sadık kalınarak yeniden üretilmesi ve 
çeşitli denemeler yolu ile kullanımının tecrübe edilmesi gibi somut çalışmaların yanı sıra askeri ve 
gündelik hayatın da deneyimlenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda Tarihi Yarımada Deneysel 
Araştırma Komisyonu tarafından, Tarihi Yarımada’ya yönelik deneysel çalışmaların toplumla 
paylaşılıp yeni fikirlerin tartışılabilmesi amacıyla 2 Ekim 2013 günü  “I. Tarihi Yarımada Deneysel 
Araştırmalar Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.  
 
Çalıştayda ele alınan; Fatih Sultan Mehmet’in Şahi topu nasıl dökülmüştü ve anlatıldığı gibi bir 
güllenin suda sektirilerek atış yapılabilmesi mümkün müdür?, Dimeşki kılıcı havaya atılan ipeği 
gerçekten kesebilir güçte miydi? Dimaşki’nin yeniden üretilmesinin kazançları nelerdir?, Haliç girişi 
bir zincirle kapatılabilir mi?, Tarihi İstanbul tekneleri yeniden suda yüzdürülebilir mi?, İstanbul’un av 
silahları nasıl kullanılırdı? Okçular nasıl savaşırdı? gibi soruların da aydınlatılmasına yönelik projeler 
tartışılmıştır. Deneysel çalışma metodu kullanarak tarihi konuları araştıran ve diğer yandan tarihi 
eserleri koruyan bu saha çalışanları ile yine tarihi eserler üzerinde inceleme yapan laboratuvar 
uzmanlarının buluşması da çalıştayın katkıları arasında olmuştur. Fiziki bir yapı altında toplanmanın 
doğuracağı sonuçlar, tarihi yarımada için yapılması gerekli deneysel çalışmalar tartışılarak 
değerlendirilmiştir. Dünya çapında geniş kitlelerce ilgiyle takip edilen deneysel tarih çalışmalarının ön 
koşulu olan kaynak taramasının ve laboratuar incelemelerinin oluşturulan komisyon 
kordinatörlüğünde gerçekleştirilebileceği, ayrıca deneysel uygulamaların hayata geçirilmesi için 
gerekli uzmanlıkların ve bilgi birikiminin yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Çalışmaların, belgesel 
çekimleri ya da sürdürülebilir çeşitli projelerle kendi finansmanını sağlayabileceği vurgulanmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: Deneysel tarih, Tarihi Yarımada, İSTYAM, toplumsal proje, çalıştay. 
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GİRİŞ 
 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin girişimleri sonucunda Fatih Belediyesi’nin katkılarıyla hayata 
geçirilmiş olan İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTYAM), Tarihi 
İstanbul’un çeşitli sorunlarının ve her geçen gün daha da artan ihtiyaçlarının giderilmesinde gayretleri 
olan akademisyenler ile yerel yöneticilerinin işbirliği içinde hizmet üretebilecekleri yegâne buluşma 
noktasını oluşturmaktadır. Tarihi Yarımada’nın geçmişten günümüze ulaşan kültürel ve doğal 
güzelliklerinin korunarak gelecek nesillere ulaştırılmasını, maddi ve manevi değerlerinin toplumla 
kucaklaşarak tanıtılmasını sağlayan çalışmalara odaklanan bu yapılanma içinde çok sayıda farklı 
disiplinin İSTYAM’ın kuruluş felsefesine hizmet üreteceğine şüphe yok gibidir. Düzenlenen 
Uluslararası İSTYAM 2013 sempozyum programı incelendiğinde bile, katılımcı çeşitliliği ve zengin 
bildiri konuları ile bu düşünceyi doğrular niteliktedir. 
 
Sempozyum düzenleme kurulunda görev almamla başlayan teşrîk-i mesai içinde İSTYAM 
organizasyonunu yakından tanıma fırsatı bulmuş olmam, bu sayede Tarihi Yarımadayı ilgilendiren 
bazı konularda küçük de olsa katkı sağlayabilmek mutluluk vericidir. Çalışmakta olduğum İstanbul 
Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasına taşınması 
sırasında, Dr. Mehmet GÖRGÜLÜ tarafından bilimsel incelemeleri yapılan Yenikapı kazı alanından 
ele geçirilen bir grup biyolojik materyalin de İSTYAM’a nakledilmesi ve sonrasında bu çatı altında 
Biyolojik Materyal İnceleme Komisyonu kurularak çalışmalara hız kesmeden devam edilmesi, 
İSTYAM’ın vizyonunu ortaya koyması açısından ayrıca anlamlıdır. Antropoloji bölümü öğrencileri bu 
komisyondaki uzman ellerin denetiminde Tarihi Yarımada’nın eski sakinlerinin kimliklendirmesini 
yani gündelik yaşam alışkanlıklarını, boy, yaş, hastalık, beslenme, göç yolları ve DNA bilgilerini 
aydınlatıcı çalışmalar yürütmektedir. İSTYAM’ı dünya çapında sayılı araştırma merkezlerinden biri 
yapmaya yetecek nitelikteki bu adli antropoloji çalışmaları birkaç yıl öncesine kadar ülkemizde 
neredeyse hayal bile edilemezken, bu bilimsel sahanın çeşitli girişimler sonucunda kurumsal bir yapı 
kazanması Tarihi Yarımada için olduğu kadar ülkemiz için de büyük bir kazançtır. Ağırlıklı olarak 
gönüllülük esasına dayanan bu gibi komisyonların daha da çoğaltılarak araştırmacılara ihtiyaç 
duydukları imkânların sağlanmasıyla nice özgün projenin hayata geçirilmesi mümkün olacaktır. Bu 
konuda ihtiyacı gözlemlenen büyük bir eksiklik de deneysel tarih1 araştırmalarında yaşanmaktadır. 
 
Tarihin araştırılması gereken öyle konuları var ki bu dosyaların hangi disiplinin alanına girdiği 
veyahut kimler tarafından açılıp çalışılması gerektiği belirsizdir. ABD televizyon kanallarının Asya ve 
Avrupa topraklarının tarihi olaylarını deneysel araştırmalarla inceleyerek sıkça ekranlara taşıdıkları 
belgesellere de konu olan Askeri Tarih sahası ülkemizde ihmal edilmiş araştırma konularının başında 
gelmektedir. Buna bağlı olarak askeri tarihe konu olan savaş araç ve gereçlerinin deneysel olarak 
incelenmesiyle meşgul olan araştırmacıların sayısı iki elin parmaklarını geçemeyecek kadar azdır. 
Üniversitelerin bazı tarih bölümlerinde arşiv kayıtları referansıyla çalışılabilen Osmanlı Askeri tarihi, 
bu araştırmacılar tarafından somut tarihi objelere dayandırılarak incelenmekte ve savaş alanındaki 
kullanımları ile işlevsellikleri değerlendirilmektedir. Tarihi bir konunun tecrübe edilmesinden 
hareketle “Tecrübi Tarih” tanımını kullanmayı benimseyen, bu çalışmalarını akademide ya da asli 
işlerinin dışında bir uğraş olarak gerçekleştiren, kendi alanlarında uzmanlaşmış durumdaki bu kişilerin 
çeşitli toplantılardaki buluşmalarında sıklıkla, araştırma ve uygulamaların bir çatı altında koordineli 
yapılabileceği kurumsal yapının kurulması ihtiyacı dillendirilmekteydi. Üzerinde uzun süredir çalışmış 
olduğum “Haliç Zinciri Deneysel Araştırma Projesi” vesilesiyle bu toplantılarda tanışma fırsatı 
bulduğum tecrübi tarih ve deneysel arkeoloji uygulamacıları ile tarihi eserleri tahribatsız yöntemlerle 
analiz eden ve belgeleyebilen laboratuvar uzmanlarının işbirliği içerisinde çalışabilecekleri bir 
platformun İSTYAM bünyesinde oluşturulması fikri de bu sayede ortaya çıkmış oldu.  

1 Litaretürde karşılaşılan “deneysel arkeoloji” terimi, tarihin kazı yöntemi kullanılarak araştırıldığı belirli bir 
zaman aralığıyla ilişkilendirildiğinden Tarihi Yarımada’ya yönelik deneysel çalışmalara konu olan zaman ve 
malzeme çeşitliliğinin kapsayıcılığı açısından deneysel tarih terimi tercih edilmiştir. 
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İSTYAM’a sunulan başvurunun olumlu karşılamasının ardından, kısa bir zaman sonra söz konusu 
yapılanmanın gerçekleşeceği “Tarihi Yarımada Deneysel Araştırma Komisyonu” oluşturulması kararı 
alınmıştır.2  
 
Tarihi Yarımada Deneysel Araştırma Komisyonu 
 
Deneysel tarih araştırmalarında kaynak taramasının önemli bir yer tutması nedeniyle Yıldız Teknik 
Üniversitesi Yedikule Kampüsü’nün Kütüphanesi içindeki bilişim destekli toplantı odası Deneysel 
Araştırma Komisyonu’na tahsis edilerek ilk çalışmalara başlanmıştır. Ekip üyelerince, İstanbul 
tarihine konu olan malzemelerin bilimsel tekniklerle incelenmesi sonucunda tarihi bilgilere dayanarak 
deneysel çalışmaların yapılması, bu sayede kent tarihinin bilinmeyen konularının aydınlatılması veya 
tarihi olayların yeniden canlandırılması amaçlanmaktadır. Başkanlığını üstlendiğim bu komisyon 
disiplinler arası bir anlayışı benimsediğinden ekip içerisinde başta tarih, arkeoloji, kimya, mimarlık, 
mühendislik, koruma-onarım ve denizcilik alanlarından olmak üzere çeşitli ekollerden araştırmacılar 
ve uzmanlar yer almaktadır. Tarihi mirasın malzeme özelliklerine sadık kalınarak yeniden üretilmesi, 
çeşitli denemeler yolu ile kullanımının tecrübe edilmesi gibi somut çalışmaların yanı sıra askeri ve 
gündelik hayatın da deneyimlenmesi hedeflenmektedir.  Bu amaca yönelik daha önce Tarihi 
Yarımada’yı ilgilendiren deneysel tarih çalışmaların toplumla paylaşılması ve konunun uzmanlarını 
bir araya getirip yeni fikirlerin tartışılabilmesi amacıyla 2 Ekim 2013 günü  “I. Tarihi Yarımada 
Deneysel Araştırmalar Çalıştayı” düzenlenmiştir3 (şekil 1).  
 
I. Tarihi Yarımada Deneysel Araştırmalar Çalıştayı 
 
İstanbul Tarihi Yarımada’yı yakından ilgilendiren deneysel araştırma konularının ele alınmasına özen 
gösterilen bu ilk toplantı, on altı bildirinin katılımıyla, dört oturumda gerçekleştirilmiştir (fot. 1).  
 

  
Fotoğraf 1: Çalıştay, İSTYAM binası içindeki Samatya Atölyesinde gerçekleşmiştir. 

 
1. Oturum: Askeri Tarih Alanındaki Deneysel Çalışmalar 
 
İlk oturumun konuşmacıları Murat ÖZVERİ, Kayahan HOROZ ve Fırat BUZLU, askeri tarih içinde 
yer bulan çeşitli savaş silahlarının yeniden üretilerek test edilmeleri sonucunda elde etmiş oldukları 
bilgiler ile bu sahada ihtiyacı duyulan ve yapılması düşünülen projelerini paylaşmıştır (fot.2).  
 

2 1 Ağustos 2013 tarihinde faaliyetlerine başlayan Tarihi Yarımada Deneysel Araştırma Grubu’na göstermiş 
oldukları ilgi ve desteklerden dolayı Yıldız Teknik Üniversitesi yöneticilerine ve İSTYAM’ın değerli müdürü 
Sayın Doç. Dr. Ferah AKINCI’ya teşekkür ederim. 
3 Her yıl düzenli olarak tekrarlanması hedeflenen sempozyum toplantısı, bu nedenle “I. Tarihi Yarımada 
Deneysel Araştırmalar Çalıştayı” olarak adlandırılmıştır. 
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Fotoğraf 1: İlk oturumda Askeri Tarih çalışmaları ele alınmıştır. 

 
Askeri tarih konusunda derin araştırmaları olan Murat ÖZVERİ, uzun yıllardır Osmanlı okçuluğunu 
ve bu alanda kullanılan araç gereçleri inceleyen, okçuluk geleneğini saha çalışmalarıyla yaşatmaya 
çalışan bir uzman hatta okçuluk sporuna gönül vermiş bir araştırmacı. Aslına sadık kalarak yeniden 
ürettiği replika ve orijinal Osmanlı yaylarını kurucusu olduğu Tirendaz grubu ile tatbik etmekte, bu 
pratiklerden çıkan tecrübe ile bizleri bu silahların atış özellikleri ve performansı ile ilgili her geçen gün 
daha da aydınlatmaktadır. Çalıştayın ilk sunumu olan “Deneysel Tarih Çalışmalarına Duyduğu 
İhtiyaçlarla Geleneksel Türk Okçuluğu” başlıklı bildirisinde Sayın Özveri şunları dile getirmektedir: 
 
“Hafif ateşli silahlar Osmanlı ordusuna 1444 Varna Savaşı ile girmiştir. Buna rağmen, ordudaki okçu 
birlikleri 1790’lara kadar varlığını sürdürdü. Erken ateşli silah teknolojisinin, yay ve okla teçhiz 
edilmiş usta bir okçunun çatışma performansına yetişmeye imkân vermeyen yetersizliği bunda rol 
oynamış olabilir. Ateşli silahların yaygınlık kazanmaya başladığı 16. yy. ikinci yarısından itibaren, 
okçuluk (önceden da sahip olduğu) spor kimliğiyle ön plana çıkarak varlığını sürdürmüştür. Okçuluk, 
yay ve ok savaş alanlarının en önemli uzun menzilli hafif silahıyken bile, Türk dünyasında bir spor 
dalı olarak farklılaşmaya başlamıştı. Bursa ve Edirne’de, ok atmaya tahsis edilmiş meydanların 
varlığı 15. yy. başlarına kadar inmektedir. İstanbul Okmeydanı ise, şehrin fethinden hemen sonra, 
Fatih Sultan Mehmed tarafından sahiplerinden râicinin üstünde fiyatlarla alınarak müstakil vakıf 
olarak okçulara tahsis edilmiştir. İmparatorlukta sayıları 35’e ulaşan okmeydanlarında, bazıları 
bugün bile aşılamamış mesafe rekorları kırılmıştır. Osmanlı’nın askerî ve spor geçmişinde 500 yıldan 
fazla yer tutmuş olan geleneksel Türk okçuluğu, İstanbul Tarihî Yarımadasının tarihi ile ilgili tecrübî 
çalışmalar için geniş bir araştırma potansiyeli yaratmaktadır. Yazılmış çok sayıda risâle olmasına 
rağmen, saha bilgisinin yakın zaman öncesine kadar kayıp olması, okçulukla ilgili bilginin ezoterik bir 
teşkilatlanma içinde aktarılıyor olmasıyla ilgili olmalıdır. Bu durum okçuluk mesleği/sanatı için 
olduğu gibi, ilgili teçhizâtı yapan zanaatkâr loncaları için de böyledir. Osmanlıca risâlelerin çok azı 
atış teknikleri veya teçhizât yapımıyla ilgili ayrıntılı teknik bilgi vermekte, genellikle menkıbeleri bir 
araya toplayan kitaplar olmaktan öteye geçememektedirler. Gerek atış teknikleri gerek teçhizat ile 
ilgili bilinmeyenler, tecrübî çalışmalar için hatırı sayılır bir araştırma alanı açmaktadır. Doğrudan 
yazılmadığı (veya yazan kaynaklar henüz bulunmadığı) için bilinmeyenler olduğu gibi, tabiatı gereği 
ancak saha pratiğiyle anlaşılabilecek bilinmezler de vardır.” 
 
Türk okçuluğunda işaret edilen bu araştırma sahaları, bir sınıflandırma yapıldığında “Okçuluk 
teçhizâtı ve atış tekniğiyle ilgili bilinmeyenler” ile “Yay ve okun savaştaki taktik kullanımıyla ilgili 
bilinmeyenler” olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilmektedir.   
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Aynı araştırmacıya ait bir sonraki bildiride yine bir saha çalışması olan “İstanbul’un Prehistorik 
Silahlarıyla Deneysel Arkeoloji” uygulaması aktarılmış ve bu sayede deneysel araştırma konularının 
Yarımada’nın geçmişi açısından tarih öncesi dönemlere kadar uzanabileceğini gösteren bir örnek 
tanıtılmıştır. Yayınlanmış fotoğrafların yardımıyla bir benzeri üretilen Yenikapı Yayı’nın 
performansına dair bu ilk sonuçlardan biri olarak, yayın buluntu üzerinde görülen kırılmış kısmından, 
yapılan denemeler sonrasında yine aynı yerden kırılmış olması dikkat çekicidir. Araştırmacıya göre; 
 
“Yenikapı yayı, bir yay kolunun 37 cm uzunluğundaki uç kısmıdır. Literatüre “Robenhausen yayı” 
diye geçen yay ile ileri derecede benzerlik göstermektedir. Ağaç tür analizi yapıldığı takdirde bu yayın 
replikalarını (tam boyu bilinmediği için olasılıkla birkaç alternatifini yapmak gerekecektir) yapmak, 
atış performansı bakımından değerlendirmek mümkün olacaktır. Tıpkı diğer prehistorik silahlarda 
olduğu gibi, elde edilecek bu bilgi dönemin faunasından yaşam tarzına kadar çok miktarda ve kaliteli 
bilgi üretmenin yolunu açacaktır” (fot. 2). 
 

 
Fotoğraf 2: Yenikapı Bumerangı ve deneysel inceleme için hazırlanmış replikası.  

 
Konuşmada; ok, yay ve diğer avlanma silahlarının yeniden yapılarak denenmesinde çeşitli analizlere 
ihtiyaç duyulduğu belirtilerek disiplinler arası işbirliklerinin çalışmalardaki önemi dile getirilmiştir. 
 
Tük kılıcının yüzyıllar içerisindeki gelişimini, savaş alanlarındaki kullanımlarını ve özellikle de 
Yatağan ile Dimaşki başta olmak üzere pekçok kesici silahın üretimini, yapım teknolojisini inceleyen 
araştırmacı Kayahan HOROZ ise “Eski İstanbul'a Yeni Dimaşkihane: Tarihsel Pota Çeliklerinin 
Yeniden Üretilmesi ile Elde Edilebilecek Bilimsel ve Ekonomik Kazanımlar” sunumu ile bizleri 
deneysel çalışmalar için sürdürülebilir bir uygulama örneği ile tanıştırmaktadır. Sayın HOROZ’a göre; 
 
“Ortadoğu coğrafyasında “Şam işi” anlamında Dimaşkî olarak adlandırılan ve yüzeyleri birbirinden 
ilginç desenlere sahip olan bu kılıçlar, dönemin Avrupa kılıçlarına kıyasla çok ince ve dolayısıyla da 
hafif olmalarına rağmen, narin yapılarından hiç beklenmeyecek şekilde çok sağlam ve inanılmayacak 
kadar da keskindi. Üstelik Avrupa’lı ustalar ne kadar uğraşsalar da Dimaşkî çeliği kopya 
edemiyorlardı. Şam’dan getirtilen örnekler üzerinde yapılan titiz incelemeler ve yoğun çalışmalar 
dahi hiçbir sonuç vermiyordu. Bu durumun Dimaşkî efsanesine kattığı gizem, Avrupa’lı ustaları ve 
bilimadamlarını neredeyse bin yıl boyunca peşinden koşturdu. Öyle ki, bugün elektrik ve 
elektromanyetik alanlarındaki buluşlarıyla tanıdığımız, XIX. yüzyılın en büyük bilginlerinden Michael 
Faraday bile bu gizeme kayıtsız kalamadı; Dimaşkî çeliğin özelliklerini incelediği ve farklı alaşım 
elementleri kullanarak bu özellikleri elde etmeye çalıştığı iki makalesini 1819 ve 1820 yıllarında 
yayınladı. Kabul etmek gerekir ki, metalürjinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasında bu bin yıllık 
gizem uğruna harcanan emeklerin rolü hiç de yabana atılır cinsten değildi” (fot. 3). 
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Fotoğraf 3: Dimaşki tekniğiyle üretilmiş bir bıçak. 

 
Dimaşki tekniğiyle üretilen bu tarihi objelerin kesici aletlerle sınırlı kalmayıp göze hoş gelen dekoratif 
güzellikleriyle endüstriyel alanlarda da değerlendirilerek örneğin; sofra takımları, mutfak ve banyo 
aksesuarı, otomotiv aksesuarı ve kuyumculukta yaygın kullanım yeri bulabileceği görülmektedir. 
 
İlgi duyduğu Fatih Sultan Mehmet dönemi Şahi topları hakkında animasyon destekli sunumuyla 
katılımcıları bilgilendiren Fırat BUZLU, Şahi topları üzerine inceleme yapan bir araştırmacı olmasının 
yanı sıra bu topların üretim malzemesi olan bakır ve alaşımlarını iyi bilen bir konservatör aynı 
zamanda. “Fatih Sultan Mehmet Dönemi Top Teknolojisi ve Özel Atış Tekniği: Gülleleri Su Üzerinde 
Sektirmek” başlıklı bildiri, İstanbul’un fethi sırasında etkin rol oynayan Şahi toplarının ve taktiksel 
gülle atışlarının denemeler yapılarak incelenmesi gerektiğini hatırlatmakta. Araştırmacıya göre; 
 
“İstanbul kuşatmasında, Osmanlı Devleti’nde, farklı çap ve büyüklükte, yaklaşık 200 adet top 
bulunmaktaydı. Haliç’teki gemileri vurabilecek havan topları Galata’nın arka kısımlarında, surları 
yıkabilecek ve tarihin o ana kadar gördüğü en büyük muhasara toplarını, kara surları boyunca 
yerleştirilmişlerdi. Yeniden tasarlanmış bu toplar, İstanbul’un fethinin en büyük etkeni olarak 
nitelendirilebilir. Fatih dönemi toplarının analizlerinin ülkemizde de yapılarak yapım tekniğindeki 
detayları belge niteliği değeriyle mutlaka yapılması gerekmektedir. Bu analiz ve çalışmalar sadece 
fatih dönemi ile sınırlı kalmamalıdır. Bu analizler ve incelemeler Osmanlı silah teknolojisindeki 
ilerleme ve gerilemenin de belgeleri niteliğindedir” (fot. 4). 
 

 
Fotoğraf 4: Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı bahçesinde sergilenen Şahi Topu. 
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Günümüze ulaşabilen Şahi toplarından biri İngiltere’de, diğerleri ise İstanbul’da; 2 adet Harbiye 
Askeri Müzesi’nde, 2 adet Rumeli Hisarı’nda ve 1 adet de Eyüp semt meydanında bulunmaktadır. Bu 
toplardan birinin bile element içeriğinin tayin edilerek aslına uygun üretim tekniği ile dökümünün 
yapılması ve atış kabiliyetinin (menzil ve tahrip gücü vb.) test edilmesi, günümüz imkânları göz önüne 
alındığında, hayata geçirilmesi geç kalınmış projelerin başında gelmektedir. 
 
2. Oturum: Denizcilik ve Deniz Kültürüne Yönelik Deneysel Çalışmalar 
 
Tarihi Haliç Tersanesi’nin dünyadaki benzer örneklerinde olduğu gibi aslına uygun bir şekilde nasıl 
canlandırılabileceği ve deniz kültürünün interaktif uygulamalar ile toplumumuza doğru biçimde 
kazandırılması üzerinde durulan ikinci oturumun ilk konuşmacısı ülkemizde deneysel arkeoloji 
denildiği zaman akla gelen ilk isimlerden bir olan Osman ERKURT’du (fot. 5). Kurucusu olduğu 360 
Derece Tarih Araştırmaları Derneği tarafından bugüne kadar hayata geçirilen projeleri katılımcılarla 
paylaşan Sayın ERKURT, Tarihi Yarımada’ya yönelik “İstanbul’un Kayıkları” çalışmasının kent 
tarihi açısından önemine şu sözlerle değinmiştir;   
 
“İnsanlık tarihi boyunca bakıldığında deniz, nehir, nehir ağızları, göl ve deltalar ilk yerleşim 
birimlerinin temelini oluşturmuştur. Yüzen her türlü cisimle su üzerinde hareket etmeye çalışan 
insanoğlunun en çok kullandığı deniz aracı kayık olmuştur. İstanbul’la ilgili gravür, resim, 
fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla bu belgelerde deniz hep kayıklarla doludur. Bu konuda Haliç’le 
ilgili yabancı gezginlerin yazdıkları kitaplar ve söylemlerinde de denizin yoğun olarak kullanıldığına 
dair çok fazla bilgiye ulaşmaktayız. Dünyanın en önemli kayık koleksiyonunun ulusal kültürümüzün 
bir parçası olmasının yanı sıra dünyanın en eski kadırgasının da koleksiyona dahil olması bu 
konudaki zenginliğimizi anlatmaktadır (Deniz Müzesi Saltanat Kayıkları Koleksiyonu). İstanbul 
yüzyıllar boyu kent kimliğini deniz olarak var etmiştir. Maalesef son yıllarda bu özellik unutulmaya 
yüz tutmuştur. Osmanlı denizciliğinin dünya denizciliğindeki yerine dikkat çekmek ve unutulmaktan 
öte tamamen kaybolmuş olan kayıkları bu projeyle yeniden hayata döndürmek, genç kuşaklarla 
buluşturmak ana amaçtır”. 
 

 
Fotoğraf 5: İkinci oturumda Denizcilik alanındaki deneysel çalışmalar ele alınmıştır. 

 
Tarihi Haliç’in ve Osmanlı deniz kültürünün bu eşsiz simgelerinin kartpostallardan çıkıp yeniden 
Haliç’te yüzdürülmeleri, özlemi duyulan gezintileri yaşatması bu proje ile olasıdır.  
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Yerli ve yabancı çok sayıda bilimsel ekiple birlikte çalışmalarını sürdürerek gemi-tekne arkeolojisiyle 
geçen dolu dolu 20 seneyi geride bırakan Korhan Bircan, Murat Bircan kardeşler de “Deniz Kültürü ve 
Eğitim Amaçlı İnteraktif Çalışmalar” başlıklı bildirilerinde üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke 
olmamıza rağmen toplumumuzda deniz kültürünün yeterli düzeyde gelişmediğine işaret etmektedir. 
 
“Ülkemizde öncelikli olarak Denizcilik Bakanlığının kurulması şarttır. Yaşadığımız bu coğrafyada 
yeterince bilinmeyen denizcilik tarihimizin ve kültürümüzün yeniden kazanılması, toplumda daha geniş 
çevrelere ulaşarak sergi, seminer, eğitici interaktif projeler, deniz festivalleri, deniz ve su sporları, 
fuarlar gibi etkinliklerin sayısı arttırılarak, her yıl sadece belirli günlerde yapılan denizcilik 
etkinlikleri, kutlamaları olarak kalmamalıdır. Sivil denizcilik ve deniz kültürü hakkında okullarda kısa 
tanıtıcı dersler verilip, özel kuruluşların yardımlarıyla sivil deniz müzeleri açılmalı, yapılacak 
interaktif eğitim ve sürdürülebilir projelerle, gelecek nesillerin daha bilinçli olması sağlanacaktır.” 
 

 
Fotoğraf 6: Antik dünya gemilerinin yeniden yüzdürüldüğü interaktif çalışmalardan bir örnek. 

Bildiride dikkat çeken önemli noktalardan biri de Türkiye nüfusunun % 65’i denize kıyısı olan yirmi 
yedi şehirde yaşamakta olmasına rağmen denizi göremeyen binlerce yetişkin ve çocuğun olmasıdır. 
Yapılan bir araştırmaya göre; ülkemizde deniz kıyısında yaşayanların % 82’sinin yüzme bilmediği, 
bilenlerin ise genellikle havuzlarda yüzebildiği ve denizleri ‘tehlikeli olarak’ gördüğü saptanmıştır. Bu 
nedenle öncelikle denizlerin halkımıza sevdirilip deniz kültürünün yer etmesi, bu sayede denizlerin 
daha verimli kullanılmalarını sağlayacak eğitim programlarına hızla ihtiyaç duyulmaktadır.   
 
İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Doktora öğrenimini sürdüren Emir YENER’de “Türk 
Denizcilik Merkezi Olarak Haliç ve Tersane-i Amire’nin Yeniden Doğan Gemileri” başlıklı 
konuşmasıyla Türk denizcilik geleneğinin kalbini teşkil eden Tersane-i Amire’nin ne ifade ettiği ve 
nasıl bir geleceği olması gerektiğine dair görüşlerini şu sözlerle ifade etmektedir; 
 
“Tersane-i Amire’nin sanayi öncesi dünyanın endüstri tarihinde müstesna bir yer işgal etmiş 
olduğunu söyleyebilirim. Tersane-i Amire kurulduğu günden itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun son 
günlerine kadar ve Cumhuriyetin ilk otuz yılı boyunca Türk tarihinin en büyük sanayi kuruluşu olma 
özelliğini korumuştur. Tersane-i Amire’nin geleceğini Portsmouth Tersanesiyle benzer biçimde, 
toplumun denizcilik kültürüne adanmış bir ulusal miras alanı ve müze olarak görmek başlıca 
dileğimdir. Günümüzde “Tarihi Portsmouth Tersanesi” olarak anılan bu tesis, dünyadaki en büyük 
deniz müzelerinden birini teşkil etmektedir. Nihai ümidim ise, III. Selim’in taş havuzu etrafında 
şekillenecek bir Tersane müzesinin kurulması, hatta belki de İstanbul Deniz Müzesi’nin oraya 
taşınmasıdır. Hatta kim bilir, bizim kendi Victory kalyonumuz olan Mahmudiye’nin birebir bir 
kopyasını bile yapıp denizde veya kuru havuz içinde sergilemek de mümkün olabilir.” 
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Eskişehir’deki atölyelerinde ahşap maket ve modellemeler yapan Ercan BİLİR ve Ersin DEREBEK, 
Peleng-i Bahri kalyonunun modellemesiyle ilgili yapılan çalışmaları sırasıyla aktarmıştır. 
 
“Türk Kalyon ve Tersane Modelciliği Üzerine Görüş ve Öneriler” başlıklı konuşmada Sayın BİLİR; 
 
“Kalyon 1790 Tendra savaşında Ruslar tarafında esir alınmış, Rusya’ya götürülmüş ve bir süre 
Ruslar tarafından da kullanılmıştı. Rusya’ya götürüldükten hemen sonra Nikolayef Tersanesi 
başmühendisi Katasanov tarafından geminin planları çizilmiş ve planın altına Ioann Predtecha 
(Vaftizci Yahya)’nın orijinal görüntüsüdür ibaresi yazılmıştır. Yazılan bu ibareyi yorumlayan Rus 
modelci Alexander Dobrenko “gördüğünüze inanın, çizilen her şey, planda gördüğünüz her şey 
doğrudur” ifadesinde bulunmuştur. Bu nedenle planı yaklaşık olarak altı ay boyunca inceledik ve 
Fransız, İngiliz ve Rus kalyonlarıyla karşılaştırmaya çalıştık.” diyerek araştırma sürecini anlatmıştır.  
 

  

Fotoğraf 7: Plandan edinilen bilgilerin çizilerek makete dönüştürülmesi. 
 

Rus arşivlerinden elde edilen kalyon planına sadık kalınarak hazırlanan ölçekli gemi parçaları yavaş 
yavaş monte edildikçe ortaya çıkan model, Peleng-i Bahri’nin ne derece ihtişamlı bir kalyon olduğunu 
da gözler önüne sermektedir. Kalyon modellemesinde gösterilen bu başarı, tarihi gemi ve teknelerin 
Türk modelciler tarafından istendiğinde kusursuz ölçülerde hazırlanabileceğini ortaya koymaktadır. 
Sayın DEREBEK’in “Osmanlı’nın Sıradışı Kalyonu: Peleng-İ Bahri” konuşması, gemi ve tersane 
modelciliğinde ülkemizde yaşanan umut verici gelişmelere ışık tutmaktadır. Araştırmacıya göre;  
 
”Osmanlı donanmasında bulunan kalyonların yapısı ve 
planlarıyla ilgili 2012 yılına kadar her hangi bir bilginin 
olmadığı sanılmaktaydı. Emin YENER’in araştırmaları 
sonucu Rus arşivlerinde bazı belge ve planların olduğu 
tespiti yapılarak bu belge ve planların bir kopyası 
ülkemize getirilmiştir. Modellenmesi amacıyla bize 
ulaştırılan bu planlar doğrultusunda yaptığımız 
çalışmalar ve incelemeler neticesinde Peleng-i Bahri 
kalyonunun oldukça sıradışı ve bu güne kadar incelemiş 
olduğumuz kalyonlardan farklı ve benzersiz yönleri 
bulunduğu tespit edilmiştir. Bu tespitlerimizi; cıdavra 
direğinin bağlantı şekli, modern gemilerinkine benzer 
Borda merdiveni, yarısı su hattının altında kalan arka 
kapaklar, üst güvertede bulunan şadırvan benzeri bir 
yapı ve en sıradışı olanı iç bükey omurga şeklinde 
tasarlanmış olan yapısı olarak sıralayabiliriz.”  
 

Fotoğraf 8: Peleng-i Bahri Kalyonu (kıç) 
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3. Oturum: Tahribatsız Analiz ve İncelemelere Yönelik Laboratuvar Çalışmaları 
 
Deneysel tarih çalışmalarının arşiv araştırmaları kadar önemli bir ayağını oluşturan malzeme analizi, 
tarihi objelerin niteliğini anlamaya yönelik incelemeleri oluşturduğundan çalıştayda özellikle 
tahribatsız yöntemlerin uygulandığı ileri analiz tekniklerine yer verilmiştir. Sırasıyla Asiye BAŞŞARI, 
Şinasi EKİNCİ, Emine TORGAN ve Melih EKİNCİ, laboratuvarlarında gerçekleştirilen analiz ve 
inceleme çalışmaları hakkında bilgilendirici konuşmalar yapmıştır (fot.9). 
 

 
Fotoğraf 9: Üçüncü oturumda tahribatsız analiz ve inceleme yöntemleri ele alınmıştır. 

 
Dr. Asiye BAŞSARI, “Kültür Varlıklarının 
İncelenmesinde X-Işını Floresans Analiz Tekniğinin 
Kullanımı” başlıklı sunumunda Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim 
Merkezi’nde yürütülen tahribatsız element analizlerini 
örnek uygulamalarla anlatmıştır. Laboratuvarda 
kullanılmakta olan WDXRF Spektrometresi ile örnek 
kapları içine girebilen boyutlarda olan metal örneklerin 
analizleri tahribatsız olarak yapılabilmekte. WDXRF 
Spektrometresinde analiz edilebilme şartlarında olmayan 
metal örnekler ise portatif XRF cihazı ile element içerikleri 
öğrenilebilmektedir (fot10). BAŞSARI; 
 
“X-Ray Floresans (XRF) spektrometreleri,  malzemelerin 
elementel kompozisyonu belirlemede kullanılan önemli 
yöntemlerden biridir. Hızlı, duyarlı, kullanım kolaylığı, 
malzemeye zarar vermeme ve düşük fiyat özellikleri göz 
önüne alındığında teknolojik ve bilimsel araştırmadaki 
önemi daha da artmaktadır.” sözleriyle metal analizlerinin 
malzemeden örnek almadan istenilen sonuçların 
alınabileceğini aktarmıştır. 
 
TAEK ÇENAEM’in teknik altyapı hizmetleri ile uzmanların işbirliğiyle tarihi metal eserlerin 
araştırılmasında ve konservasyona yararlı çok sayıda ortak çalışma gerçekleştirilmiştir. Bildiride bu 
çalışmalardan örnekler ile elde edilen sonuçları paylaşılmıştır. Bu sayede deneysel tarih 
araştırmacılarının önünde hep bir engel olarak duran analiz ihtiyacının tahribatsız metotlarla nasıl 
aşılabileceği konusunda bir farkındalık oluştuğunu söyleyebiliriz. 

Fotoğraf 10: Tahribatsız PTXRF analizi. 
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TAEK NDT Laboratuvarı uzmanlarından Doç. Dr. Şinasi EKİNCİ ise “Kültür Varlıklarının 
İncelenmesinde Radyografinin Kullanımı” hakkında geniş bilgiler vermiştir. X-ışını kullanılarak 
yapmış oldukları görüntülemeler sonucunda kaplanmış durumdaki malzemelerin iç yapılarını ya da 
gözle görülemeyecek boyuttaki kılcal detayların görülebildiği bazı uygulamalar paylaşılmıştır.  
 
“Radyografide kullanılabilecek radyasyon tipleri olarak; X-ışınları, gama ışınları, beta ışınları, 
nötronlar ve elektronlar sayılabilir. Elektromanyetik radyasyon ailesinin malzemeye nüfuz edebilen 
enerjitik kısmında yer alan X ve gama ışınları radyografide yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle 
tablo ya da 5 cm’e kadar çelik veya eşdeğer elemanların radyografisi için X-ışını radyografisi, bu 
seviyeden daha kalın veya yoğun elemanlar için de gama radyografisi tercih edilerek 
kullanılmaktadır. Metal, seramik ve taş eserlerin incelenmesi için bu teknikler uygun olmaktadır. 
Radyografik görüntülenen malzemenin tahrip edilmeden incelenmesinin yanı sıra, uygulama 
sonrasında malzeme yüzeyinde ya da bünyesinde hiç bir yabancı muayene kalıntısı kalmamaktadır.”  
 
İncelemeler, Bizans dönemine ait çapalar, Haliç Zinciri, Sultan Ahmet Meydanı’nda bulunan Roma 
Dönemine ait Yılanlı Sütun’a ait yılan kafası ve çeşitli metal eserler üzerinde yapılmıştır (fot 11-12). 
 

 
Fotoğraf 11: Kabuk altı görüntülemesi yapılan bir çapa. 

 

  
Fotoğraf 12: Sultanahmet Yılanlı Sütuna ait baş parçası ve radyograf görüntüsü.  
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Tarihi bir tekstilin atkı ve çözgü sıklığından hangi iplikle dokunduğuna hatta hangi boyar madde ele 
boyandığına dair bilimsel raporlar hazırlayabilen alanındaki dünyaca sayılı laboratuvarlardan biri olan 
Türk Kültür Vakfı Doğal Boya Laboratuvarı, kurucusu Prof. Dr. Recep KARADAĞ başkanlığındaki 
uzman ekip ile tahribatsız incelemelerini sürdürülmektedir (fot. 13-14). Ekipten Emine TORGAN 
çalıştayda “Tarihi Tekstillerin İncelenmesinde Mikro ve Tahribatsız Yöntemler” üzerinde durarak 
deneysel araştırma yapan araştırmacıların olduğu kadar tekstil konservasyonu ile ilgilenen 
korumacıları da bilgilendirmiştir. Sayın TORGAN’a göre; 
 
“Tarihi sanat objelerinin tanımlanması,  incelenmesi, restorasyonu ve konservasyonu için kullanılan 
çeşitli analitik teknikler mevcuttur. Özellikle tarihi ve arkeolojik tekstillerin boyarmadde analizleri 
için diode array dedektör ile birlikte kullanılan yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC-DAD) 
en çok kullanılan yöntemdir. Aynı zamanda, eserlerde bulunan klapdan ve tellerin analizleri için 
kullanılan ve en çok tercih edilen yöntem ise X ışınlı taramalı elektron mikroskobu (SEM-EDX) dur. X 
ışınlı taramalı elektron mikroskobu yardımıyla kullanılan elementlerin yüzdeleri, klapdan ve tellerin 
kalınlıkları tespit edilmektedir. Tarihi ve arkeolojik tekstillerin restorasyonu ve konservayonu için 
renk ölçümü çok önemlidir. Eser üzerindeki her bir renk CIEL*a*b* adı verilen 
spektrofotometre/kolorimetre sayesinde ölçülebilmektedir. Bir diğer önemli yöntem de optik mikroskop 
ile yapılan teknik analizlerdir. Teknik analizler sayesinde eserin atkı ve çözgü sıklığını, dokuma ve 
örgü tekniğini ve kullanılan liflerin büküm yönleri tespit edilebilmektedir.” 
 

 
Fotoğraf 13: Tekstilin hangi organik maddeyle boyandığını analiz eden HPLC-DAD cihazı. 

 
Deneysel tarih çalışmalarında olduğu kadar tarihi canlandırmalar sırasında da dönemin kıyafetlerini 
giymek ve bu kıyafetlerin kullanımındaki olumlu ya da olumsuz özelliklerini tecrübe etmenin 
öneminden dolayı laboratuvar incelemeleri sayesinde üretilebilen replika tekstillerin tüm yönleriyle 
hazırlanabileceği anlaşılmaktadır. Laboratuvara bundan sonra da çok görev düşecek gibi görünüyor.    
 

  
Fotoğraf 14: Topkapı Sarayı Müzesinden Tarihi tekstilin klapdanına ait SEM görüntüsü. 
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Konservatör Melih EKİNCİ, başta arkeolojik heykeller olmak üzere çeşitli taş eserlerin koruma ve 
onarım çalışmalarında uzun yıllar görev almış bir laboratuvar çalışanı. Geleneksel yöntemlerle 
uygulanan kalıp alma, kopya hazırlama çalışmalarına alternatif olmaya başlayan “Tarihi Objelerin 
Replika Yapımında Kullanılan 3 Boyutlu Tarama Yöntemleri” bildirisiyle esere dokunmadan dijital 
verilerin temin edilip kopya edilebildiğini örneklerle dinleyicilere aktarmıştır. EKİNCİ’ye göre; 
 
“Tarihi objelerin replika yapımında kullanılan geleneksel kalıp alma yöntemlerinden sonra 
teknolojinin getirdiği yenilikler de replika yapımında kullanılmaya başlanılmıştır. Geleneksel kalıp 
alma yöntemlerinde sıkça kullanılan silikon, bazı durumlarda eser üzerinde birtakım depozitler 
bırakmakta, kalıp sökülürken esere zarar verebilmektedir. Üç boyutlu tarama teknolojisi ile bu türlü 
riskler tamamen ortadan kaldırılarak replika yapımında tahribatsız yöntemler kullanılmaktadır. Bu 
sistem ile esere temas etmeden minimum müdahale ile maksimum sonuç alınmaktadır.“  
 

  
Fotoğraf 15: Arkeolojik çapanın lazer tarama işlemi ve elde edilen bilgisayar görüntüsü. 

  
Üç boyutlu taramalar sonunda kazanılan datalar üzerinde bilgisayarda düzeltmeler yapıldıktan sonra 
hangi çıkışın alınması isteniyorsa datanın ona uygun bir makineye ve malzemeye gönderilmesi yeterli 
olmaktadır (fot.15). Beş eksenli CNC tezgahında poliüretan köpük işlenerek, taraması yapılan çapanın 
bir kopyası elde edilmiştir.  
 
4. Oturum: Tarihi Eserleri Koruma ve Onarıma Yönelik Deneysel Çalışmalar 
 
Çalıştayın son oturumu Yarımada’dan eserlerinin korunduğu üç konuşma ile tamamlanmıştır (fot 16).  

 

 
Fotoğraf 16: Dördüncü oturumda deneysel koruma ve onarım projeleri ele alınmıştır. 
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İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde müdür yardımcılığı görevini sürdüren arkeolog Gülbahar BARAN 
ÇELİK’de çalıştayda “Sultanahmet Meydanı’ndaki Bronz Yılanlı Sütun ve Korunmasına Dair 
Öneriler” paylaşarak anıtın dış çevre koşullarına maruz kalması nedeniyle üzerinde oluşmuş 
bozulmalarını ve alınması gereken tedbirleri sıralamıştır (fot.17).   
 
“Sütun ivedilikle, Marcus Aurelius Heykeli araştırma çalışmalarında yapıldığı gibi; başlangıçta, 
yerinde yüzey korozyonu, yüzeyindeki problemler ve sülfürdioksit etkileri açısından araştırılmalı, 
konservasyon restorasyon çalışmaları için yapılacak işlemlere karar verilmesi amacıyla eserin 
radyografileri çekilmeli,  endoskopik çalışmalar ve doğrudan gözlemler yapılarak eserin teknik 
detayları ortaya çıkartılmalı, eser üzerindeki onarımlar ve bu onarımların dönemleri ve nitelikleri 
tespit edilmeli, bu çalışmalarda tüm deformasyonlar ve kılcal çatlaklar belirlenmeli ve bunların 
sıcaklık ve rüzgar basıncına karşı davranışları tespit 
edilmelidir. Metal alaşım içeriği tespit edilmeli, anıtın 
sıcaklık değişimine karşı davranışı ile ilgili olarak 
çevresel nedenlerin bozulma üzerine etkileri 
açısından, çevresel ısı kaynakları ayrıntılarıyla 
araştırılmalı, açık havanın eser üzerinde yarattığı 
stresin, sıcaklık değişiminin bronz üzerindeki genleşme 
ve sıkışma etkisine bakılarak, metalin sıcaklık 
değişimine karşı davranışı tanımlanmalı, sadece 
mekanik değil yüzeyindeki kimyasal ve elektro-
kimyasal korozyonu da tespit edilmelidir. 
Replikalarının yapımı için fotometrik yöntemlerle 
belgeleme işlemi yapılarak bilgisayar destekli 
çalışmalar gerçekleştirilmeli, anıtın stres durumu 
simülasyonlarla tespit edilmelidir. Aksi halde, mevcut 
koşullarda Sütun’un gelecekte varlığını devam ettirip 
ettiremeyeceği konusu tartışmaya açık olacaktır.”  
 
Yılanlı Sütun’un Sultanahmet Meydanı’ndaki yerine bugünkü şeklinde bir replikanın yapılarak 
konması ve bu alanın çevresinin yeniden düzenlenerek burada sergilenen objenin replika olduğunun, 
orijinalinin ise koruma amacıyla Müze’de bulunduğunun belirtilmesi gerektiğine değinilen konuşma, 
deneysel bir koruma örneği olarak ülkemizde bu yaklaşımın ilk uygulamalarından olma niteliğindedir. 

 
Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı’ndan Konservatör Seda TULGAR “Sultanahmet Meydanı 
Örme Dikilitaş ve Alman Çeşmesi Metallerinin Konservasyonu” hakkında bilgiler vermiştir (fot. 18). 

 
“Mimari metal elemanlar estetik ve sağlamlığı harmanlayarak 
yapıların görüntüsüne zenginlik katıp, kalıcılığı sağlamaktadır. 
Geniş bir kullanım alanı olan metaller basit bir çividen, kapı 
tokmaklarına, musluklara, taşıyıcı kirişlere, kenetlere, sütun 
bileziği, çatı kaplamalarına kadar çok geniş bir yelpazede 
karşımıza çıkmaktadırlar. Birçok yapıda, yapısal ve dekoratif 
amaçlı kullanılan metallere en çok bakır, kalay, çinko, kurşun, 
alüminyum, demir-çelik ve krom olarak rastlamaktayız. Ancak 
metaller yapılarda dayanıklılık ve sağlamlık ile 
bütünleştiğinden çoğu kişi tarafından korozyona uğrayıp 
işlevselliğini yitirebileceği tahmin edilmez. Geleneksel yapı 
öğeleri, bunların konservasyonu ve restorasyonu alanındaki 
inceleme ve uygulamaların en üst düzeye ulaştığı bir 
dönemdeyiz. Konunun gerek eğitimi gerekse uygulaması ile 
ilgili kurum ve kuruluşlarda, çeşitli mesleklerden uzmanların 
katkılarıyla bir bilgilenme, belgeleme süreci yaşanmaktadır.” 
 
 

Fotoğraf 17: Yılanlı Sütunda görülen ayrışma. 

Fotoğraf 18: Alman Çeşmesi 
sütunlarında görülen oksit kalıntılar. 
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Çalıştayın son konuşması 2009 yılında tamamlamış olduğum “Haliç Zinciri Problemi” başlıklı tez 
araştırmasının ardından üzerine eklenen yeni çalışmalarla gelinen “Haliç Zinciri Deneysel Araştırma 
Projesi (HAZDAP)” etabının tanıtılması olmuştur. Bu projede; 
 
İlk olarak Haliç Zincirinin geniş kitlelerce tanınmasını sağlamak amacıyla kamuoyunu bilgilendirici 
belgesel çekimleri hazırlanmıştır. TRT Belgesel ve İz Tv kanalları için hazırlanan iki ayrı belgeselde 
deneysel çalışmalar öncesinde elde edilen bilgiler paylaşılmıştır.4 Şuan bir dijital modelleme üzerinde 
çalışma yapıyoruz. Burada, zincir baklalarının ölçü ve ağırlıklarından yola çıkılarak mühendislik 
programları yardımıyla taşıyıcı hesaplamaların değerlendirilmesi ve bir animasyon çalışmasıyla dijital 
canlandırmanın hazırlanması hedeflenmektedir. Model için Rumeli Hisarı Müzesi’nde konservasyonu 
tamamlanan 47 baklalı zincir (Rz-1) bilgileri kullanılacaktır. Mühendislik hesaplamalarıyla zincirin 
dubalar üzerinde taşınabileceği kanıtlanırsa aynı zincirin bir kopyası demirci ustasına dövdürülecek ve 
baklalardan bir tanesinin meydana getirilmesinde ne kadar süreye ihtiyaç duyulduğu da öğrenilecektir. 
Yeniden üretilen replika zincir müze bahçesinde oluşturulacak olan 25 metre uzunluğunda bir havuz 
içinde dubalar üzerinde test edilecektir. Taşıyıcı sistem deneyinin başarılı sonuç vermesi halinde bu ön 
çalışma müze teşhirine de zincirin replikasıyla birlikte kazandırılmış olacaktır. Yüzdürülen zincir 
modelinin 16.yüzyıla ait testere ve balta kullanılarak ne kadar sürede kesilebileceği de test edilecektir. 
Pilot çalışmadan elde edilen bilgiler Haliç’i yeniden zincirle kapatacak olan deneysel çalışmada 
kullanılacaktır. Deneysel bir çalışma da korozyonla kaplı zincir konservasyonunda uygulanacaktır. 23 
baklalı zincirin (Rz-2) her halkasında dünya demir konservasyonunda kabul gören bir yöntem 
denenerek yıllar içinde elde edilen sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.5 
 

  
Fotoğraf 19: Haliç Zincirinden alınan bir kopya (solda), limanın kapatılacağı taşıyıcı sistem (sağda). 

 
Değerlendirme 
 
Yenikapı-Marmaray kazılarından ele geçirilen iskelet ve ayak izleri kalıntılarının bu bölgedeki ilk 
yerleşimi günümüzden 8500 yıl öncesine tarihlendirmesi sebepsiz değildir. Tarihi yarımada, doğal 
kaynakları ve göz alıcı güzelliğiyle yüz yıllar boyunca çeşitli medeniyetlerin yaşadığı bir yer olarak 
adından tarih sahnesinde sürekli söz ettirmiştir. 1453 İstanbul’un Fethinden sonra Türk hâkimiyetine 
geçen şehir, imparatorluk başkenti olması nedeniyle Osmanlı sarayı ile halkının gündelik ve askeri 
yaşamı ile ilgili izleri, bugün ziyaret edebildiğimiz müzelerde görebilmekteyiz. Tarihi eserlerin 
kullanımlarını tecrübe etmeyi veya korunmalarını amaçlayan projelerin hayata geçirilmelerine yönelik 
çalışmalar uzmanlık gerektirdiği gibi disiplinler arası işbirliklerini de zorunlu kılmaktadır. Bu yıl ilki 
düzenlenen çalıştayın katılımcıları aynı zamanda ya İSTYAM Tarihi Yarımada Deneysel Araştırma 
Komisyonunun üyesi ya da destekçisi oldukları için bir araya gelmiş bu topluluğun işbirliği içinde 

4 Haliç Zinciri’nin Sırrı (TRT Belgesel) ve Haliç’in Zincirleri (İz Tv) belgeselleri, HAZDAP öncesinde 
kamuoyunu bilgilendirici ve deneysel tarih çalışmasına hazırlayıcı nitelikte olmuştur.  
5 Detaylı bilgi için bkz. Kahraman Şakul haz.: Yeni Bir Askerî Tarih Özlemi-Savaş, Teknoloji ve Deneysel 
Çalışmalar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2013 içinde, Uğur Genç, Teoriden Pratiğe Haliç Zinciri Deneysel 
Araştırma Projesi. 
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önemli deneysel araştırmalara imza atacağı ortadadır. Bilim insanlarının ve deneysel tarih 
araştırmacılarının işbirliğinin yanı sıra bu kıymetli projelerin hayata geçirilmesini sağlayacak bir diğer 
etken de işin maddi destek boyutudur. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 
“Yarımada’ya Tam Hizmet” sloganını taşıyan Fatih Belediyesi’nin de ortağı olduğu bu akademik 
tabanlı oluşumda herkesin üzerine düşen görevlerin olduğu unutulmamalıdır. Kuşkusuz bu görevlerin 
yerine getirilmesiyle ümit edilen; amaçlanan hedeflere yakın bir zamanda ulaşılarak merkezin buna 
benzer yeni buluşmalara örnek ve vesile olacağı düşüncesindeyiz.  
 
Kişisel düşüncem; ülkemizde uygulama alanı bulması yakın zaman öncesinde kurumsal bir kimlikle 
yer bulmamış olan bu entelektüel sahanın ilk defa İSTYAM bünyesinde bir oluşuma sahne olması 
araştırmacılar için olduğu kadar deneysel tarih ve korumaya ilgi duyanlar için de umut verici olmuştur. 
Yıllarca ihmal edilmiş hatta “nasıl olurda çalışılmamış?” dedirtecek kadar insanı hayrete düşüren öyle 
araştırılmayı bekleyen konular var ki, yakın bir gelecekte bu topluluğun bir araya gelmesinden 
duyulan memnuniyet ülke sınırlarını aşacak boyuta ulaşacaktır. Şuan hazırlıklarına başlanan “Tarihi 
Yarımada Mahallesi Projesi” içine girenleri, zaman makinesi etkisiyle, yüzyıllar öncesine götürecek 
bir yerleşimin canlandırılması ve katılımcılara o günlerin bire bir yaşatılması prensibine dayalı 
deneysel tarih çalışması olarak öne çıkan projelerden biri olarak örnek verilebilir. Gözlemlerime göre 
gece gündüz kavramı olmadan, bazen de araştırmacıyı sosyal yaşantısından alı koyacak boyutlara 
ulaşabilen bir tutkuyla bu araştırmalara gönül veren kişileri hayal kırıklığına uğratmamak, bu 
araştırmacıların motivasyonunu arttırmak ve değim yerindeyse “küstürmemek” gerekmektedir. 
 
Çalıştayın tamamlanmasının ardından tarafımıza aktarılan olumlu görüşler ve davetler neticesinde 
benzer toplantıların çeşitli üniversitelerde öğrencilerle tanışma ve bilgilendirme şeklinde düzenlenmesi 
kararlaştırılmıştır (fot. 20).  
 
Çalıştay sonunda, İSTYAM Tarihi Yarımada Deneysel Araştırma Komisyonu organizasyon şeması 
şekil 2 de görüldüğü gibi hazırlanmış ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.   
 
Oluşturulan komisyon, Tarihi yarımadayı ilgilendiren deneysel araştırmaların üretilmesinde görev 
almak, katkıda bulunmak ya da söz söylemek isteyen tüm kişi ve kuruluşlara açıktır.   
 

 
Fotoğraf 20: Çalıştay, soru cevap bölümüyle tamamlanmıştır.
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İSTANBUL 
EBU’L-KASIM UBEYDULLAH B. ABDİLLAH B. HORDADBEH’İN (IX. YÜZYIL) 

“KİTABU’L-MESALİK VE’L-MEMALİK” ESERİNDE 

Gezalova Yegana, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü, 
ygezalova@gmail.com 

Mamedova Nazile, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü, 
nazile.mamedova@gmail.com 

Özet 
 “Kitabu’l-Mesalik ve’l-Memalik” (Yollar ve Memleketler Kitabı) tipli eserlerin ilk yazarı olarak 
kabul edilen Ebu’l-Kasım Ubeydullah b. Hordadbeh, Hilafetin tanınmış memuru, Cibel eyaletinin 
posta reisi (sahibu’l-berid) olduğundan, vermiş olduğu bilgiler yalnız seyyahların haberlerinden değil, 
aynı zamanda resmi bilgi özelliğine sahiptir ve bu yüzden İstanbul (İbn Hordadbeh’te Kustantiniye - - 
 .ile ilgili yazıları önemli ve güvenilirdir (القصطنطنیة
İbn Hordadbeh eserinde ilk defa İstanbul’un ismini Hilafeti Bizans mülklerinden ayıran Darbu’s-
Selama’dan (Kilikya Kapılarından  - درب السالمة) boğaza giden yollarla bağlı olarak zikretmektedir. 
Daha sonra İstanbul boğazı (Halicu’l-Kustantiniye - خلیخ القصطنطنیة) ile ilgili bilgi vermektedir. 
İbn Hordadbeh’te İstanbul’un bir şehir olarak tasviri oldukça geniştir. İbn Hordadbeh yaşadığı 
dönemde şehrin ikinci adının el-Bezrum ( بذرومال ) olduğunu bildirmektedir. En ilginç bilgi ise şehirde 
Arap kuşatması döneminden kalma mescidin kalıntıları ile ilgilidir.  
İbn Hordadbeh aynı zamanda İstanbul’da özel kaleciğin bulunduğunu, buradaki zincirin Müslüman 
gemilerinin boğaza girişini engellediğini de kaydetmektedir. Bununla ilgili İbn Hordadbeh’te daha bir 
önemli bilgi şudur ki, İstanbul yakınlığında imparator özel kamp kurmuş ve buradan Müslüman 
ülkeler yönüne seferler düzenlemiştir.  
İbn Hordadbeh eserinde aynı şekilde İstanbul’un ticaretinden ve şehir hayatından, İstanbullu ayanların 
yaşantılarından ve hayat tarzından da bahsetmektedir. 
Orta çağlarda Bizans yönetimi altında bulunan İstanbul ile ilgili bu Müslüman yazarın bilgileri tarafsız 
ve önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Bizans, Hilafet, İstanbul, Boğaz, imparator 

ISTANBUL / CONSTANTINOPLE  
IN THE COMPOSITION OF ABU AL-QASIM UBEYDALLAH BIN ABDALLAH IBN 
KHORDADBEH (IX CENTURY), "KITAB AL-MASALIK WA-L-MAMALIK" 

Abstract 
Ibn Khordadbeh is considered the first author, to write an essay on the type of "Kitab al-masalik wa-l-
mamalik" (Book of ways and countries). He was a prominent official of the Caliphate - the chief-mail 
(sahib al-barid) of Jibal, and thus had full access to the library and archive of the Caliph. Accounts of 
Ibn Khordadbeh have the character of official information and, therefore, its news of Constantinople 
(the indexes and maps - Kustantiniye) is of great scientific importance.  
Ibn Khordadbeh in his book, the first mention of Constantinople in connection with paths going 
through the Cilician Gates in the Gulf of Constantinople. Then he describes Constantinople Gulf 
(Khalij al-Kustantiniya).  
Description of the city of Constantinople at the book Ibn Khordadbeh is quite extensive. Ibn 
Khordabex said that in his era, this city was also called al-Bazrum. It is interesting to report on the 
Muslim temple, the remainder of the Arab siege of the city. Ibn Khordadbeh also reports on the Tower 
of Constantinople. The author writes that in four days' journey from Constantinople, the place of 
collision of the Arab and Byzantine armies.  
Ibn Khordadbeh also describes the trade and urban life of Constantinople, the Byzantine way of life of 
the nobility.  
Details of the Muslim author of Constantinople, under the control of the Byzantine emperors were 
very objective in nature and are of great importance for historians and for modern readers.  
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Ebu’l-Kasım Ubeydullah b. Abdillah b. Hordadbeh, Arap coğrafi edebiyatının tasvir janrında yazılmış 
eserlerin müelliflerinin varlığına rağmen “Kitabu’l-Mesalik ve’l-Memalik” (Yollar ve Memleketler) 
türlü eserlerin ilk yazarı olarak tanınır. Fakat bilgilerin kompleksliği, tam olması, ihtisar edilmemesi 
(ixtisara uğramaması) ve günümüze kadar neredeyse orijinal gibi kalması sebepinden, onu bu sırada 
şartlı olarak ilk saymak mümkündür. 
 
İbn Hordadbeh’in “Kitabu’l-Mesalik ve’l-Memalik”i farklı nitelikte haberler içermektedir. Bu kitapta 
hem Hilafetin terkibine dahil olan ülkeler, hem komşu topraklar tasvir edilmiştir. Yine burada ticaret 
yollarının ve güzergahların, posta istasyonlarının dakik mesafeleri verilmiş, farklı ülkelerin ilginç 
(bazen uydurma-“mirabila”/ عجائب olsa da) olayları takdim edilmiş ve bunlarla birlikte farklı 
devletlerin siyasi ve sosyal hayatı tahlil edilmiştir. Ortaçağda İbn Hordadbeh’in bu eserine 
başvurmayan hiçbir Müslüman coğrafyacısı bulunmamaktadır. Avrupa bilimi tarafından yazar, yalnız 
1865 yılından sonra tanınmıştır. (Barbier de Meynard, 1865) İlginçtir ki, İbn Hordadbeh’in “Kiatabu’l-
Mesalik ve’l-Memalik”i yalnız Müslüman Doğu’nun değil, aynı zamanda Avrupa tarihinin 
öğrenilmesi açısından da değerli kaynak olmuştur.  
 
İbn Hordadbeh’in kendisi ile ilgili bilgiler de ilginçtir. İbnu’n-Nedim’in (X. yüzyıl) kaydettiğine göre 
İbn Hordadbeh, aslen tanınmış fars neslindendir ve babası Zerdüşt (Mecusilik) dinine iman getirmiştir 
(İbn en-Nedim, 1964, s.149). Sonralar İslam’ı kabul eden aile, Hilafetin ünlü vezirleri – Fars kökenli 
Bermekiler’in teşebbüsü ve yardımı ile sarayda önemli konuma sahip olmuştur. Tesadüf değil ki, İbn 
Hordadbeh’in babası bir müddet sonra Taberistan’ın valisi omuştur. (İbn en-Nedim, 1964, s. 149)  
Soyunun geleneklerini devam ettiren İbn Hordadbeh, her yönlü eğitim görmüş ve halife sarayına 
yakınlığı sayesinde buradaki bilimsel ve edebi çevrelerle de ilişki içine girebilmiştir. Aldığı yüksek 
tahsil, ailesinin saraydaki konumu onun Cebel eyaletinin posta reisi (sahibu’l-berid ve’l-haber) 
görevine kadar yükselmesine imkan vermiştir. Araştırmacıların kanaatince, “Kitabu’l-Mesalik ve’l-
Memalik” eserini de İbn Hordadbeh, işte bu görevi ile ilgili olarak resmi rapor şeklinde kaleme 
almıştır. (Mets, 1973, s.72; İbn Hordadbeh, 1986, s.11)  
 
İbn Hordadbeh halife sarayına yakın bir isim olduğundan, Bağdat ve Samarra’daki halife 
kütüphanelerinden ve devlet arşivlerinden rahat bir şekilde yararlanma imtiyazına sahip olmuştur. 
Belki de bu yüzdendir ki, eser çağdaşlarına çok kuru ve resmi görünmüş, fakat tarihçiler için İbn 
Hordadbeh’in diğer sekiz eseri arasında yalnız “Kitabu’l-Mesalik ve’l-Memalik” güvenilir kaynak 
olmuştur. 
 
Daha zamanında diğer Arap coğrafyacısı Mes’udi, “Kitabu’t-Tenbih ve’l-İşraf” eserinde İbn 
Hordadbeh’in coğrafyasını, işgalciler, fatihler, kurye ve elçiler için vazgeçilmez araç olarak 
isimlendirmiştir. (El-Mesudi, 1967, s.75) XX. yüzyılın Rus oryantalisti V. V. Bartold kaydetmekteydi 
ki, yalnız “el-Mesalik ve’l-Memalik” tipli eserler sayesinde “biz antik dönemle mukayesede ortaçağ 
topografisini daha iyi biliyoruz”. (Bartold, 1973, s.515) İ. P. Kraçkovski ise burada “her bir 
araştırmacının kendisine gereken bilgileri bulacağını” vurgulamıştır. (Kraçkovskiy, 1957, s.17) 
 
Eser, Giriş ve çeşitli ülkeler için kıblenin tayini ile başlamaktadır. (İbn Hordadbeh, 1967, s.4-5) Daha 
sonra İbn Hordadbeh, antik yazarların etkisi altında dünyayı 7 iklime – güneyden kuzeye doğru 
ekvatora paralel olan kuşaklara ayırmaktadır. Buna rağmen sonraki bölümlerde bu metoda uygun 
davranmamaktadır. 
 
Somut olarak İstanbul’a (İbn Hordadbeh’te-Kustantiniye) gelince, İbn Hordadbeh eserinde ilk defa 
şehrin ismini, Hilafeti Bizans topraklarından ayıran Darbu’s-Selama’dan olan (Kilikya Kapıları’ndan) 
boğaza giden yolla ilgili çekilmekte ve bu yolu şu şekilde takdim etmektedir: 
 
Tarsus – el-Ulayk – er-Rahva – el-Cavzat – el-Cardakub – el-Bezandun – Muaskar el-Malike – ed-
Darbu’s-Selama – Vadi et-Terfa’i – Mina el-Libn – Ra’su’l-Gaba – el-Meskanin – Ayn Burgus – 
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Nehru’l-Ahsa – Rabad Kuniya (Konya) – el-Alameyn – Abrumasman – Vadi el-Cazva – Ammuriye. . 
(İbn Hordadbeh, 1967, s.100-101) 
 
Şunu da kaydedelim ki, Bizans’la bitmeyen savaşlar, Hilafeti bu imparatorlukla sınır olan bölgelerde 
(suğur: Suğur el-Cezire ve Suğur eş-Şam) kaleler (şimdiki Türkiye topraklarında – Tarsus, el-Masis, 
Ayn Darba, el-Kanise vs.) inşa etmeğe mecbur bırakmıştı. (Kudama ibn Cefer, 1967, s.253) 
 
Daha sonra İbn Hordadbeh boğaza giden daha iki yolu tasvir etmekte ve İstanbul’la ilgili en geniş bilgi 
de işte bu bölümdedir. .(İnb Hordadbeh, 1967, s.102-110) Doğrudur bu alternatif yol boyunca İbn 
Hordadbeh öyle mıntıkaların ismini kaydetmektedir ki, onların birçoğunun kesin olarak lokalize etmek 
mümkün değildir. Fakat Türkiye’nin birçok yer isimleri de bu güzergahta kaydedilmektedir. Örneğin, 
Kütahya (İbn Hordadbeh’te – Kutayya), Konya (İbn Hordadbeh’te – Kuniya), Sakarya (İbn 
Hordadbeh’te – Sagari) vs. Şüphesiz erken ortaçağ ve çağdaş dönem topografisindeki bu aynılık, 
okuru olumlu anlamda hayretlendirmektedir.  
 
Körfezle ilgili (İbn Hordadbeh’te – Halicu’l-Kustantiniye) bilgi veren yazar şunları kaydetmektedir: 
“Kutayya’dan (Kütahya – Y.G.) sola - Abidos’a gelip buradan Kustantiniye boğazına çıkabilirsin”. 
(İbn Hordadbeh, 1967, s.103) 
 
İdrisi’nin (XII. yüzyıl) haritası ile mukayese göstermektedir ki, İbn Hordadbeh “Halicu’l-
Kustantiniye” derken, yalnız Marmara denizini değil, aynı zamanda İstanbul ve Çanakkale boğazlarını 
da kastetmektedir. İlginçtir ki, İbn Hordadbeh, Marmara’yı “Buntus”, Karadeniz’i ise “Bahru’l-Hazar” 
olarak isimlendirmektedir. “Buntus”un antik dönemlerde bahsi geçen “Pont” olduğu açıktır. Fakat 
Karadeniz’e Hazar denizi denmesi tuhaftır. Muhtemelen bu Karadeniz sahillerinin büyük bir kısmının 
VIII. yüzyılda Hazar Türkleri’nin yönetiminde olmasıyla ilgilidir. Çünkü müteakip yüzyıllarda 
“Bahru’l-Hazar”la yalnız Hazar denizi kastedilmiştir.  
 
Boğazla ilgili İbn Hordadbeh’te daha ilginç bilgi de, IX. yüzyılda Çanakkale boğazına Marmara 
tarafından çıkışta bir şehrin var olduğu ve İstanbul’un Asya sahilindeki bu küçük şehrin isminin eserde 
“Müsenna” olarak gösterilmesidir. (ھناك   مدینة   تدعى مسناة) (İnb Hordadbeh, 1967, s.103) İbn 
Hordadbeh kaydetmektedir ki, Abidos’la İstanbul arasındaki mesafe 100 mildir (1 mil = 2 km.) ve 
“Abidos’da Mesleme b. Abdilmelik Camii bulunmaktadır. [Cami] İstanbul’un kuşatılması zamanından 
böyle isimlendirilmiştir” (وبابدس عین مسلمة ابن عبد الملك حیث حصر قسطنطینیة). (İbn Hordadbeh, 1967, 
s.104) Şunu da kaydedelim ki, Mesleme b. Abdilmelik halife Abdülmelik’in oğlu, halifelerden el-
Vahid ve el-Hişam’ın ise kardeşi olmuş, Emevi’lerin Bizans’a karşı düzenlediği seferlerde komutanlık 
yapmıştır. Muhtemelen İstanbul yakınlarındaki cami de İbn Hordadbeh’in kaydettiği gibi, 
Mesleme’nin komutası altında İstanbul’un halife orduları tarafından kuşatılması sırasında (717-718) 
Müslüman askerlerin ibadeti için inşa edilmiştir. 
 
Boğazın tasvirine devam eden İbn Hordadbeh şunları kaydetmektedir: “Boğaz eş-Şam (yani Ege – 
Y.G.) ile kavuşana kadar uzanmaktadır. [Denizle] kavuştuğu yerin eni o kadar küçüktür ki, bir insan 
[öteki] sahilde oturan diğeriyle rahatça sohbet edebilir”. (İbn Hordadbeh, 1967, s.104) Anladığımız 
kadarıyla burada İstanbul boğazının eninden söz edilmektedir. Bizans hakimiyeti döneminde İstanbul 
boğazının Haliçle birleştiği şimdiki Sarayburnu’ndan karşı sahile iki dev demir zincir (700 ve 1000 m. 
uzunluğunda) bağlanmıştı ve İbn Hordadbeh’in kaydettiğine göre bu zincirler, Müslüman gemilerinin 
İstanbul boğazına ve Haliç’e girişini engelliyordu. Gemiler yalnız Kırım yarımadasından boğaza dahil 
olarak İstanbul’a demirleyebilirlerdi. 
 
Boğazın tasvirinden sonra İbn Hordadbeh İstanbul’un tasvirine başlamaktadır. Eserde şehrin mimarisi, 
sosyal hayatı, ticari ilişkileri yansıtılmıştır. Yazarın kaydettiğine göre boğaz, İstanbul’u iki taraftan – 
doğu ve kuzeyden kuşatmaktadır. (İbn Hordadbeh, 1967, s.104) Belli ki, burada kadim İstanbul’u 
doğudan ve kuzey-doğudan çevreleyen Marmara denizinden, İstanbul boğazından ve Haliç’ten 
bahsedilmektedir. “Şehrin batı ve güney tarafları kara ile çevrelenmiştir”. (İbn Hordadbeh, 1967, 
s.104) 
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İstanbul’un şehir duvarlarını tasvir eden İbn Hordadbeh şunları kaydetmektedir: “[Şehrin] en iri 
duvarının yüksekliği 21 dirsek (1 dirsek/zira’= 49,875 sm.), en küçüğünün yüksekliği -10 dirsek, 
denize dayanan duvarın yüksekliği ise 5 dirsektir”. (İbn Hordadbeh, 1967, s.104) Eserden 
anlaşılmaktadır ki, VIII-IX. yüzyıllarda İstanbul’un karadan – güney taraftan çok sayıda kapısı (100’e 
kadar) olmuştur. (İbn Hordadbeh, 1967, s.105) Bunlardan biri de “Altın Kapılar” (باب الذھب) idi. İbn 
Hordadbeh’in kaydettiğine göre, bu kapılar demirden ve altından yapılmıştı. (İbn Hordadbeh, 1967, 
s.105) Fakat aynı dönemin yunan yazarları, şehrin yedi kapısının ve 96 burcunun olduğunu 
kaydetmektedirler. Büyük bir ihtimalle İbn Hordadbeh, 100 kapı derken, 96 burcu kastetmiştir. 
 
İstanbul’la ilgili İbn Hordadbeh’te karşılaşılan bir başka ilginç bilgi ise şehrin ikinci isminin 
“Bezrum”(بز روم) olduğudur. (İbn Hordadbeh, 1967, s.109) Bu kelimenin etimolojisi tam açık değildir. 
Fakat biz cesaret ederek onu “Rum hakimiyeti[nde olan]”, “Rum üstünlüğü” [olan yer] şeklinde 
çeviriyoruz (arapça  َّبز yenmiş, üstünlük kazanmış anlamına gelmektedir). 
 
VIII-IX. yüzyılların İstanbul’unda sosyal hayat ve yaşam tarzına gelince, İbn Hordadbeh’in verdiği 
bilgilerden anlaşılmaktadır ki, şehir halkı güzel ve zevkli giyinmeyi seviyormuş. Bu da İstanbul’u 
ortaçağ Avrupa şehirlerinden ayıran ve daha fazla “Doğu” tipli olduğunu gösteren temel yönlerden 
biriydi. İmparator (İbn Hordadbeh’te basili/yunanca “vasilevs”) ipeğin özel türü olan “el-furfiradan” 
elbise giymekteydi ve ayakkabısı kırmızı renkte olmalıydı. (İbn Hordadbeh, 1967, s.109) Başka hiç 
kimse “el-furfira”dan elbise ve kırmızı renkte ayakkabı giyemezdi. Yalnız veliaht, ayağının birine 
kırmızı, diğerine siyah ayakkabı giyebilirdi. Yeri gelmişken kaydedelim ki, Müslüman Doğu’da 
kırmızı ayakkabı giymek zevksizlik alameti idi. (Mets, 1973, s.314) Genel olarak Müslümanlar, 
özellikle erkekler için kırmızı renkler makbul değildi, rengarenk giyim kölelerin tarzı sayılmaktaydı. 
(Mets, 1973, s.312) 
 
İbn Hordadbeh’in verdiği bilgilere göre, İstanbullu ayanlar, altın iplikle işlenmiş yeşil renkli mantiye 
(taylasan) giyerlerdi. (İbn Hordadbeh, 1967, s.109) Onların yaşam tarzı da halk kitlelerinden çok 
farklıydı. Onlar yalnız zevkle giyinmek değil, aynı zamanda iyi bir şekilde dinlenmeyi de severlerdi. 
Bu ayanların gününün büyük bir kısmı eğlencede geçirirdi, en büyük eğlence ise Altın Kapılar’ın 
yanındaki hipodromda düzenlene at yarışlar idi. İbn Hordadbeh’in kaydettiğine göre bu yarışlar, 
genellikle mart ayının başlarında düzenleniyordu. 
 
İstanbullu ayanların bir başka sevimli dinlenme yeri ünlü İstanbul hamamları (hammamat rumiyya) 
idi. İbn Hordadbeh’in kaydettiğine göre, şehre gelen nehirlerin üzerinde imparator sütunlu binalar 
yaptırmıştı ve her bina 1000 kadar insan kapsıyordu. Bu binalarda bir insan boyu kadar su alan depolar 
bulunmaktaydı. ( وفى ذلك حمات ماء سخن عذب وقد وضعت علیھا الملوك البناء واألزاج یسع البیت الف انسان) 
İstanbul’da böyle yapıların sayı 7 kadardı. (İbn Hordadbeh, 1967, s.110) Anlaşılan burada söz, daha 
IV. yüzyılda imparator Valentus (364-378) tarafından kurulan akedükle şehre getirilen su için yapılmış 
depolardan edilmektedir ki, bunların da en meşhuru “Bazilika Deposu” veya Osmanlı döneminde 
“Yerebatan Saray” ismini almış olan depodur. Bu bina imparator Konstantinus tarafından inşa edilmiş, 
542 yılında imparator Justinian döneminde hayli genişlendirilmişti. Burada suyun soğuk kalmasını 
sağlamak için putperest mabetlerinden binaya 336 mermer sütun getirilmişti. Müslümanlar, o 
cümleden Osmanlı Türkleri akarsuyu tercih ettiklerinden, bu depolardan Osmanlı döneminde 
yararlanılmamıştır. 
 
Çok büyük kaprisleri olan İstanbullu ayanları, şehrin çevresindeki köyler değil, 30 mil uzaklıkta 
yerleşen Nikiya (İznik) erzakla temin ediyordu. (İbn Hordadbeh, 1967, s.102) Genel olarak İstanbul, 
bir ticaret merkezi olarak çok ünlüydü. Eserin bir başka bölümünde Yahudi tüccarların ticari 
faaliyetlerinden bahseden İbn Hordadbeh, onların doğudan getirdikleri malları çoğu zaman yalnız 
İstanbul’da sattıklarını vurgulamaktadır. (İbn Hordadbeh, 1967, s.154) İstanbul doğu ile batının 
kavşağı olup, İslam dünyasının da tüccarlarını çekiyordu. 
 
Böylece, İbn Hordadbeh VIII-IX. yüzyılların İstanbul’u ile ilgili bilgi veren yazar olarak birkaç 
yönden dikkatimizi çekmiştir: 
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1. Onun İstanbul’la ilgili bilgileri “mirabilia”/”acaib” türünde değil; 
2. Verdiği bilgilerde güvenilir kaynağa – yaklaşık 845 yılında Rum esaretinden kurtulan 
Müslim b. Ebi Müslim el-Cermi’nin haberlerine dayanmaktadır; (El-Mesudi, 1967, s.190) 
3. İbn Hordadbeh komplocu değil ve verdiği bilgiler ise intihalden uzaktır; 
4. Bizans hakimiyeti altında olan İstanbul, onun sosyal, kültürel ve ekonomik hayat mümkün 
miktarda objektif tasvir edilmiştir. 
 

Diğer bir ifadeyle, Hıristiyan hakimiyeti altında olan İstanbul’la ilgili Müslüman yazarın verdiği 
bilgiler yalnız tarihçiler için değil, çağdaş okurlar için de ilgi çekici ve önemlidir. 
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Abstract 
According to the myth Emperor Iustinos I saw two saints- Sergius and Bacchus- in his dream. In this 
dream, these saints reported him that his nephew, Justinian, would not have any role in the coup 
against the Emperor. Sergius and Bacchus Church was constructed between 527-536 by Emperor 
Justinian I and Empress Theodora as an expression of their gratitude for this dream. The inscription on 
the columns surrounding the central space of the octagon shaped building is remarkable due to its 
relevance to this issue.  
Restoration decision of the building was made by the 4th Cultural and Natural Heritage Conservation 
Board on  the request of Regional Directorate of Foundations due to cracks and deterioration on upper 
part of the building, especially drum, and walls of the second floor. The restoration and conservation 
work project of Architect Mehmet Alper was started with the support of Istanbul Metropolitan 
Municipality.  
The excavation was done by M. Metin Gökçay and Rahmi Asal (museum specialists and 
archaeologists) under the supervision of Istanbul Archaeology Museums’ Directory. Significant 
findings were obtained with this excavation. As for small findings, there were not many significant 
materials. However, the findings about the architecture of the building are significant, especially the 
practice of three different systems on the foundation of the building. In addition, the cross shaped relic 
storage cabin in the abscissa is an interesting example of the period. Architectural ruins of the church 
which was constructed in behalf of Petrus Paulos, and was constructed as semi-detached to Sergius 
and Bacchus Church, were found during this excavation. In addition, ground floor tiling, and the 
system that discharges the waste water that accumulates in the interior space and upstairs are 
discovered during this excavation. Bodies of people that died due to an epidemic illness were buried 
by having broken the floor of the central space, and results of the excavation on this part proved the 
necessity of using protective materials during the excavation once again. 
 
Keywords: Little Hagia Sophia Mosque, Sergius and Bacchus Church, excavation, restoration. 
 
Küçük Ayasofya Cami tarihi yarımadanın Kadırga semtinde bulunmaktadır. Marmara sahil surlarının 
hemen yakınında inşa edilmiştir. Camiye çevrilmeden önce Bizans dönemindeki adı Sergios ve 
Bakchos’tur. Kilisenin adını aldığı hikaye hayli ilginçtir. Iustinos I ( 518-527 ) in yeğeni ve tek varisi 
olan Iustinianos I ( 527-565 ) biran önce imparator olmak için arkadaşları ile birlikte bir plan yapar. 
Ancak bu komplo imparator tarafından öğrenilir. Bu suçun cezası; taht iddiasında bulunan kişiyi 
özellikle yüzünden sakatlayarak cezalandırmaktı. Genellikle taht iddiasında bulunan kişinin burnu 
kesilir veya gözlerine mil çekilerek, kişi kör edilirdi. Ancak, Justinos yeğeninden başka varisi 
olmadığından ikilemde kalır. O gece rüyasına Sergios ve Bakchos adlı Malatyalı iki asker aziz 
rüyasına girer. Azizler ’’Bu komploda Jüstinyen’in bir suçu olmadığını diğerleri tarafından 
kandırıldığını‘’ söylerler. Bu mucize herkes tarafından duyulur ve imparator yeğenini affeder. 
Jüstinyen imparator olduktan sonra 527-536 tarihlerinde bu kiliseyi yaptırır. Apsisten başlayarak orta 
mekanı çevreleyen arşidrav üzerinde şiirsel olarak yazılmış, her iki azize adanmış şükran kitabesi yer 
almaktadır. 
  
Sergios-Bakchos kilisesi inşa edilmeden önce burada İncil yazarları Petrus-Paulos’a adanmış 
muhtemelen 518-519 yıllarında yapılmış bir kilisenin olduğu biliniyordu. Her iki kilise Sergios 
Bakchos’un yapımı sırasında güney duvarında görülen kapı ve kapının hemen arkasında arka arkaya 2 
sütundan oluşan 4 sütunlu geçişle birleştirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 
 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

423



Anılan kilise, 16.y.y. başında; Sultan II.Beyazıt’ın kapı kethüdası olan Hüseyin Ağa tarafından camiye 
çevrilmiştir. Bizans kiliseleri en fazla bu devirde -19 adedi- camiye çevrilmiştir. Bu camiye ait 
Kadırga’da bir çiftte hamam ile Edirne ve Amasya‘da vakfiyeler vardır. Kiliseyi camiye çeviren 
Hüseyin Ağa daha sonra idam edilmiştir. Ağa’nın infazı bugün minarenin olduğu yerde yapılmıştır. 
Kafası kesilen Hüseyin Ağa başı olmadığı halde koşmuş, bugün türbenin olduğu yere kadar gelmiş ve 
burada can vermiştir. Öldüğü yerde çokgen planlı türbesi bulunmaktadır. Günümüzde bu türbe 
Kesikbaş türbesi olarak da bilinmektedir. 
 
Küçük Ayasofya, camiye çevrildikten sonra birtakım değişiklikler geçirmiştir Örneğin; 1762 yılında, 
yapılan onarımda, minare eklenmiştir.1940 yılında zarar gören minare, 1956’da tekrar yapılmıştır. Bir 
ara Halveti tarikatı tekkesi olarak da kullanılmıştır. Son cemaat yeri ilave edilmiştir. Caminin 
avlusunda bulunan 31 odalı Medrese, ilk mektep Osmanlı dönemi eklentileridir. Günümüzde bu 
yapılar ebru, hat dükkanları gibi eskiyi yaşatan mekanlara çevrilmiştir. Yapı daha sonra da onarımlar 
geçirmiştir.  
 
Anılan yapının kubbesinde ve üst kat duvarlarında meydana gelen derin çatlaklar, sıva dökülmelerine 
yol açtığında; ibadet edenler için tehlike oluşturabileceği saptanmıştır. Ayrıca binanın doğuya doğru 
kaydığı, son cemaat yerinin kuzeybatı köşesindeki sütunun deplase olmasından da anlaşılmıştır.Bu 
nedenlerden ötürü caminin onarımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden sağlanan parasal kaynak 
ve 1 No’lu İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararı doğrultusunda zemin 
sağlamlaştırma çalışmalarına başlanılmıştır. Zemin sağlamlaştırma konusunda Prof. Dr. Ahmet 
Sağlamer ve ekibi çalışmıştır. Y.Mimar Mehmet Alper tarafından hazırlanan kapsamlı proje ile onarım 
çalışmaları yürütülmüştür. Restorasyonla ilgili çalışmalar Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü 
uzmanlarınca denetlenmiştir. Söz konusu yapının içinde ve dışında yapılacak kazı çalışmalarını 
yürütmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nden Arkeolog M. Metin Gökçay ve Rahmi Asal 
görevlendirilmiştir. Binanın temellerinin sağlamlaştırılması için içte ve dışta 0.70 m aralıklarla 
karşılıklı çapraz olarak uygulanacak mini kazıklar ile yer altındaki sağlam zemin üstüne yerleştirilmesi 
ve temel duvarları zarar görmeden bu atkı üzerinde oturtularak, üstte kalan kiriş başları bağ kirişi ile 
sağlamlaştırılması planlanmıştır. 
 
Kazı çalışmalarına 15.01.2003 tarihinde başlanılmıştır. Kazılara, ilk olarak, kuzey cephesi boyunca 
başlanılması planlanmış ve bu cephedeki temel yapısının niteliğinin anlaşılması amaçlanmıştır. Bu 
nedenle üstte bulunan geç döneme ait kayrak taşları ile yapılmış Arnavut kaldırımı tarzındaki yol 
kaldırılmıştır. Osmanlı dönemindeki yolun da muhtemelen bu şekilde olduğu düşünülmektedir. Bu 
çalışmalara yönelik açılan ilk sondaj kazısında; üst kotlarda, mermerden yapılmış aslan ayağı şeklinde 
bir sıra başı bulunmuştur.Bu sıra başı halen İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çağlar boyu İstanbul Sergi 
salonunda teşhir edilen Hipodram’a ait , iki adet sıra başının birebir  benzeridir. Sultanahmet Cami 
bahçesinde 1990‘lı yıllarda tarafımca da görülen, mermerden yapılmış koltuğun, diğerleri de bir 
ihtimal, dikkatli gözlemleme ile bu çevrede yapılacak kazılarla ortaya çıkabilecektir. Yapılan sondaj 
çalışması sunulan olanaklar doğrultusunda ancak yüzeyden üç metre aşağıya kadar devam 
ettirilebilmiştir. Açma içinde görülen duvarın düzgün kesme taşlardan yapılmış olduğu ve aşağı doğru 
devam ettiği saptanmıştır. Ancak 6.yüzyıl temel yapılarında genel olarak görülen büyük boyutlu marki 
köy (küfeki) taşlarının burada kullanılmış olduğu saptanamamıştır.Kuzey doğuya doğru yapılan 
çalışmalar sırasında;mermerden yapılmış eşik olabilecek bir taş in situ olarak bulunmuştur.Binanın 
kuzey doğu köşesinde görülen bir kemer başlangıcı belki kuzeye doğru bir binanın daha olduğu hissini 
vermektedir.Buranın daha önce bir manastır olması da bu konunun düşünülmesi ve araştırılması 
gerektiği kanısını uyandırmaktadır. Cami etrafında bulunan hazirenin kaldırılması ile ilgili herhangi 
bir K.T.V.K.kurulu kararı olmadığından bu bölgede kazı çalışmaları dar bir alanda sürdürülebilmiş ve 
gereken araştırmalar yapılamamıştır. 
 
Söz konusu yapının apsisini oluşturan, doğu cephesi önünde kazı çalışmalarına devam edilmiştir. 
Köşeli apsis duvarının kuzey köşesinde; testere dişi formunda, tuğla ve horasan harçla örülmüş bir 
dayama duvarı saptanmıştır. Bu duvar muhtemelen doğuda gevşek zemin üzerine oturan, ağır yapının 
bu yönde kaymasını önlemek amacı ile yapılmıştır. Kilise yapısının doğusunda bulunan Osmanlı 
dönemine ait mezarlar, bu bölgede yapılan kazı çalışmalarının da sınırlarını belirlemiştir. Belki de 
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mezarların geçici olarak kaldırılmasına yönelik bir kurul kararı olmaması burada Bizans mimarisine 
ışık tutacak yeni donelerin ortaya çıkartılmasını engellemiştir. 
 
Apsisin güneyine doğru yapılan kazılarda; yüzeyden yaklaşık 0.70.m aşağıda, dikdörtgen prizması 
şeklinde 2.20x1.50x0.40 m boyutlarında, yeşil od taşı (marki köy taşı) bloklar, birleşme yerleri üst 
üste gelmeyecek şekilde aşırılarak herhangi bir harç kullanılmadan üst üstte konulmuştur. Bu bloklar 
üzerine yapı duvarları inşa edilmiştir. Bloklar bina dışında tespit edildiği kadarı ile yaklaşık 3 metre, 
bina içinde ise üst katı taşıyan sütunlara ve payelere kadar devam ettiği saptanmıştır. Bina içine ve 
dışına doğru yerleştirilmiş bu yassı bloklar, yüksek ve dar bloklar yerine kullanılarak, binanın 
hareketliliği karşılanmış ve muhtemel bir kayma bu biçimde önlenmeye çalışılmıştır.  
 
Güney cephede ve minare çevresinde yapılan kazı çalışmalarında; güney cephe duvarında belirli 
aralıklarla güney yönünde temel duvarları bulunmuştur.Her iki kilisenin birleştiği bilindiğinden bunu 
kanıtlayan bu duvarlar; Petrus Paulos kilisesinin temel duvarları olmalıdır.Minare çevresinde yapılan 
kazılarda minarenin zeminini desteklemek amacı ile önceki kiliseye ait mermer sütun, sütun başlığı ve 
kaideler ile mimari parçaların atıldığı saptanmıştır.  
 
Batı cephesinde; anılan kurul kararı gereği doğrultusunda, mini kazık çalışmalarına esas olmak üzere 
son cemaat yerinde düz mermer levhalar kaldırılmıştır. Bunlar çevrildiğinde, yüzeylerin haç, bitkisel 
veya geometrik motiflerin bulunduğu görülmüştür. Bunların, Petrus Paulos kilisesine ait korkuluk 
levhaları ve mimari süsleme elemanları olduğu sanılmaktadır. Daha önceki yıllarda Cinci Meydanına 
bakan bir parselde yaptığım temel hafriyatında, burada çok miktarda lahit teknesi, sütün başlığı, 
kaidesi ve mermer mimari parçalar ve kırılmış taşlar o zamanda buranın Sergios Bakchos’un taş 
atölyesi olabileceğini düşündürmüştü. Bu cephede caminin döşeme seviyesine kadar inilmiş ancak 
kayda değer herhangi bir buluntuya tesadüf edilmemiştir. Bu cephede bulunan caminin cümle 
kapısının içinde siyah-beyaz çakıl taşları ile yapılmış bir podima mozaik saptanmıştır. Bu mozaik 
usulüne uygun olarak kaldırılarak koruma altına alınmış ve daha sonra kullanılması amacı ile 
yetkililere teslim edilmiştir. 
 
Proje gereği kazı çalışmaları yapı dışında devam ederken içte de sürdürülmesi ön görülmüştür. Bu 
amaçla yapının kuzeybatı köşesine yakın yerde bulunan kilise kapısın iç tarafında batı duvarı 
köşesinde yaklaşık 3x3 metre ebadında bir sondaj açması açılmıştır. Buradaki amaç; kuzey cephe 
dışında aranan temel sisteminin bu defa içten aranmasıdır. Kazı çalışmaları sırasında, yüzeyden 
yaklaşık 1.5 metre aşağıda, bir mezar yapısına bağlı olmadan gömülü iskeletlere tesadüf edilmiştir. Bu 
iskeletler, herhangi bir yön gözetilmeden sanki kaldırılıp atılmış gibi gömülmüştür. Tüm iskeletlerin 
göğüslerinin üstünde kalın bir kütle şeklinde kireç topakları konulduğu saptanmıştır. Bu şekilde gömü 
büyük olasılıkla göğüs ile ilgili bir salgın hastalık sonucu olduğu kanaatini oluşturmuştur.Bu 
iskeletlerin kaldırılma işlemleri tarafımdan yapılmıştır.Ancak bu işlemler sırasında, maske ve eldiven 
kullanılmaması bir ihtimal bazı riskleri de beraberinde getirmiştir.Bu koruyucu malzemenin 
kullanılmaması işin gereği çabukluğun sağlanması içindir.Burada ki sondaj çalışmaları suyun yoğun 
olarak çoğalması nedeni ile yüzeyden yaklaşık -3.5 metrede bitirilmiştir.Burada, esas amaçlanan temel 
duvarının niteliğinin anlaşılmasına yönelik çalışmalar, çok sayıda iskelet ve dağınık olarak bulunan 
kemiklerden dolayı tam olarak yapılamamıştır.  
 
Kazıların bina içinde özellikle orta alanda genişletilerek yapılabilmesi için cami zemininde bulunan 
16.yy’a ait pişmiş topraktan yapılmış yaklaşık 6 cm kalınlığında çokgen tuğlaların kaldırılmasına 
başlanılmıştır. Ancak asırlardır, aşırı nemli zeminde kalan tuğlalar kondisyonlarını kaybettiğinden ilk 
etapta kaldırma çalışmaları başarılı olamamıştır. Bu nedenle birkaç tuğla tahrip olmuştur. Tuğlaların 
sağlıklı kaldırılması için çeşitli yöntemler denenmiş birçoğu zor ve uzun zaman aldığı için tuğlaların 
üzerine plastik tutkal ile tülbent yapıştırılmış altları metal küskülerle boşaltılarak güvenli bir şekilde 
yerlerinden alınmıştır.  Böylece alt kattaki yaklaşık 1600 tuğla başarı ile kaldırılmış daha sonra 
yerlerinde kullanılmak ümidi ile yetkililere devredilmiştir. 
 
Üst katta bulunan tuğlalara burada kazı yapılmayacağı için herhangi bir işlem yapılmamıştır. Burada 
yapılan incelemelerde güneybatıdaki birkaç tuğlada Osmanlı dönemine ait yuvarlak damga olduğu 
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tespit edilmiştir. Tarafımdan yapılan bu incelemeler sırasında; özellikle Sirkeci-Halkalı banliyö 
treninin geçişi sırasında, üst katta büyük bir sarsıntının olduğunu saptanmıştır. Alt katta ise bu 
geçişlerin çok az olarak hissedildiğini, gün içinde 2 saat üst ve alt katta yaptığım incelemeler 
sonucunda tespit etmiş ettim. O güne kadar kubbe ve üst kat duvarlarında görülen çatlakların bina 
temelinde ki kayma ve depremler sonucunda olduğu tahmin ediliyordu. Bu etkilerin tahribatta önemli 
bir rolü olduğu açıktır. Ancak camiye çok yakın ve yapının ikinci kat seviyesinden geçen trenin önüne 
katarak getirdiği hava kütlesinin binaya çarpması ile birlikte yine bu seviyeden raylardan gelen 
titreşimlerin bu tahribatta rolünün önemli olduğu kesindir. Bu durumu konunun uzmanlarına ilettim. 
Çözüm olarak da; tren rayların bu bölgede güneye doğru deplase edilerek, tren rayları destek duvarının 
bitiştiği güney duvarından ayrılmasını sağlamak için keson kuyu sistemi ile perde duvarları 
yapılmasının uygun olacağı bildirildi. Bu öneri daha sonra başarılı bir biçimde uygulanarak, yapıya bu 
yönde gelecek zararlar önlenmiştir. 
 
Bina içinde yapılan kazılara öncelikle güney doğu kanadında başlanılmıştır. Burada ki amaç yapı 
dışındaki temel bloklarının içeride devamının olup olmadığının görülmesidir. Bina dışında görülen 
dikdörtgen prizması formunda temele ait kütlesel taşların iç kısımda da devam ettiği tespit edilmiştir. 
Güneydoğu kanadından batıya doğru dar uzun koridor ile pencere içlerinde kazılara devam edilmiştir. 
Pencere içlerinde yapılan kazılarda; bina üst katından gelen suların tahliye edildiği duvar içine 
yerleştirilmiş pişmiş toprak künkler ile zemin seviyesinde künklerin oturduğu, ortası künk çapında 
delik olan mermer levhalar bulunmuştur. Bu levhaların altında suyun akıtıldığı yaklaşık 0.5 m 
genişliğinde, 0.6 m derinliğinde, doğu batı yönünde su kanalı ortaya çıkarılmıştır. Bu bölümde 
bulunan yeşil breş sütunun alt kısmında derin çatlaklar olduğu tespit edilmiş yetkililerden çelik 
çemberle güvenlik altına alınması talep edilmiştir. Güneybatı köşeye doğru devam ettirilen kazı 
çalışmalarında; muhtemelen Petrus Paulos kilisesine ait üzeri silmeli ve ortasında haç motifi bulunan 
büyük boyutta bir mermer lento bulunmuştur. 
      
Yapının kuzey duvarının iç tarafı boyunca kazılara devam edilmiştir. Camiye çevrilirken eklenen 
müezzin mahfilinin oturduğu zeminde birtakım fresk parçalarına tesadüf edilmiştir .Bu parçalar 
Sergios Bakchos’a ait olabileceği düşünülse de, büyük bir olasılıkla Petrus Paulos’dan getirilen 
molozla gelmiş olabilir. Bununla birlikte apsis iç kısmının kuzeyinde duvar üstünde görülen kırmızı-
mor renkli fresk kalıntısı, kilise duvarlarının fresklerle kaplı olabileceği kanaatini uyandırmaktadır. 
Kuzey kanadında yapılan araştırmalarda; duvarlarda pencere seviyesine kadar Marmara mermerinden 
kaplama levhaları olduğu saptanmıştır.Bu bölümde kazılara devam edilmiş, zemin seviyesinin hemen 
altında, üzeri mermer levhalarla örtülü yaklaşık 0.3x0.3 m ebadında doğu batı yönünde bir su kanalı 
ortaya çıkarılmıştır. Bu su kanallarının tüm yapıyı çevrelediği de saptanmıştır. Bizans döneminde; 
yağışlı havalarda, ayakkabılara bulaşan çamurların veya bina içine doluşan toz ve kirin temizlenmesi 
için kullanılan suyun bina içinde toplanmasını önlemek için bu kanallar kullanılıyordu. Sözü edilen 
kanallar, kuzey cephesinde bulunan pencere altlarından bir kanalla buradaki daha derin kanala 
aktarılıyordu. Buradan da su, avluda bulunan kuyuda toplanıyordu. Kuyu dibine çamurun çökmesi ile 
tekrar temizlikte kullanılacak su elde ediliyordu. Bu sisteme ait kanallar kazılar sırasında saptanmıştır. 
Ancak binanın içinde bulunan su kuyusunun bu sistem içinde kullanıldığına dair bir kanıt yoktur. 
Belki temiz su temini veya ayazma olarak kullanılmış olabilir. Osmanlı döneminde; Kadırga semtinin 
tulumbası burada bulunmakta, halen kuyu üzerindeki tulumba ile su çekilerek, tulumbacılar tarafından 
yangınlara müdahale edilmekte idi.  
 
Yapıya ait apsisin ortasında, zeminin hemen altında içi molozla dolu bir yapı, kazı soncu ortaya 
çıkarılmıştır. Bu yapının haç planlı, uzun kolu kuzey-güney yönünde olan haçvari rölik saklama 
hücresi tespit edilmiştir. Anılan yapının içi kilise camiye çevrilirken, çevreden toplanan bir binaya ait 
olduğu saptanan paye parçaları, taş, tuğla vb. molozla doldurulmuştur. Burada yapılan çalışmalar 
sonucu bu moloz temizlenerek yapı dışına çıkartılmıştır. Uzun kolun ucunda bulunan basamaklarla 
hücrenin içine inilmektedir. Bu hücrenin duvarlarının siyah mermerle kaplı olduğu kalan parçalardan 
anlaşılmıştır. Ancak bu kaplama levhalarının çoğunluğu kırılarak tahrip edilmiştir. Muhtemelen 
burada bulunan maddi değeri çok olan bir parçadan dolayı define araması yapılarak mermer kaplama 
levhaları sökülmüş duvar dipleri oyularak büyük ölçüde tahribat yapılmıştır. Anılan hücrenin boyutları 
:uzun kol yaklaşık 4.2 m, kısa kol yaklaşık 1.4 m, genişlik yaklaşık 1.1 m, derinlik yaklaşık 1.7 m olup 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

426



kısa kolun üzerini örten mermer levha in situ olarak bulunmuştur. Rölik saklama hücresinin bir 
benzeri ise Selanik’te Demetrios kilisesinde bulunmaktadır. 
 
Kilisenin orijinal taban döşemesini bulmak için orta mekandan kuzeye doğru yürütülen, kısmi kazı 
çalışmalarında; Osmanlı döşemesinden yaklaşık 0.9 m aşağıda Marmara mermerinden yapılmış 
levhalardan oluşmuş döşeme bulunmuştur. Döşemenin tamamen kırık ve çatlak parçalardan oluştuğu 
ve kuzeye doğru meyilli olarak çöktüğü saptanmıştır. Büyük bir olasılıkla Bizans döneminde olan bir 
deprem sonucu bu çöküntünün oluştuğu düşünülmektedir. 
 
Orta mekanda bulunan güney batıdaki payenin önünde kuyuya yakın alanda orta mekana doğru 
yapılan kazıda; breş sütunların önünde içteki temel yapısının anlaşılması amaçlanmıştır. Orta mekanı 
çevreleyen sütunların hemen altında yaklaşık 1.65 m yüksekliğinde küfeki (Makriköy ) taşlardan bir 
çeşit mütemadi temel yapısı tespit edilmiştir.Sözü edilen taşların bittiği seviyeye kadar kazılara devam 
edilmiştir. Bu bölgede yapılan kazılar sırasında yaklaşık -1.1 m kotunda yine yaklaşık 1.7x0.4x0.6 m 
ebatlarında beyaz renkli dikdörtgen prizma şeklinde bir kütle bulunmuştur. Bunun önce ne olduğu 
anlaşılamamış, daha sonra yapılan incelemede ıslak ve yumuşak olduğu saptanmıştır. İçinde ne 
olduğunu araştırmak amacı ile keskin bir metal parça kesilmiş ve içinde insan kafatası olduğu 
görülmüştür. Bu aşamadan sonra itinalı bir şekilde kireçler temizlenerek insan iskeleti ortaya 
çıkartılmıştır. İskeletin bir tabut içinde olduğu kuzeydeki yan tahta ile alttaki taban tahtasından 
anlaşılmıştır. Muhtemelen salgın bir hastalık sonucu ölen bir kişinin tahta tabuta konarak üzerine 
sönmemiş kireç dökülerek söndürüldüğü; iskeletin ayaklarının düz olarak tabut zemininde yatması 
gerekirken, kirecin yakması sonucu acı ile kasılan dizlerin yukarı doğru kıvrık olarak kaldığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca kemiklerin renginin yeşilimsi mavi olduğu görülmüştür.Bu bölgede boydan boya 
kanal şeklinde açılan bir alana çok sayıda insan iskeletinin hiçbir ritüel gözetilmeden gelişi güzel 
atıldığı ayrıca saptanmıştır.Bu da tüm şehir göz önüne alındığında, ne kadar büyük bir salgın hastalık 
yaşandığını tahmin etmek güç olmaz. Daha önce kazılarda çok miktarda mezar kazdım. Özellikle veba 
salgını nedeni ile yapılan gömüleri gördüm. Örneğin Tahtakale hamamı yakınında bulunan bir 
Osmanlı yapısı(muhtemelen bir ticarethane) önünde yaptığım kazıda; muhtemelen 17. yüzyılda veba 
salgını nedeni ile ölmüş insanlara ait iskeletler bir çukura atılmış üzeri toprakla karıştırılmış horasan 
harçla örtülerek toplu gömü yapılmıştı. Bu iskeletler büyük bir olasılıkla Rüstempaşa Cami inşaatında 
çalışan işçilere aittir. 
 
Küçükayasofya cami kazıları devam ederken ilk açılan mezardan sonra-yaklaşık dört ay içinde- hızla 
kilo kaybetmeğe başladım. Bu süre zarında ki kilo kaybım tam 16 kg’dı. Bunun üzerine, Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesinde yapılan tetkikler sonucunda; tüberküloz teşhisi ile yaklaşık bir ay bu hastanenin 
göğüs hastalıkları bölümünde yattım. Bu aşamadan sonra Rahmi Asal kazılara tek başına devam 
ederek kazıyı bitirmiştir. 
 
Kent arkeolojisi kapsamında yapılan kazıların sonucunda; Büyüksaray sınırlarının batı ucunda 
bulunan, Sergios Bakchos Kilisesinin, mimarisi ve temel yapısı ile bilmediğimiz bir takım konular 
aydınlanmıştır. Ayrıca, Bizans mimarisinin 6.yüzyıl temel yapısında bildiklerimiz doğrulanmış, 
bilmediğimiz konular hakkında da yeni bilgiler edinilmiştir. Tarafımızdan, İstanbul içinde yapılan 
kazılarda daha önce saptanan hususlar burada tamamen doğrulanmıştır. 
 
Bu kazıdan elde edilen sonuçları aşağıda olduğu şekilde sıralayabiliriz: 
1)Orta mekanı çevreleyen arşidrav da yer alan kitabenin ve bunun alt ve üstünde yer alan bitkisel 
bezemelerin temizliği sonucunda; bunların özgün renkleri ortaya çıkarılmış ve bu şekilde koruma 
altına alınarak sergilenmiştir. 
 
2)Bizans mimarlığında, genel olarak bina ve sur yapımında bazı dönemlerde; temelde kütlesel küfeki 
taşları toprak üstüne doğrudan yerleştirilerek, üzerine sütun duvar gibi taşıyıcılar yerleştirilmiştir. 
Burada doğu kısmında, kullanılan yassı dikdörtgen prizması taşlar özellikle dışa doğru, bir sırada 
birden fazla blok şaşırtmalı olarak üst üste konarak üstündeki duvarın kayması engellenmesi 
amaçlanmıştır. 
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3)Petrus Paulos’a adanmış ve muhtemelen 6.yüzyıla ait olan kilisenin bu bölgede olduğu biliniyordu. 
Ancak yerinin tam olarak tespiti bu kazı ile yapılabilmiştir. Bu yapıya ait temeller ve mimari ve 
süsleme parçaları da bulunmuştur. Rölik saklama hücresinde bulunan moloz içindeki paye parçası yine 
bu yapıya aittir. Küçük bir olasılık olsa da, avlunun batısında cami lojmanı önünde bugün park olarak 
kullanılan yerde, ayni yıllarda yaptığım kazıda yaklaşık 6.yüzyıla ait bir yapının alt katını oluşturan 
tonozlu bir yapıyı ortaya çıkartmıştım. Belki de bu paye parçası, burada bulunan tonozlu yapının üst 
katına aittir. Ayrıca Osmanlı döşemesi altında bulunan cam kandil parçaları, pişmiş toprak ve 
kemikten küçük bezeme elemanları ile mermer büyük lento da anılan kiliseye ait olmalıdır. Büyük bir 
olasılıkla; bu kiliseye ait molozun, Osmanlı döneminde, herhangi bir nedenle kayan ve bozulan 
döşemeyi tesviye etmek amacı ile buraya taşındığı tespit edilmiştir. 
 
4)Daha önce, Selanik’te Aziz Demetrios kilisesinde görülen haçvari rolik saklama hücresi burada da 
saptanmıştır. 
 
5)Çok katlı kagir Bizans yapılarında üst katta biriken suların ne şekilde dışarı tahliye edildiğini; ilk 
olarak Arkeolog Erdoğan Bilen ve Yasemin Güner tarafından başlanılmış daha sonra ben ve Rahmi 
Asal ekibe dahil olduğu, Merdiven kulesi (Magnaura Sarayı) kazısında, alt kat salonlarında 
saptamıştık. Bu mekanın duvarları içinden gelen pişmiş toprak künklerin ortası künk çapı kadar delik 
mermer levhaların içine oturtulmuş bu şekilde suyun dışarı taşması engellenmiştir. Buradan taş kaplı 
ve horasan harçla sıvalı yaklaşık 0.4 m genişliğinde 0.6 m derinliğinde bir kanalla ortada oluşturulan 
bir logarda toplanıldığı ve doğudaki komşu parselde bulunan sarnıca akıtıldığı görülmüştür. Ayrıca bu 
mekanın güney duvarının altında bulunan kuyu ise suyun bu kanallarla tahliye edilmemesi durumunda 
devreye girdiği yapılan araştırmalarda saptanmıştır. Sergios Bakchos Kilisesinde ise kanallar 
pencerelerin içlerinin, temel seviyesinde yapıyı dolaşmakta ve kuzeyde bulunan pencere altlarında 
bulunan toplama kanalları ile bahçedeki kuyuya aktarılıyordu. Binanın alt katında yıkama sonucu 
toplanan sular da daha önce bahsedildiği gibi mermer döşemenin hemen altındaki kanalla kuzeydeki 
pencere altlarından bina dışına tahliye ediliyordu.Bu sistem ilk defa bu kazı sırasından belirgin bir 
şekilde saptanmıştır. 
 
6)Bu kazı mezar kazısı yapacak genç meslektaşlarıma eğitici bir örnek olacağı için de ilginçtir. Mezar 
kazılarında ortaya çıkan risklerin incelenmesi o günkü idarecilerden talep edildiği halde bu istek, her 
nedense ciddiye alınmamış bu itibarla salgın hastalıklar sonucu yapılan gömülerin kazılması sırasında 
ortaya çıkacak ve biz arkeologları tehdit edecek tehlike olup olamayacağı tam olarak tespit 
edilememiştir. Ancak bu konuda kötü bir deneyim yaşayan bir kişi olarak; mezar kazılarında maske ve 
eldiven kullanılmasını öğütlüyorum. 
 
7)Bina içinde kubbe ve duvar restorasyonu için kurulan iskeleler nedeni ile kazıların yapıldığı alanlar 
yeterince aydınlatılmadığından fotoğraf ve slayt ile yapılan belgeleme çalışmaları ışık yetersizliği 
nedeni ile arzu edilen nitelikte olamamıştır. 
 
Müze kurtarma kazıları adı altında yapılan kent arkeolojisi kazıları sonuçları ne yazık ki fazlaca 
yayınlanamamaktadır. Ümit ederim ileride yasalarda yapılacak değişikliklerle, kazıları yapan kişiler 
tarafından bu yayınlar zaman geçirilmeden yapılırsa kent arkeolojisi bakımından bilinmeyenler bilinir 
hale gelecektir. 
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Resim 1. Yapının planı 

Resim 2. Caminin demiryoluna olan yakınlığı 
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Resim 5. Son cemaat yerinde yer alan 6 sütundan deplase olmuş sol başta ki sütunun görünümü 

Resim 6. Yapılacak olan mini kazık sistemi 
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Paulos‘a ait temel duvarı 
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Resim 12. Üst kattaki suların tahliyesinde kullanılan pişmiş toprak künk ve kanallar 
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Resim 15. Haçvari rölik saklama hücresi 
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Resim 18. Hipodroma ait bir sıra başı 

Resim 19. Testere dişi şeklindeki apsis dışındaki istinat duvarının çizimi 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

434



Resim 20. Apsis’in kuzey doğusunda bulunan testere dişi biçimli dayama duvarı 

Resim 21. Petrus Paulos’a ait temel kalıntıları 

Resim 22. Sergios-Bakhos ile Petrus Paulos’u birleştiren kapıya ait büyük kemer 
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Resim 23. Bina içinde yapılan kazı çalışmalarında bulunan haç kabartmalı lento(muhtemelen Petrus Paulos’ait) 

Resim 24. Son cemaat yerinde bulunan mimari elemanı (olasılıkla Petrus Paulos’a ait) 

Resim 25. Son cemaat yerinde bulunan bir korkuluk levhası (Petrus Paulos’a ait olabilir) 
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Resim 26. Güneydoğuda, yatay bloklardan oluşan temeller 

Resim 27. Orta mekanı çevreleyen breş sütunlar 

Resim 28. Bina içinde açılan ilk mezar 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

437



Resim 29. Açılan mezarların bir tanesinden görünüş 

Resim 30. Tabut içine dökülmüş kireç tabutun şeklini almıştır 

Resim 31. Tabut içindeki iskeletin kireçten temizlendikten sonraki hali 
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Resim 32. Onarım çalışmaları bittikten sonra cami ve türbeden görünüş       
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BİYOLOJİK MATERYALLERİN ARAZİDEN LABORATUVARA İDEAL TAŞINMA 
SÜRECİ: YENİKAPI VE KADIKALESİ ANAİA KAZILARI ÖRNEĞİ 

GÖRGÜLÜ, Mehmet, İSTYAM Biyolojik Materyal İnceleme Komisyonu, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Yedikule Kampüsü, Hacı Evhaddin Caddesi No:80 Fatih - İstanbul/TÜRKİYE 

TEPGEÇ, Fatih, İSTYAM Biyolojik Materyal İnceleme Komisyonu, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Yedikule Kampüsü, Hacı Ev haddin Caddesi No:80 Fatih - İstanbul/TÜRKİYE 

GENÇ, Uğur, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, 
Topkapı Sarayı 1. Avlu 34400 Sultanahmet - İstanbul/ TÜRKİYE. e-posta: ugur.genc@kultur.gov.tr 

Özet 
İnsan, bitki ve hayvan vücuduna ait her türlü yapı biyolojik materyal olarak değerlendirilir. Biyolojik 
materyallerin bulunduğu alan adli ve/veya arkeolojik bir alan olabilir. Biyolojik materyallerin herhangi 
bir yerde saptanması, bulunduğu alandan çıkarılması, laboratuara taşınması ve laboratuarda 
incelemelerin yapılması itina isteyen önemli bir süreçtir. Biyolojik materyaller içinde bulunan insana 
ait iskeletlerin yaş, boy, cinsiyet, hastalık, beslenme durumu gibi özellikleri incelenirken, ölüm 
nedeninin de ortaya çıkarılması da önemlidir. Ölüm nedeninin saptanmasında Adli Bilimlere uygun 
yürütülecek inceleme ve değerlendirmeler, arkeolojik kazılarda elde edilen iskeletlerin ölüm 
nedenlerinin saptanmasında önemlidir. Bu nedenle arkeolojik kazılarda iskeletlerin çıkarılma ve 
inceleme sürecinde gösterilecek titizlik, ölüm nedenini açıklayabilecek ve adli bilimlerde delil olarak 
isimlendirilen bazı bulguların saptanması ve korunmasında da önemlidir.  
Bu çalışmada biyolojik materyallerin bulunduğu andan laboratuara taşınması işleminde uyulması 
gereken kurallar, Yenikapı ve Kadıkalesi Anaia kazıları örnek verilerek anlatılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: DNA, kontominasyon, iskelet kaldırma, konservasyon 

Giriş 

Günümüzde biyolojik materyallerden DNA incelemelerinin gittikçe yaygınlaşmaktadır. Burada en 
önemli durum, bu materyallerin inceleme sürecinde başka canlılara ait DNA ile kontamine olmasıdır, 
bu da DNA analiz sonuçlarının yanlış çıkmasına neden olabilmektedir. DNA kontaminasyonundan 
kaçınmak için bazı kurallara uyulması gereklidir. Bu kurallar genellikle tıpta ve genetik çalışmalarda 
uygulanan kontaminasyonu önleme yöntemlerinden yararlanılarak oluşturulmuştur.   

Kazı alanında bulunan biyolojik materyallerinin alandan laboratuara taşınması işlemi inceleme 
açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu işlem esnasında yapılacak hatalar materyallerin 
incelenmesinde yanlış sonuçlara yol açabilir. Bu da tüm çalışmanın yanlış değerlendirilmesine neden 
olur. Bu yüzden alanda biyolojik materyalin kaldırılması, laboratuara taşınması ve laboratuarda işlem 
yapılması belli kurallara uyulmasını gerektirir. Bu amaçla çeşitli kurallar geliştirilmiştir.  

Bizim bu çalışmada uyguladığımız yöntemler adli, arkeolojik ve antropolojik prensiplerin yanı sıra 
tıbbi ve genetik bilimlerinin prensiplerini de içermektedir.  

Çalışmamıza konu olan biyolojik materyalin ne olduğunun tanımlanması önemlidir. Kazı alanında 
bulunan hayvan, bitki ve insan bedenine ait her türlü kalıntı biyolojik materyaldir. Biyolojik 
materyallere yaklaşım farklı özellikler gösterir. Öncelikle biyolojik materyalin bulunduğu alanın adli 
alan mı yoksa arkeolojik alan mı olduğunun tespiti yapılmalıdır. Genellikle bu tespit kolaydır. 
Arkeolojik mezarlarda veya mezar özelliğine sahip yapılardaki gömülerin arkeolojik mezar özelliğini 
saptamak kolaydır. Sorun biyolojik materyallerin dağınık ve belli bir sistematik dağılım içinde 
olmadığı durumlarda yaşanır. Çünkü böyle buluntular arkeolojik olabileceği gibi, adli bir olayın 
sonucu da olabilirler. Buluntunun adli mi yoksa arkeolojik mi olduğunun tespiti ve buna göre 
davranılması önemlidir. Adli olaylarda biyolojik materyalin bulunduğu yerde adli usule göre elde 
edilecek deliller oldukça büyük önem taşırlar. Bu gibi durumlarda standart inceleme ve değerlendirme 
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yöntemleri geliştirmek hem arkeolojik hem de adli olgularda ilgili disipline uygun davranılmasını 
sağlar.  

Arkeolojik ve adli olgulara yaklaşımlar arasındaki farklar, ilgili disiplinlerin araştırma yöntemlerinin 
standardizasyonu ile giderilebilecek farklardır. Standardize edilmiş yaklaşımlar araştırmacının hata 
yapmasını önler ve çalışmalarını kolaylaştırır. Kaldı ki bu farklar çok büyük değildir.  

Adli bilimlerde biyolojik materyalin bulunduğu yer olay yeri olarak isimlendirilir. Bu bir anlamda 
arkeolojik olarak değerlendirilecek biyolojik materyallerin bulunduğu yer için de kullanılabilir. Bu 
tarz bir yaklaşım adli olgularda olduğu gibi arkeolojik olgularda da, örneğin iskeletin ait olduğu 
bireyin ölüm nedenlerinin saptanmasında da çalışmayı kolaylaştırır. Adli olgularda önemli olan 
deliller, arkeolojik olgularda da önemlidir. Eğer mevcutsa, bu deliller geçmişteki ölüm olaylarının 
nedenlerini aydınlatmada önem taşır.  

Arkeolojik Alanda Biyolojik Materyallere Yaklaşım 

Biyolojik materyallerin bulunduğu alana arkeolojik prensipler ve adli bilimlere uygun yaklaşım 
uygulanır. Hem adli bilimler hem de arkeolojik yaklaşımlar için olay yerindeki gömü alanının, 
kazıldıktan veya gömü kaldırıldıktan sonra bir daha eski durumuna getirilemez ilkesi çok önemlidir. 
Kazının amacı adli ve arkeolojik açıdan önemli delillerin doğru elde edilmesi ve toplanmasıdır. Olay 
yerinin fotoğraflaması ve video kaydının yapılması çok önemlidir. Kazıya başlamadan önce çeşitli 
açılardan fotoğraflama çekimi yapılmalıdır. Fotoğraflamada atlanan ayrıntıları video, video çekiminde 
atlanan ayrıntıları ise fotoğraf verebilir. Biyolojik materyallerin bulunuş şekli ve bulunduğu yerin 
özellikleri buluntular hakkında önemli bilgiler içerebilir dolayısıyla biyolojik materyallerin bulunuş 
şekli ile ilgili tüm detaylar kayıt altına alınır. Alanda maske, bone, eldiven kullanılmalıdır. Bu hem 
biyolojik materyallerin genetik kontaminasyonunu önlemek, hem de materyalden kaynaklanabilecek 
hastalık gibi zararlı durumları önlemek açısından önemlidir. Kalıntılara bulaşmış toprak vs gibi 
materyaller temizlenmez. Topraktan yapılacak iz element tayini gibi işlemler için toprağın 
temizlenmemesi önemlidir. Eğer biyolojik materyal toprak ile bulaşmamış ise, materyalin hemen 
çevresinden toprak örnekleri alınmalıdır.  

DNA analizi için kullanılacak biyolojik örnekler asla hava geçirmez bir kutu veya plastik bir poşete 
koyulmamalıdır. Bu durum kısmen nemli kalan örneklerde bakteriyel üremeyi hızlandıracak ve 
örneklerin parçalanmasına neden olabilir. Ayrıca havasız ve nemli ortamlarda biyolojik materyallerin 
morfolojik yapısının bozunmasına ve/veya DNA hasarına yol açabilir. Bu yüzden materyaller, naylon 
olmayan ortamlarda, örneğin karton kutularda saklanmalı, küçük kemiklerde kağıt zarflar kullanılmalı 
ve taşıma işlemi bu materyallerle yapılmalıdır. Bu kutulara kazının, mezarın, biyolojik materyalin ve 
çalışanın gerekli bilgileri yazılır. Biyolojik materyalle çalışan bireylerin kimliği çok önemlidir. 
Genetik kontaminasyon düşünülen olgularda, bu kontaminasyonun çalışanlara ait olup olmadığının 
saptanması açısından önemi vardır. Bu yüzden biyolojik materyalle temas eden tüm bireylerin kimliği 
kayıt altına alınır. Kontaminasyon riskine karşı, bu bireylerin DNA analizleri yapılır ve biyolojik 
materyalden elde edilen DNA ile karşılaştırılır. Böylece çalışanlardan kaynaklanabilecek 
kontaminasyon ihtimali dışlanmış olur. Biyolojik materyaller uygun şekillerde saklanmazsa 
bozulabilir ve/veya parçalanabilir. Çıkarılan biyolojik materyaller mutlaka formlara kaydedilmelidir. 
Bu amaçla çeşitli formlar geliştirilmiştir.  

Belgeleme ve Çizim 

Belgeleme ve çizim yapıldıktan sonra kemikler yerinden kaldırılabilir. Kemikler ve etrafındaki eşyalar 
kaldırılmadan önce bir kodlama sistemi uygulanarak numaralanmalıdır. Mesela birden fazla gömü 
olan alanda bir ana kod, bu gömüyle ilgili buluntularda ise alt birim numara kullanılmalıdır. Bu 
numaralar çizim kâğıdında gösterilmeli, gömü toplanırken her eşyanın konulduğu koruma kabına 
konulacak bilgi fişinde olmalıdır. İnceleme esnasında kayıt formları kullanılmalıdır. 
İnsan İskeletinin Kaldırılması 
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İskeletin bulunduğu alan tümüyle açılmadan iskeleti çıkarmak uygun değildir. İskeletin bulunduğu 
kısım tamamen açılmalı, bu işlem sırasında kemiklere zarar gelmemesi amacıyla yumuşak fırçalardan 
yararşanılmalıdır. Kaldırma işlemi gerçekleştirilirken materyalin nemini fazla kaybetmemesi adına en 
kısa sürede kaldırılacak şekilde üzeri açılmalıdır. Çünkü üzerinden toprağı alınmış ve güneş ışınlarıyla 
nemi uçmuş olan, bekleyen iskelet çok kolay dağılabilir. İskelete ulaşana kadar yapılacak temizlik 
üstten alta doğru yapılmalıdır. Genellikle gövde üst kısımda bulunur, dolayısıyla temizlik genellikle 
gövdenin orta kısmından başlatılır, sonra ekstremitelere geçilir. Kafatası daha sonra çıkarılır. Ancak 
bazı durumlarda kafatası daha yukarıda bulunduğundan dolayı temizleme ve çıkarma işlemine 
kafatasından başlamak gerekebilir. Dağılmış durumdaki bir iskeletin ve buluntuların yönlerini ve 
yerlerini belirleyebilmek için bir "başlangıç noktası" tespit etmek ve tüm işaretlemeleri buna göre 
yapmak en iyi uygulama biçimidir. Başlangıç noktası tespit edildikten, sonra, araştırma bölgesinin 
özellikleri bir haritada gösterilmelidir. Sistematik şekilde ilk önce uyluk kemikleri sonra bacak 
kemikleri, kol, önkol kemikleri ayrı ayrı toplanmalı ve numaralanıp yine ayrı paketlere konmalıdır. 
Daha sonra kaburgalar, pelvis, vertebra ve en son kafatası kaldırılır. Kafatası çok kırılgandır ve 
dikkatli tutulması gerekir.  İçindeki toprak temizlenmeden paketlenmelidir. Kırık kemiklerin 
rekonstrüksiyonu alanda değil, laboratuarda yapılmalıdır. İskelet kalıntıları toplandıktan sonra, 
bölgedeki toprak önce büyük, sonra küçük gözenekli plastik eleklerle elenerek dökülmüş dişler, kemik 
parçaları ve küçük cisimler aranmalıdır. Şekil 1, iskelet parçalarının hangi yöne doğru çıkarılması 
gerektiğini göstermektedir. Böylece kemiklerin hasar görmesi minimuma indirgenmiş olur.  

Şekil 1. Kemiklerin çıkarılma yönleri. 

Koruyucu Önlemler 

Toprak örtüsü açılmış olan iskeletlerin ısı ve ışığa maruz kaldıklarında parçalanma 
tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bilinmektedir. Bu nedenle öncelikle tente, şemsiye gibi 
gölgelik alan oluşturacak yardımcı elemanların kullanımı tercih edilmelidir. Sergi ya da 
depolama koşullarına uygun görülen kemikler doğrudan ışık kaynağına maruz kalmamak 
şartıyla ışığın farklı alanlara yansıtılmasıyla (endirekt) aydınlatılarak ICOM’un yayınladığı 
kurallar çerçevesinde maksimum ışık düzeyi 150 ile 180 lux değerleri arasında olmalıdır. 
Ayrıca depo alanındaki bağıl nem miktarı % 45 civarı tutulmalı, sıcaklık ise 18-20 oC 
olmalıdır. İskelet parçaları yılda bir veya iki defa biyolojik oluşumlara maruz kalmadığını 
gözlemleme amaçlı test edilmelidir. Gerekirse formaldehit uygulaması yapılmalıdır.  

Kontaminasyon 

İnceleme materyalinin dışında başka bir türün biyolojik materyaline ait DNA’nın, incelenen biyolojik 
materyale yanlışlıkla bulaşması olarak tanımlanabilir. Kontaminasyon adli, cerrahi ve genetik 
bilimlerinde karşılaşılan önemli bir sorundur. Adli bilimlerde ceset ve iskeletlerde yapılan DNA 
analizlerinde genetik kontaminasyon önemli adli problemlere yol açabilir. Arkeolojik kazılardan elde 
edilen biyolojik materyallerde kontaminasyon ise, materyalin ait olduğu varlığın genetik 
kimliklendirilmesi, hastalıkların genetik izlerinin araştırılması gibi çeşitli genetik analizlerde yanlış 
sonuçlara yol açabilir. 
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Kontaminasyon Kaynakları 

Kontaminasyona neden olabilen kaynaklar şu şekilde sıralanabilir. 

1-Biyolojik materyalin toplanması esnasında, materyalin bulunduğu çevreden diğer bitki ve 
hayvanların DNA’ları. 
2- Materyalin bulunduğu yerde daha önce yaşayan insanlara ait atıklarından kaynaklanan DNA’lar.  
3- Materyalleri çıkaran kazı alanı çalışanlarına ait DNA’lar.  
4- Materyalleri inceleyen diğer görevlilere (adli antropolog, genetik uzmanı vs) ait DNA’lar. 
5- Farklı biyolojik materyallerin usulüne uygun toplanmaması ve korunmamasına bağlı olarak, bu 
materyallere ait DNA’ların birbirini kontamine etmesi. 
6- Laboratuvarda biyolojik materyalin analize hazırlanması ve/veya analizi sırasında örneklerin 
birbirleriyle kontaminasyonu. 
7- Bir önceki işlemden geçirilmiş DNA’nın, bir sonraki örneğe kontaminasyonu. 

Kontaminasyonun Engellenmesi 

Kontaminasyonun engellenebilmesi amacıyla; 

1- Biyolojik materyaller karton kutularda taşınmalı ve muhafaza edilmelidir. 
2- Biyolojik materyaller bulundukları ortama yakın şartlarda korunmalıdır.  
3- İnsan DNA’sı ile diğer canlıların DNA’sı etkileşime girmez. Dolayısıyla insan dışı türlerin DNA’sı 
kolaylıkla dışlanabilir. Ancak insan DNA’sını degrade eden nükleaz üreten mikroorganizmaların 
kontaminasyonunda analiz sonucu olumsuz etkilenebilir. 
4- İskeletin çıkarılmasından laboratuara taşınması sürecinde, iskelet ile temas eden birey sayısı 
mümkün olduğu kadar az olmalıdır. İlgisiz kişilerin alana girmeleri engellenmelidir. Bu hem 
kontaminasyon riskininin, hem de DNA analizi yapılması gereken, kontaminasyon kaynağı olabilecek 
birey sayısının en az olmasını sağlar.  
5- Alanda çalışanların biyolojik materyal toplarken maske, bone ve eldiven kullanması önemlidir. 
Böylece çalışanlardan kaynaklanabilecek DNA kontaminasyonları en aza indirgenmiş olur.  
6- Farklı bireylere ait olan materyaller aynı kutuda bulunmamalıdır (toplu mezarlar hariç). 
7- Örneklerin laboratuara iletilmesinde görev alanların materyallerle teması engellenmelidir. 
8- Laboratuar görevlileri çalışmalarında sterilizasyon şartlarına dikkat etmelidir. 
9- Laboratuarda kullanılan malzemelerin negatif kontrollerinin yapılması gereklidir. 
10- Biyolojik materyallerle teması olanların DNA profillemelerinin yapılması gereklidir. 

Biyolojik Materyalde Dna Elde Edilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar 

DNA, mümkünse uzun kemiklerin korpusundan elde edilmelidir. Uzun kemiklerden DNA elde 
edilmesi için ise kemiklerin proksimal, distal uçlarından ve korpusundan olmak üzere en az üç örnek 
alınmalıdır. Üç farklı yerden DNA elde edildiğinde bu üç sonuç birbirleriyle karşılaştırılır. 
Karşılaştırmada aynı sonuçların elde edilmesi kontaminasyonun olmadığı hakkında önemli bir 
bulgudur. Çünkü uzun kemiklerin proksimal ve distal uçları, bu uçlara göre sert, kompakt yapıya sahip 
olan korpusa göre, daha kolay kontamine olurlar. Bu durumda üç bölgeden elde edilecek DNA’ların 
aynı olması durumunda kontaminasyon dışlanmış olur. Uzun kemik yoksa yassı kemiklerden DNA 
elde edilmeye çalışılmalıdır. Vertebralar, parmak kemikleri ve kostalar DNA kontaminasyonu 
açısından oldukça riskli kemiklerdir. Bu kemiklerde kompakt kemik yapısı daha ince olduğundan 
dolayı, kontamine olmamış DNA elde edilmesi güçlükler içerir.  

DNA elde edilecek odanın iyi havalandırılmış olması, hepa filtre sisteminin bulunması gereklidir. 
Ultraviole ışık ile havanın sürekli sterilize edilmesi gereklidir.  Giysiler DNA elde edilecek odanın 
dışında, bu odaya bitişik başka bir odada değiştirilmelidir. DNA elde edecek olan ekibin maske, bone, 
tek kullanımlık steril önlük, steril eldiven, tek kullanımlık galoş kullanması gereklidir. Giysiler 
değiştirildikten sonra dışarı çıkmadan DNA elde edilecek odaya geçilmelidir.  
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Metal aletlerin sterilizasyonu etilen oksit ile yapılır. Daha sonra % 2 glütaraldehit solüsyonu içinde en 
az ½ saat bekletilir. Isı ile bozunabilecek materyaller ultraviole ile sterilize edilir ve yine %2 
glüteraldehit solüsyonu içinde en az ½ saat bekletilir.  

Uzun kemiklerin korpusu, DNA elde edilecek oda dışında başka bir uygun odada su ile temizlenip 
hemen kurutulup steril odaya alınır.  Daha sonra sterilize edilmiş bir eğe ile kemik yüzeyinden 2-3 
mm’lik kısım törpülenerek atılır. Ortaya çıkan kompakt dokudan bir başka steril eğe ile törpülenmek 
suretiyle kemik tozu elde edilir. Kemik tozu elde etmek için bu işlemlerde bazı merkezlerde matkap 
kullanılmaktadır. Ancak biz yaptığımız işlemlerde matkabın kemikte yanmaya yol açtığını gördük. Bu 
da DNA’yı bozan etkenlerden biridir. Bu yüzden her işlemde tek kullanımlık steril eğe ile elle yapılan 
törpüleme işlemi daha sağlıklıdır. Törpüleme işlemi ile yeterince kemik tozu elde etmek mümkündür. 
Havanda kemik döverek kemik tozu elde etmek sterilizasyon sorunlarına, dolayısıyla kontamine 
olmamış DNA elde etmekte sorunlara yol açabilmektedir. Bu yüzden çalışmalarımızda steril, tek 
kullanımlık eğe ile törpüleme yönteminin daha sağlıklı sonuçlar verdiğini gördük. 

Törpüleme steril bir ince kağıt üzerinde yapılmalıdır. Böylece toz steril kağıt üzerinde biriktirilmiş 
olur. Kullanılan steril eldivenin iç kağıdı bu iş için uygundur. Elde edilen kemik tozları steril bir kaba 
alınmalıdır. Bu kaplar üzerinde örnek alınan kemik ile ilgili bilgilerin olduğu bir etiket yapıştırılır.  

Tüm bu işlemler her birey için ayrı ayrı yapılmalıdır. Böylece bireyler arası kontaminasyon riski 
engellenmiş olur. Toplu mezarlarda bireylerin kimliklendirilmesi yapılamasa bile, kemik örnekleri bir 
arada çalışılmaz. Böylece muhtemel bireyler arası DNA kontaminasyonu engellenmiş olur. Anlatılan 
yöntemler hayvan ve bitki kaynaklı diğer biyolojik materyaller çalışılırken de aynen uygulanır.  

Biyolojik materyallerle çalışılırken en önemli risk DNA kontaminasyonudur. Biyolojik materyallerin 
DNA analizinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta DNA kontaminasyonunun engellenmesidir. 
Ancak usulüne uygun elde edilecek DNA örneklerinde bu kontaminasyon riskini minimuma indirmek 
mümkündür. DNA kontaminasyonu adli bilimlerde de önemli bir sorundur. Çünkü elde edilecek yanlış 
bir sonuç adli süreçte ciddi hatalara yol açabilir. Bu da örneğin suçsuz bireylerin suçlanmasına neden 
olabilir. Adli bilimlerde kontaminasyon en sıklıkla kan, tükürük gibi sıvı özelliğine sahip 
materyallerde görülmektedir. Kemik gibi sert dokularda düşünüldüğü kadar DNA kontaminasyonuna 
rastlanılmamaktadır. Kemiklere elle dokunulduğunda yüzeyde, dokunana ait DNA kontaminasyonu 
görülebilir. Ancak işlemde DNA için örnek kemik yüzeyinden değil, yüzeyden 2-3 mm’lik 
törpülemeden sonra ortaya çıkan kompakt kemik dokusundan alınmaktadır. Bu da örneğin kontamine 
olmasını engellemektedir. Adli bilimlerde sahipsiz olarak bulunan iskeletlerin kime ait olduğunun 
saptanmasında kullanılan yöntemlerden biri de DNA analizidir. İskeletin kendi yakınları 
olduğunu/olabileceğini iddia edenler odluğunda, iddia sahiplerinden ve iskeletten alınan örneklerden 
DNA elde edilir ve bunlar karşılaştırılır. Eşleşme sağlandığında bulunan iskeletin iddia sahiplerinin 
akrabası olduğuna karar verilir. Bu şekilde yapılan analizlerde sert, kompakt doku olan kemikten DNA 
çalışmalarında kontaminasyon çok fazla sorun teşkil etmemektedir. Yapılan adli çalışmalar da bunu 
göstermektedir. Sorun şu ki; geçmiş dönemde yaşamış olan bireylerin iskeletlerinden elde edilen 
DNA’nın gerçekten o kişiye ait olup olmadığının bilinmemesidir. Yani acaba elde edilen DNA 
gerçekten o iskelete mi ait yoksa kontaminasyon mudur? Karşılaştırma materyalinin olmaması burada 
en önemli sorundur. Üstelik iskelet üzerinde çalışanlardan elde edilen DNA’ların iskeletten elde edilen 
DNA ile benzerlik göstermemesi durumunda bile kontaminasyon riski önemli bir sorundur. Ancak adli 
bilimlerde yapılan DNA çalışmalarında kontaminasyonun önemli bir risk faktörü olmadığı 
saptanmıştır. Kaldı ki bazı iskeletler oldukça eskidir. 

Yaptığımız ve devam eden çalışmalarımız da göstermektedir ki, arkeolojik kazılardan elde edilen 
iskeletlerden DNA analizi yapmak, yukarıda belirtilen kurallara uyulduğunda DNA kontaminasyonu 
önemli bir sorun teşkil etmemektedir. Bu durum özellikle kompakt kısmı korunmuş, uzun kemikler 
söz konusu olduğunda geçerli bir durumdur. Ancak kompakt kısmı elde edilemeyecek kadar ileri 
derecede bozunmuş uzun kemiklerde kontaminasyon sorun teşkil edebilir. Diğer kemiklerde ise 
kontaminasyon riski uzun kemiklere göre biraz daha fazladır. Ancak geliştirilen ve geliştirilecek 
yöntemlerle bunun üstesinden gelineceğine inanıyoruz.  
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Fotoğraf 1. Kemik tozu elde etmek için kullanılan metal törpü 

Fotoğraf 2. Elde edilmiş kemik tozu (steril tüpte) ve kullanılan steril metal törpü 

Fotoğraf 3. Yenikapı iskeletlerinden bir örnek 
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Fotoğraf 4. Ölü gömme geleneği görülebilmektedir. 

Fotoğraf 5. Yenikapı Toplu Mezarı 

Fotoğraf 6. Ön kol kemikleri kırığı ve yanlış kaynama (Yenikapı) 
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BULGAR ORTODOKS KİLİSESİ "SVETİ STEFAN". PASLANMIŞ DEMİR YAPILARIN 
OPERASYONEL DAYANIKLIĞI ARTTIRMA TEKNOLOJİSİ 

Blagovesta Ivanova, Higher School of Civil Engineering Luben Karavelov, Faculty of Architecture, 
bg_fineart@abv.bg  

Nikolay Barovski, Institute of Metal Science, Equipment and Technology – BAS, 
barovsky@gmail.com 

Özet 
Raporda, Türkiye Cumhuriyeti bir mimari anıt olan İstanbul, Bulgar Ortodoks Kilisesi "Sveti 
Stefan"`nın restorasyonuyla ilgili bir araştırma projesinin sonuçları sunulmaktadır. Proje, Bulgar 
mekanik ve mimarlık uzmanları tarafından uygulanmış olup ana sonuçları Bulgaristan Devlet 
Arşivinde muhafaza olan belgelerin analizine dayanmaktadir. Projede modern bilgilerle yanısıra 
kilisenin son restorasyon öncesindeki durumu temel olarak alınmaktadır. Sözü geçen restorasyon 
henüz tamamlanmamıştır. 
Bu raporun amacı, kilisenin eski paslanmış çelik konstrüksiyonunun dayanıklılığını arttıran 
teknolojinin avantajlarını göstermektir. Kalsiyum sülfonat kaplamaların korozyonu önleyen yöntemin 
uygulanması ile paslanmış çelik yapıların ömrü uzatılabilmektedir. Teknoloji temizdir, agresif 
kimyasal maddeler kullanılmamaktadır. Bu sistem, tam bir renk yelpazesini içermektedir. Renkler 
aşınmaya karşı dirençli ve dış etkenlerle değiştirmez.  

Anahtar Kelimeler: Bulgar Ortodoks kilisesi St Stefan, korozyon, prefabrik çelik, dökme demir, pas 

THE BULGARIAN ST. STEFAN CHURCH IN ISTANBUL. TECHNOLOGY FOR 
INCRESING OF SERVICE LIFE OF RUSTED IRON WORKS 

Abstract 
The report presents a research project for the preservation of the Bulgarian Orthodox Church St. 
Stefan in Istanbul which is the monument of architecture of Republic of Turkey. The project was made 
by Bulgarian specialists of architecture and mechanics. The main result of the report is a thorough 
analysis of the constructive and artistic similarities of the temple based on architectural projects and 
descriptions, preserved in Bulgarian State archive. They are a base for the studying of the historical 
state of the church during the ages and the developing of contemporary knowledge of its condition, 
before it last restoration which has not yet finished. 
The aim of the paper is to show the advantages of a technology improving the durability of old rusted 
steel structures. Using a “stop corrosion” method based on calcium sulfonate covers it is proposed to 
increase the service life of rusted steel elements. The technology is ecological without chemically 
aggressive agents. All colors are available. The colors are extremely faded and chalk resistant and 
have superior color retention. 

Key words: Bulgarian Orthodox church St. Stefan, corrosion, prefabricated steel, cast iron, rust 

Introduction 

The Bulgarian church St.Stefan in Istanbul, also known as the “iron church”, is the most significant 
Bulgarian monument of architecture in Turkey. According to archive documents, in 1898, when it was 
inaugurated, its construction and its furnishing were estimated at about 1 million gold levs to the 
Bulgarian state. The unique steel construction with interior and exterior steel claddings placed it 
among the few buildings of this type, mainly designed by Gustav Eiffel. Some of the most famous 
buildings of this type are the church of God in Dinaburg, Lithuania; the church of St. Marco in Arija, 
Chile; the church of St. Barbara in Santa Rosalia in the Gulf of California, Mexico; the church of St. 
Sebastian in Manila, the Phillipines, and the temple in Grecia, Costa Rica. All of them were built in 
19c. The St. Stefan church is operative temple. It has a board, which is registered as a foundation 
under the laws of the Republic of Turkey and is taking care of it. From Bulgaria its financing and its 
preservation are assigned to the Department of Religions at the Council of Ministers and the National 
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Institute of immovable cultural heritage. It is currently a monument of the architecture of the Republic 
of Turkey and by the bilateral cultural agreements its preservation is shared between the two countries. 

1. The Current State of The Construction of The Church.

The current state of the monument brings up various questions. They are becoming a problem for the 
Bulgarian society, because the church is significant for the Bulgarian historical development in 19 c. 
In the last decade, there were numerous fundraising campaigns for donations (Parvanova, М. 2011) for 
the preservation of the temple, but none of them resulted in a radical change, because they were 
insufficient. The Bulgarian cultural institutions did their own studies, which were not highlighted in 
the cultural area and in the area of the experts. The decisive activities are objective of the Turkish 
institutions. The problems looks like as a closed in a triangular. Their decisions have not the 
connection between them. For many years the monument of architecture has not been attractive for the 
tourists because its steel frame is covered with actively developing corrosion. 

The latest investment for the preservation of the unique monument was done in 2011 when the Grand 
Istanbul Municipality decided to start out a repair work. It began in September, but was suspended due 
to errors in the technology of the preservation of the monument (Remontat na carkvata, 2012; 
Prikluchi nabiraneto, 2012). The price for the repair works was estimated at 2,5 million euro. It is 
know that the restoration work started with mechanical cleaning of the corrosion on the metal plates 
on the external facades (Dnevnik, 2012). After the removal of the plates, a large degree of corrosion 
was found in the steel construction of the temple (BNT, 2012; Аgencia "Fokus", 2012). This isn’t 
surprising, since we know the history of the preservation of the temple.  

A similar state of the steel in the surroundings of increased humidity and a large temperature range is 
typical for the behaviour of this kind of materials. Another important problem is the changing terrain 
which leads to the leaning of the structure on the side its apse which is placed at the side of Golden 
Horn. The science and investigation methods for both problems will result in the preservation of the 
monument. The following of the chronology of the paintjobs on the monument shows us the state of 
the church in an environment of high humidity, aerosols, gasses and solid particles dissolving on the 
wet surface of the frame.  

In 2008, Bulgarian experts examined the metal facings. They determine the condition of the varnish 
dyer's film and the unprotected metal surface. An experiment (Каlchevska, К., R. Ganev, 2008) in the 
Institute of metal science, equipment and technology - BAS was made with a piece of steel tin from 
the outer metal facing which dates around 1895 (Bulgarian State Archive, (a)). The experiment 
showed that the facing was of low level quality, because of the amount and the intensity of the 
different types of destructions on it. These characteristics lead to destructions in the structure of the 
film under the influence of weather. The chemical elements in the structure are carbon 0,07; silicon 
0,01; phosphorus 0,02; manganese 0,30; sulphur 0,03; chrome 0,03; nickel 0,10; cuprum 0,15%. They 
showed that the constructional steel is low-classed and low-priced. The examined detail responded to 
steel with brand ST K 35 № 1,0208, DIN 17115 for steel RSt 35-2.  

The corrosion of the steel and the constant influences of the atmospheric conditions lead to reduction 
of the adhesion of the coating. The corrosion on the internal and the external casings is expanding 
inside the construction. The historical condition and the general micro environment of the monument 
are the basis for the development of corrosion since 1920. Even though the church was constantly 
coated with film, its current state shows that the needed measures were not taken in time in conditions 
of humidity and ever changing temperature regime. 
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Fig. 1. St. Stefan church in Istanbul. General view 
before the restoration.  

Fig 2. St. Stefan church in Istanbul. North facade before 
the restoration 

Fig. 3. St. Stefan church in Istanbul. View before the 
restoration 

Fig 4. Rusted floor joists in the church basement 

2. Condition of the coating from 1895 until World War 2.

There are documentary evidences about the maintenance of the monument over the years. They 
explain the obvious negative results from the development of corrosion. In the factory, just before 
delivery, the facings were coated with minium and linseed oil. During their transportation by water, 
they undergo several changes including a development of corrosion. After their installation, the 
architect Hovsep Aznavur suggested the paint film to be removed mechanical way before painting the 
whole structure. He wanted to avoid the development of corrosion, but his suggestion was not 
accepted by the construction committee. Instead, its members decided to scrub off only the parts 
where the corrosion was evident. 

Since the beginning of the construction, the steel elements remained unprotected for two and a half 
years. The church, fitted with internal and external facings, was left unpainted for 10 months. This 
resulted in an increase of corrosion. There is no clear information about the painting of the steel 
construction, but it is said that it should be treated with "a layer of protective paint" (CSA, (b)). The 
first exterior painting should have made on the pre-coated layer of minium with the german "Beghaus" 
paint, which contained metal oxide. 

We can find evidence for development of corrosion in the state of the church in 1917. At that time the 
main water discharger pipes of the church were damaged during cleaning. The tin coating was 
damaged and was partially covered with rust (Fig.5). This means that it was of low quality and was 
not treated with high-quality materials. Those drawbacks occurred a decade after the building was 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

449

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/%C4%B0stanbul_6019.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/%C4%B0stanbul_6019.jpg�


finished. According to the requirements of the investor, tin sheets of size 3.30 x 0.90 m, with ribs of 
1.5 cm, covered with a defensive layer, placed of galvanic way, were provided for the roof of the naos. 
The sheets should be put on a basis of impregnated pine with thickness of 2.7 cm. They are double and 
are fixed with iron nails covered with tinned iron, whose heads must be covered with a small piece of 
lead. Galvanized steel sheets with dimensions of 2.80 x 0.95 x 1.5 cm were provided for the roof of 
the bell tower and the four terraces near it. Construction task provides a kind rooftop terrace, shaped 
around the nave and transept to drain a system of rigoli (water dischargers). In order to prevent them 
from clogging, they should be coated with a "coated on ditches from drawn sheet metal" (CSA, (c)). 
The church should have 8 water dischargers with diameter of 13 cm and a 24 drip made of cast iron, 
serving water from the roof. Requirement for horizontal girders and detents is to be made of pooled 
galvanized steel, attached to the roof ridge using the "steps" of tinned iron and solder. 

The architects Alexi Nachev and Georgi Nenov, who gave opinions on the construction job, paid 
special attention to the installation of the cover of the roof and recommended that it should be 
determined exactly how the roof covers must be attached to each other between the iron facade panels 
(CSA, (d)). The detailed descriptions from the repair works in 1917 lead to the conclusion that the 
finishing works such as isolations, installation of water dischargers and drains were not done properly, 
which lead leakages between the elements, water retention in the ground areas which lead to rust 
formation. In 1923 and 1924 the old paint coatings were removed mechanically. The areas with a lot 
of corrosion were cleaned mechanically and the way of thermal action. The project planned 
applications of three-layer protective coating (CSA, (e)). The repair works were not done properly 
because of economization on the materials and resources, and corruption activities (CSA, (f)). In 1928 
the bell tower remained covered only with the factory protective coating.  

The condition of the temple in the 1930s is critical. There are evidences from which we can conclude 
that the terrain changes started at that time. Also, as a result of improperly done repair works on the 
higher parts of the church and the badly installed gutters, conditions for water penetration from the 
roof to the construction were created. This led to accelerated corrosion processes not only on the 
facade facing, but also from the inner parts to the fundament as well (CSA, (g)). The biggest repairs 
were done in the period before World War 2 funded by a loan from Bulgaria. The materials and the 
technology for the repair works showed that the state of the temple was analyzed very carefully and 
responsibly at that time. The mechanical way of cleaning covering of paint film American stamp 
”Murfi” were projected at that time (CSA, (g)).  

The Construction details of the church are not treated with paint coating after delivery to the ground in 
the middle of the 90s of the XIX century. The original certificate of quality steel shows that in 1894 in 
Vienna, studies were performed in the quality of steel. Modern interpretation of the document shows 
that the yield strength of the steel meets the brand St. 5, according to the table for resistance of 
materials. At the border of the demolition of the results corresponding manganese steel 40 G. The 
difference in the marks can be explained by the requirement for the use of high quality steel and the 
presence of natural alloying elements such as manganese, which is confirmed by the test specimens 
with X-ray analysis of the sheet from the external facade facing the church (Ivanova, B., R. Ganev, 
2009). 
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Fig. 5. Rusted detail of finishing in emporia Fig 6. Detail from the south facade of the transept 

The analogies from the state, the fate and the results from suck restoration interventions in such iconic 
buildings in Chile, France, Ukraine and Lithuania, which were assembled in from the 60s of XIX to 
the 30s of XX c. show that the Bulgarian church in Istanbul is one of the most vulnerable and poorly 
maintained buildings. One of the examples, which shows a successful restoration with strong financial 
support is the restoration of the church "St. Barb" in France (Commamaille, L. 2009). Its restoration 
began in 1997. It costed 7,5 million francs and the church was saved from corrosion. 

Some problems on church restoration are subject of an international team from Bulgaria, Czech 
Republic (Ivanova, B., R. Ganev, M. Drdacky, 2013), and Canada. Preliminary results from 
investigations on improvement the durability of rusted construction elements using coatings on the 
basis of calcium sulfonates (Yao, P., S. Lee, 2011) were published by N. Barovski and W.Senick 
(Barovski, N., W. Senick, 2013).  

3. Increasing of steel structure service life
The increase the durability of rusted steel elements on old structures is of great importance with a view 
to keep them for a long time and reducing the operating expenses. When a structure is subjected to the 
action of corrosion agents from the environment both the rusting of steel members and destruction 
usually take place. The result is that operating conditions are getting worse and, in many cases, the 
structures may be vigorously damaged. 

This problem has not been solved due to the great variety and complexity of factors influencing on the 
corrosion process. There are many structures exposed to the aggressive agents of sea environment and 
many practical experience in protecting the steel corrosion. The general idea is orientated to 
application of protection covers on steel surfaces. It is very important that used products are remain 
stable properties during the time. 

The fact that a large number of existing structures are being deteriorated with time by steel corrosion 
due to environmental exposure, and corrosion is one of the main causes for the limited durability. 
The idea to improve the durability of old steel structures is connected to the use of a new generation 
anticorrosion composite material. Such material is based on High Ratio Co-Polymerized Calcium 
Sulfonate rust mitigation system and tested for repairing of corroded steel bridges and structures.  
High Ratio Co-Polymerized Calcium Sulfonate coatings are produced by a complex series of 
proprietary reactions: 

- sulfonation; 
- neutralization and over basing; 
- carbonate modification. 
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These reactions produce a very stable complex which is chemically bound to the sulfonate backbone. 
The High Ratio Co-Polymerized Calcium Sulfonate chemistry imparts the following performance 
properties: 

- hydrophobicity - resistant to the egress of moisture; 
- polarity – superb metal wetting and moisture displacement; 
- inhibition - buffering the PH at coating / metal interface ; 
- physical barrier – a proprietary process grows uniform synthesized crystals which increase the 

path length moisture will have to travel to get to the metal surface. 

4. Technological aspects before surface coating

Surface p reparation u sing h igh p ressure w ater cl eaning (HP W C) units : The structure (or the 
portions of it to be coated) including flushing of the crevice corroded joints and connections are to be 
cleaned using a 345 bars (5,000 psi) high-pressure water cleaning with a zero degree rotating tip at a 
maximum of a 10 cm (4”) stand off distance) to a cleaned surface to remove loose paint and loose rust 
hand or power tool cleaning maybe used in inaccessible areas or when water cleaning is not possible 
(Fig.7 & Fig. 8). In some cases after HP WC there are areas of tightly adhered oxide which was not 
removed. This tightly adhered black oxide even though is highly contaminated with chloride and/or 
sulfates and/or nitrates and if allowed to remain, will result in delamination of the black oxide 
substrate and the coating which has adhered to it and must be removed. 

Fig. 7. Surface high pressure water cleaning Fig 8. High pressure water cleaning units 

Non Visible Contaminants: When it is expected (and/or confirmed by testing) that the surface of the 
steel is contaminated with soluble salts (Chlorides and/or Sulfates &/or Nitrates). High pressure water 
cleaning should be finished with or incorporated into the wash water initially a 100:1 solution of 
Termaclean TC7101 Soluable Salt Remover to remove those salts. Just washing with water is not 
adequate because the salts are chemically and polar attracted to steel. 

Drying: It is required that even if the joints and connections look dry - that they be blown dry with 
clean, dry, oil free, high pressure compressed air. Application Temperature, Dew Point, Relative 
Humidity: minimum + 2°C (5°F) application temperature, +2°C (5°F) temperature dew point spread, 
99% relative humidity. 
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5. Termarust technology for rust protection

Products i n t he system: Termarust Technologies manufactures a unique single coat coating system 
using an advanced technology material known as a High Ratio Co-Polymerized Calcium Sulfonate 
(HR CSA). This System should not be confused with Calcium Sulfonate Modified Alkyds. The system 
is a single-coat, three-step system designed and engineered exclusively for encapsulation (overcoat) of 
existing aged paints, or re-coating of old and/or new prepared structural steel (Fig. 7.). 
The Termarust TR2200LV Penetrant/Sealer with the Termarust TR2100 Primer/Topcoat solves the 
problem of crevice corrosion by chemically stopping it, rather than covering it up with film forming 
paints. Due to series TR2200LV HR CSA’s low viscosity and chemistry, it has the ability not only to 
neutralize acidity, and form a flexible seal, it is also the ideal solution in applications with:  

- pack rusted joints crevices; 
- back to back angles; 
- corrosion frozen bearings; 
- steel structures such as: bridges, towers, cracks, cable systems; 
- steel structures that vibrate, expand and contract due to temperature (climate); 
- where a penetrating , moisture scavenging acid neutralizing corrosion inhibitor is necessary. 

High performance TR2200LV HR CSA’s is designed to stay active in joints, connections, bearings, 
pin connections and inaccessible areas which cannot be cleaned properly (Fig. 8). 

Fig.7. Termarust - one coat, three-step system Fig. 8. Application of Termarust Penetrant 

Field of Proven Performance: With proper cleaning and application the Termarust coating system is 
covered by a 5-year warranty that includes crevice corroded joints and connections. On hundreds of 
structures the Termarust coatings are more than 5 years old, with no warranty claims. Based on 
accelerated testing the Termarust System has been shown to have a minimum service life of 25+ years. 
Overcoat versus Recoat: Although total removal of heavy rust scale and contamination is essential 
total removal of tightly adhered contaminant free rust and existing coating is not essential. The 
Termarust System has been developed as both an overcoat and recoat system for tightly adhered 
coatings and contaminate free rust. 

6. Conclusions

1. Termarust is a  O ne C oat, T hree-Step System: After 34,5 MPa (5000 psi) High Pressure Water
cleaning and blowing connections dry with 6,9 MPa (100 psi) clean dry air apply wet-on-wet: 
application of Termarust TR2200LV Penetrant/ Sealer into joints and connections, application of 
Termarust TR2100 Self-Priming Topcoat as a stripe/caulk coat, and/or spot prime to all joints and 
exposed metal surfaces, followed by an additional application of the Termarust TR2100 Self Priming 
Topcoat all done “wet-on-wet” – no waiting between steps. 
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2. Overcoating: removal of lead paint not required; no generation of contaminated surface preparation
media. No flushing of equipment that generates hazardous solvents. 

3. Savings in cost and time: Using the Termarust System a total installed cost savings of more than
50% is commonly realized when compared to conventional three coat Zinc Epoxy Urethane systems. 

4. Other benefits:
- All colors are available - Termarust Technologies’ colors are extremely fade and chalk 

resistant and have superior color retention; 
- Environmentally Friendly - Termarust’s coatings are easy and safe to work with, require no 

mixing, catalyzing or thinning and they generate no hazardous waste. 
- Life Cycle Cost Savings - In addition to providing a significant cost savings for maintenance 

painting the cost per applied year of service expected life cycle cost savings are even more 
significant. 
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OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMLERİNDE İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIM 

Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ• 

The Public Transportation in Istanbul during the Last Period of the Ottoman Empire 

Abstract 
Istanbul, which was called respectively Byzantion, New Rome and Constantinopolis (Konstantiniyye 
by Muslims, Constantinople by the European) and was located at the intersection of Asia, Europe and 
Africa named “The Old World”, has an ancient history of thousands of years. Istanbul was incessantly 
the capital of several great empires such as Rome, Eastern Rome, Byzantine and Ottoman Empires. 
This city has been a place which many empires, states and nations have desired to rule over throughout 
history due to its unique beauty and strategic geographical situation. Moreover, Istanbul became a 
spiritual center after the Roman Emperor Konstantin I had accepted Christianity and then the 
establishment of Orthodoxy here. The city became the center of Islamic world, as well after Ottoman 
rulers used the title “Caliph” which referred to the leader of the Muslim world and it was first used by 
Selim I as well as the title “Sultan” after 1517.  
Because of its geographical situation, Istanbul has been at the crossroads of the transportation routes 
throughout history. People who were traveling from the old world continents or merchandising, visited 
the city according to the direction they would go. Due to the fact that it was the capital of the empire 
and the spiritual center, Istanbul established an easy connection with the other places. And this 
situation necessitated investments in transportation. With the 19th century, modern systems of 
transportation such as steamships, trains, subways and trams were seen in the world of transportation 
systems. Previously, transportation systems which were provided with horses on land, ships and boats 
at sea were slowly replaced modern and fast public ones.  
With the 19th century, Ottoman Empire was deprived of her old power and the period of the 
dissolution of the Empire began quickly under the influence of the French Revolution, as well. 
Nevertheless, the capital Istanbul was one of the favorite cities of that period like London and Paris. 
Thusly, towards the end of the century, Istanbul was among the cities whose population was over one 
million. Most of its population was in the center, which was surrounded by the wall and the three 
towns which are namely Eyüp, Galata and Üsküdar. The population of the city was mostly composed 
of Turks, Greeks, Armenians, Jews, Levantines, Albanians and Bosnians. People generally used horses 
on land, boat at sea for transportation in the city center. Those who live on the European side of the 
city rarely travelled to the Anatolian side. There were quite few people who saw Kadıköy or Princes’ 
Islands and who were familiar with Beykoz or the Bosphorus villages. The Asian (Anatolian) side of 
the city and the Bosphorus got to be more known in parallel with the development and investment in 
marine and rail transportation beginning in the 19th century. Settlements increased inside the Anatolian 
side, on the coasts of the Bosphorus and on the Princes’ Islands. With this century, consumer society 
gradually became visible especially in Istanbul in the Empire’s lands. The growth of the city and the 
changes in life style rapidly increased the demand for transportation means. Boats and coaches, which 
were the traditional means of transportation, were no more able to respond to needs. As the senior 
bureaucrats of the Ottoman Empire started to reside on the coasts of the Bosphorus after the Reforms 
(1839), the progress and gradual proliferation of kiosk habits increased the need for transportation 
between the European and Anatolian sides, from Princess’ Islands and the Bosphorus. In this context, 
from the middle of the 1850s, the first regular city ferry management began. Then, in the 1870s, rail 
transportation systems such as trams, tunnel and suburban trains were established. Thus, the people of 
Istanbul met new civic companies that started to serve for them. 
In conclusion, in parallel with the development, Istanbul which was the capital of the two superpowers 
quickly adapted to the emerging innovations in the field of transportation. Steamships at sea, trams on 
land were used. Even the second oldest subway in the world was opened in Istanbul. Modern Turkey 
has inherited all of the aforementioned investments from the Ottoman era and they still continue to 
serve Istanbulians under different names.  
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Eski Dünya olarak adlandırılan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında bulunup; 
Byzantion, Yeni Roma ve Konstantinopolis (İslam dünyasında Konstantiniyye, Avrupa’da 
Konstantinople) gibi isimlerle adlandırılan İstanbul, binlerce yıllık kadim bir tarihe sahiptir. İstanbul 
fasılasız, Roma, Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu gibi pek çok büyük imparatorluğa 
başkentlik yapmıştır ve sahip olduğu eşsiz tabii güzellikleriyle, stratejik coğrafi konumundan dolayı 
tarih boyunca devletlerin sürekli hâkim olmak istedikleri bir yer olmuştur. Ayrıca Roma İmparatoru I. 
Konstantin’in, Hıristiyanlığı kabul etmesi ve akabinde Ortodoksluğun burada kurulmasıyla birlikte 
İstanbul dini bir merkez olma hüviyetini almıştır. Sultan I. Selim’in hilafeti Osmanlı yönetimine 
almasıyla birlikte şehir, İslam dünyasının da merkezi olmuştur.  
 
İstanbul, coğrafi konumundan dolayı, tarih boyunca ulaşım yollarının kesişme noktasında oldu. Eski 
dünya kıtalarından seyahat eden veya ticaretle uğraşan insanlar, gidecekleri istikamete göre kente 
uğrarlardı. İstanbul’un başkent ve dini merkez oluşu, şehrin diğer yerlerle kolay bağlantı kurmasını, bu 
da ulaşıma yatırımı zorunlu kılıyordu. 19. Asır, dünya ulaşım sistemlerinde büyük yeniliklerin ve 
değişimlerin olduğu bir yüzyıldı. Nitekim bu yüzyılla birlikte dünya ulaşım sistemlerinde, buharlı 
gemi, tren, metro ve tramvay gibi modern ve kitle ulaşım araçları görüldü. Daha önceleri, karada at,1 
denizde gemi ve kayıklarla sağlanan ulaşım sistemleri yerlerini yavaş yavaş modern ve hızlı toplu 
ulaşım sistemlerine bırakmaya başladı. 
 
19. Yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti artık eski kudretinden yoksundu ve Fransız İhtilali’nin de 
etkisiyle hızla dağılma sürecine girmişti. Bununla birlikte devletin başkenti İstanbul, Londra ve Paris 
gibi dönemin gözde şehirleri arasındaydı. Nitekim yüzyılın sonlarına doğru dünyada nüfusu bir 
milyonu geçen şehirlerin arasında İstanbul da vardı.2 İstanbul’da günlük yaşam büyük oranda, 
Dersaadet yani kent merkezi kabul edilen Suriçi (Nefs-i İstanbul) ile Bilâd-ı selâse (Üç Belde) denilen 
Eyüp, Galata ve Üsküdar’da yoğunlaşmıştı. Şehirde ağırlıklı olarak Türkler, Rumlar, Ermeniler, 
Yahudiler, Levantenler, Arnavutlar ve Boşnaklar yaşıyordu. Kent sakinleri, kent içi ulaşımda 
genellikle karada at, denizde de kayıkları kullanıyordu.  Avrupa yakasında yaşayanların pek azı Asya 
(Anadolu) tarafına geçiyordu. Kadıköy veya Adalar’ı görenler ile Beykoz veya Boğaziçi köylerini 
bilenlerin sayısı oldukça azdı. 19. Yüzyılda başlayan deniz ve raylı ulaşımlardaki gelişmelere ve 
yatırımlara paralel olarak, Anadolu yakası ve Boğaziçi çevresi daha çok bilinir oldu. Anadolu içleri ile 
Boğaz kıyıları ve Adalar’da yerleşimler çoğalmaya başladı. Bu yüzyılla birlikte Osmanlı Devleti’nde, 
özellikle İstanbul’da, yavaş yavaş tüketim toplumu görülür oldu. İstanbul’un büyümesi ve yaşam 
biçiminde meydana gelen değişimler ulaşım talebini hızla artırdı. Geleneksel ulaşım araçları olan 
kayıklar ve at arabaları söz konusu ihtiyaçlara cevap verebilecek durumda değillerdi. Tanzimat sonrası 
devletin üst düzey bürokratlarının Boğaziçi’nde oturmaya başlaması, sayfiye alışkanlığının gelişmesi 
ve yavaş yavaş yaygınlaşması, özellikle İstanbul ile Anadolu yakası, Adalar ve Boğaziçi arasındaki 
ulaşım ihtiyacını arttırdı.3 Bu bağlamda şehirde, ilk olarak 1850’li yılların ortalarından itibaren düzenli 
kent içi vapur işletmeciliği başladı. Sonrasında 1870’li yıllarda tren, tramvay ve tünel gibi raylı 
taşımacılık sistemleri kuruldu. Böylece İstanbul halkı, söz konusu ulaşım sistemlerin yanı sıra 
kendisine modern hizmetleri sunan yeni şirketlerle tanıştı.  
 
 
 

1 Tanzimat’a kadar İstanbul’da (Suriçi) ata sadece belirli kişiler -padişahtan başka, şeyhülislam, Rumeli ve 
Anadolu Kazaskeri ile üst düzey devlet ricali, vezirler ve zata mahsus bahşolunan bir imtiyaz ile ekalliyet 
mensubu ayan ve eşrafı- ata binebilirlerdi. Ancak bir müddet sonra Müslümanların şehir içinde ata binme yasağı 
kaldırıldı. Ayrıntılı bilgi ve Hilye-i Saadet’in yazarı Hakanî Mehmet Bey’in yaşadığı hoş bir hatıra için bkz. 
Reşad Ekrem Koçu, “Osmanlı Tarihinde Yasaklar”, Tarih Dünyası Dergisi, Şaka Matbaası, İstanbul 1950, s. 33. 
2 Necdet Sakaoğlu, 20. Yüzyıl Başında Osmanlı Coğrafyası, Deniz Kültür Yayınları İstanbul 2007, s. 36.  
3 Murat Koraltürk, Buharlı Vapurlardan Deniz Otobüslerine İstanbul’da Deniz Ulaşımı, Varlık Yayınları, 
İstanbul 2010, s. 17, 18. 
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1. İstanbul’da Deniz Ulaşımı ve Kurulan İlk Deniz Şirketleri 
 
İstanbul’un Boğaziçi ve Haliç gibi kıyılara sahip olmasının yanı sıra üç tarafından denizlerle 
çevrelenmesi, şehirde yaşayanların kent içi ve kent dışı ulaşımlarında, deniz ulaşım imkânlarından 
faydalanmasını zorunlu kılmaktaydı. İstanbul’da kent içi deniz ulaşımı buharlı gemilerin görülmeye 
başlanmasına kadar genellikle piyade, pereme, mavna adları verilen çeşitli tip ve boylardaki kayıklarla 
sağlanıyordu. Bu kayıklar iki veya on sekiz kürekli olabiliyordu. Bir esnaf örgütlenmesi içinde, 
dolmuş esasına göre ve belirli bir ücret mukabili, İstanbul-Mudanya, İstanbul-Üsküdar, Eminönü-
Karaköy arası ile Haliç ve Boğaz’daki iskelelere bağlı olarak yolcu ve yük taşıyorlardı. İstanbul’da ilk 
kamu ulaşımını bu kayıklar sağlıyordu.4 Günümüzde pek çok zengin kişinin özel yat ve gemileri 
olması gibi o dönemlerde de, Sultan’ın, Boğaz’da oturan devlet erkânı ile yabancı ülke sefirlerinin 
özel kayıkları vardı ve kaç kürekli olacakları belliydi.5  
 
Buhar gücünün gemilerde ilk defa kullanılması 19. Yüzyılın başlarında İngiltere’de oldu ve hızla 
çeşitli coğrafyalara da yayıldı. Nitekim İstanbul’a ilk buharlı gemi II. Mahmut zamanında geldi. 
Şehrin zenginlerinden Rum asıllı tüccar Artemides Efendi’nin öncülüğünde harekete geçen bir grup 
ticaret insanı, İngiltere’den satın aldıkları buharlı gemiyi 1828 yılında Sultana hediye etti. Halkın “Buğ 
Gemisi” dediği, yandan çarklı, ince bacalı ve gerektiğinde kullanılmak üzere direğinde hafif bir yelken 
donanımı olan Swift isimli gemiye Sürat adı verildi.6 Sürat’ı beğenen ve buharlı gemilerin önemini 
fark eden II. Mahmut, İstanbul tersanelerinde de benzer gemilerin inşasını istedi. Bu bağlamda 
1837’de Haliç tersanesi (Tersâne-i Âmire)7 Aynalıkavak tezgâhında, birkaç ahşap gemiden sonra 
makineleri dışarıdan getirilen ve Eser-i Hayr (Hayırlı eser) adı verilen ilk buharlı gemi yapıldı. Bunu 
1838’de Mesir-i Bahrî (Denizde gezilecek yer), 1839’da da Tair-i Bahrî (Deniz kuşu) isimli buharlı 
gemileri izledi. Başlangıçta savaş gemisi olarak tasarlanan bu gemiler, ihtiyaca binaen yolcu ve yük 
taşımacılığında da kullanıldı.8  
 
1.1. Hazine-i Hassa Vapurları İdaresi 

 
Buharlı gemilerin kullanılmaya başlanması ve sayılarının günden güne artmasıyla birlikte Osmanlı 
coğrafyasında tarifeli vapur seferleri yapılmaya başlandı. Sultan Abdülmecit döneminde, 1844 yılında, 
Marmara, Ege ve Karadeniz’de ulaştırma faaliyetlerinde bulunması amacıyla, Hazine-i Hassa 
Vapurları İdaresi (Kumpanyası) kuruldu.9 İdare, Bahriye Nezareti’ne bağlı olarak çalışmaktaydı. 
Devlet adamları tarafından finanse edilip kurulan,10 Tersâne-i Âmire’ye sipariş ettiği ve İngiltere’den 
satın aldığı vapurlarla11 Osmanlı denizlerinde ilk planlı yolcu ve yük taşımacılığı yapan kurum 

4 İlhan Tekeli, Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2010, s. 22, 23.  
Genç bayanların kayıklara erkeklerle beraber binmeleri yasaktı. Sadece yaşlı kadınlar bu yasaktan muaftılar. Bu 
yasak II. Abdülhamit döneminin sonlarına kadar devam etmiştir. Koçu, “Osmanlı Tarihinde Yasaklar”, s. 27.  
5 Örneğin 1844 yılında saltanat kayığı 14, sadrazam kayığı 12 çifte kürekliydi. Bkz. Cengiz Orhonlu, Osmanlı 
İmparatorluğunda Şehircilik ve Ulaşım, Derleyen Salih Özbaran, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 
İzmir 1984, s. 101, 102.    
6 Mücteba İlgürel, “Buharlı Gemi Teknolojisini Osmanlı Devleti’nde Kurma Teşebbüsleri”, Çağını Yakalayan 
Osmanlı, Yayına Hazırlayan Ekmeleddin İhsanoğlu, Mustafa Kaçar, İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezi (IRCICA), İstanbul 1995, s. 146. Ayrıca bkz. Eser Tutel, İstanbul’un Unutulmayan Gemileri, Kitabevi 
Yayınları, İstanbul 2005, s. 12, 13.  
7 Tersâne-i Âmire hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İdris Bostan, “Tersâne-i Âmire”, TDV İslam Ansiklopedisi, 
40, TDV Yayınları, İstanbul 2011, s. 513-516. 
8 Levent Düzcü, “Osmanlıların Sanayi Çağına Adım Atışına Denizcilikten Bir Örnek: Buharlı Gemiye Geçişte 
Başlıca Parametreler (1828-1856)”, History Studies, Ocak 2013, Volume 5, Issue 1, s. 117, 118.  
9 İ. Tekeli, Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları, s. 23. 
10 Bu kumpanyanın ilk hisse sahipleri; Serasker Said Paşa, Fethi Paşa ve Bağdat Valisi Mustafa Paşa’lardı. 
Ayrıntılı bilgi için Bkz. Arzu T. Terzi, “Hazine-i Hassa Vapur Kumpanyası”, Tarih Boyunca Dünyada ve 
Türkler’de Denizcilik Semineri, 17-18 Mayıs 2004, Bildiriler, İstanbul 2005, s. 147-154.  
11 Kumpanyanın İngiltere’den satın aldığı vapurlar Üsküdar, Mecra-yı Ticaret, Peyk-i Ticaret, Vasıta-i Ticaret, 
Nümayiş-i Ticaret, Medar-ı Ticaret, Persud ve Şehir vapurlarıdır. Bkz. L. Düzcü, “Osmanlıların Sanayi Çağına 
Adım Atışına Denizcilikten Bir Örnek”, s. 118, 119. 
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Hazine-i Hassa Vapurları İdaresi’dir. Ayrıca günümüzdeki Türkiye Denizcilik (Denizyolları) 
İşletmeleri’nin (TDİ) atası sayılması açısından önemlidir. Hızlı bir büyümenin ardından İdare, üç hatta 
hizmet vermeye başladı: 

 1. Sevahil-i Mütecavire Hatları (Civar Kıyılar): Başkentte, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş ve Adalar 
gibi civar kıyılara yapılan seferlerdi. Sirkeci-Adalar, Sirkeci-Pendik ve Sirkeci-Yeşilköy (Ayastefanos) 
hatları 1846’da hizmete girdi.   

 2. Sevahil-i Karibe Hatları (Yakın Kıyılar): İstanbul’a yakın yerler olarak Marmara’da İzmit, 
Gemlik, Bandırma, Gelibolu ve Tekirdağ gibi iskelelere yapılan seferlerdi.   

 3. Sevahil-i Bâide Hatları (Uzak Kıyılar): Payitahta uzak, Ege’de Selanik, İzmir; Karadeniz’de 
Varna, Samsun ve Trabzon gibi uzak limanlara yapılan seferlerdi.12 

  Hazine-i Hassa İdaresi, 1862’de Bahriye Nezareti’nden bağımsız bir işletme oldu. 28 Eylül 
1864 tarihinde Fevâid-i Osmaniye İdaresi (Kumpanyası) ismini aldı ve aynı hatlardaki iskelelerde 
faaliyetlerine devam etti.13 Şirket-i Hayriye İdaresi’nin hizmete başlamasıyla birlikte ise Fevâid-i 
Osmaniye’nin Boğaz’da seferler yapmasından vazgeçildi. Şirket-i Hayriye İdaresi Boğaziçi’nde, 
Fevâid-i Osmaniye ise İstanbul içinde Kadıköy, Adalar ve Yeşilköy hattında vapur çalıştırmaya 
başladı.14  

Fevâid-i Osmaniye’nin ismi Haziran 1871’de dönemin padişahı Abdülaziz’in adına izafeten İdare-i 
Aziziye olarak değiştirildi.15 İdare-i Aziziye ise, II. Abdülhamit döneminde 1878’de İdare-i Mahsusa 
adını aldı. 1909 yılına kadar faaliyetlerine devam eden İdare, maddi ve idari sorunlardan dolayı gemi 
işletme imtiyazını bir İngiliz şirketine devretti. Ancak İngiliz şirketi yükümlülüklerini yerine 
getiremeyince İdare-i Mahsusa tasfiye edildi.16 Bir zamanlar yetmiş yedi adet vapur ile hizmet veren 
İdare’nin gemi sayısı II. Meşrutiyet’in ilanı sıralarında on altıya kadar düştü.17 İdare-i Mahsusa, 9 
Eylül 1910’da Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi’ne dönüştürüldü.18 Kömür yetersizliği ve gemi azlığı 
nedeniyle seferlerinin çoğunu yapamıyor, hizmet veremiyordu. Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Harbi 
gibi ardı sıra karşılaşılan savaşlarla Seyr-i Sefain İdaresi daha da zor günler geçirdi. Gemilerinin çoğu 
savaşlar sırasında askeri amaçlar için kullanıldı.  

Türk tarihinde önemli yeri olan bazı gemiler de Seyr-i Sefain İdaresi tarafından işletiliyordu. Örneğin 
Mustafa Kemal Paşa’yı 1919’da Samsun’a götüren Bandırma vapuru bu idarenin gemisiydi.19 I. 
Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında da faaliyetlerine devam eden İdare’nin adı, 4 Şubat 1924 
tarihinde Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi olarak değiştirildi ve kuruluş 5 Şubat 1924’te Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlandı.20 Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi’nin İstanbul’da yolcu taşıma ağırlığı 1912’de 
% 23.98, 1913’de  % 19.29 ve 1914’te % 19,17 idi. 1914 yılı içindeki bu oran % 27,97 oranındaki 
tramvay taşımacılığından sonraki en büyük orandı21 (Tablo 1). 

1.2. Şirket-i Hayriye İdaresi 
 

12 Eser Tutel, Seyr-i Sefain Öncesi ve Sonrası, İletişim Yayınları, İstanbul 1997, s. 30-35. 
13 Tekeli, Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları, s. 24.  
14 E. Tutel, Seyr-i Sefain, s. 37, 38. 
15 Zafer Toprak, “Fevaid-i Osmaniye İdaresi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (DBİst.A), 3, Ana Basım 
A. Ş., İstanbul 1994, s. 307.  
16 İ. Tekeli, Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları, s. 25. 
17 E. Tutel, a.g.e., s. 67, 68.  
18 A.g.e., s. 116.  
19 E. Tutel, Seyr-i Sefain, s. 142.  
20 A.g..e., s. 162.  
21 M. Koraltürk, İstanbul’da Deniz Ulaşımı, s. 42. 
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19. Yüzyılın ikinci yarısında kurulan ve ilk anonim ortaklı şirket olma özelliğiyle dikkati çeken bir 
diğer idare Şirket-i Hayriye İdaresi’ydi.22 Şirket-i Hayriye’nin diğer önemli özelliği de Boğaziçi’nde 
düzenli deniz taşımacılığı yapan ilk idare olmasıydı. Şirket-i Hayriye kurulmadan önce de 
Boğaziçi’nde yolcu taşımacılığı yapılıyordu. Nitekim Sultan II. Mahmut döneminin sonlarına doğru, 
1837’de, Boğaziçi’nde yolcu ve yük taşımacılığı işini kapitülasyonların da kendilerine verdiği 
imtiyazla biri İngiliz diğeri Rus olan iki vapur kumpanyası birer gemi ile başlatmıştı.23 
Kapitülasyonlardan dolayı çalışmaları engellenemeyen bu kumpanyaların karşısına Tersâne-i Âmire 
Hümapervaz (Yükseklerde uçan) vapuruyla çıktı ve yolcu taşımaya başladı.24 Bununla birlikte, 
Boğaziçi’nde düzenli vapur çalıştırılması işi Şirket-i Hayriye’nin faaliyete geçmesiyle oldu. İdare, 17 
Ocak 1851’de bir anonim şirketi olarak, yerli sermaye ile kuruldu ve 1854-1945 yılları arasında 
Boğaziçi’nde yolcu ve yük taşımacılığında önemli rol oynadı. İdare’nin Boğaz’da düzenli seferler 
yapması, kıyılar boyunca yerleşimin artmasına, dolayısıyla Boğaziçi’nin gelişmesine ve İstanbul ile 
bütünleşmesine vesile oldu. İdare’nin kuruluşunda Tanzimat döneminin ünlü sadrazamı Mustafa Reşit 
Paşa’nın büyük rolü oldu. İdare’nin tüzüğü dönemin diğer bilinen bürokratlarından Keçecizade Fuad 
Paşa ile Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlandı. Şirket-i Hayriye’nin çalışmalarına başlamasından 
sonra Fevâid-i Osmaniye ile arasında rekabet olmaması için bir düzenlemeye gidildi. Fevâid-i 
Osmaniye’nin Boğaz’da seferler yapmasından vazgeçildi. Şirket-i Hayriye, Boğaz’da; Fevâid-i 
Osmaniye ise Kadıköy, Adalar ve Yeşilköy hattında vapurlar çalıştırmaya başladı.25 İdare’nin Boğaz 
hattındaki vapur işletme imtiyazı yirmi beş yıllıktı. Bu imtiyaz süresi 1873’te on yıl, 1884’te otuz yıl 
süreyle uzatıldı.26 İdare, ilk seferini Üsküdar’a yaptı. Üsküdar-Eminönü hattında her yirmi veya otuz 
dakikada bir sefer yapılıyordu. Böylece Üsküdar, İstanbul ulaşım ağına entegre edilmiş oluyordu.27 
Şirket-i Hayriye, ayrıca Üsküdar-Kabataş, Üsküdar-Sirkeci ve Büyükdere-Hünkar İskelesi arasında 
Suhulet (dünyanın ilk araba vapurlarından)28 ve Sahilbent isimli araba vapurlarıyla da hizmet verdi. 
İdare’nin Boğaz’da seferler düzenlemeye başlamasıyla birlikte yolcu ve müşterilerini kaybeden 
kayıkçı esnafı ciddi manada zarar görmeye başladı.29 Şirketin başlangıçta altı olan vapur sayısı, 
1864’te on altıya, 1872’de otuz dörde ve 1909’da otuz altıya yükseldi. Gemilerin çoğu yurt dışından 
özellikle de İngiltere’den temin ediliyordu.30 1912 ve 1913’de İstanbul’da taşıdığı yolcu oranı % 
23’lerde olan İdare’nin ağırlığı 1914 yılında % 18,47’ye düştü. Bu düşüşte elektrikli tramvayların 
devreye girmesi ve I. Dünya Savaşı şartlarının önemli etkisi olduğu düşünülebilir31 (Tablo 1).   
 
Şirket-i Hayriye’nin gemileri, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı boyunca askeri amaçlar için 
kullanıldı. Gemilerinde askeri malzemeler ve yaralılar taşındı. Özellikle Dünya Savaşı sırasında pek 
çok gemisini ya kaybetti ya da kullanamaz oldu. Nitekim savaşın sonunda İdare’nin elinde ancak 18 
vapuru kalmıştı. Cumhuriyet’in ilanından sonra da faaliyetlerine devam eden Şirket-i Hayriye, 1 
Temmuz 1944’te bütün vapurları, taşınır-taşınmaz mal varlıklarıyla Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
satın alındı. Vapurları ve mal varlığı Devlet Denizyolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şehir Hatları 
Müdürlüğü’ne devredildi ve İdare 15 Ocak 1945 tarihinde fiilen ortadan kalktı.32 
 
1.3. Haliç Vapurları İdaresi 

 
Son dönem Osmanlı İstanbul’unda kurulan diğer bir deniz ulaşım şirketi Haliç Vapurları İdaresi’ydi. 
Şehirde Boğaziçi, Kadıköy ve Adalar ile diğer hatlarda yolcular taşınırken, Haliç’te de yolcu 
taşımacılığı gündeme gelmişti. Haliç ve civarında Müslüman nüfusun yanında, önemli oranda 
gayrimüslim ahali de vardı. Nitekim Hasköy ve Balat’ta Yahudiler, Fener’de de çoğunlukla Rumlar 

22 Şirket hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Eser Tutel, Şirket-i Hayriye, İletişim Yayınları, İstanbul 1994.  
23 Doğan Kuban, “Kentin Gelişmesi”, DBİst.A., 4, s. 544. 
24 Eser Tutel, “Deniz Ulaşımı”, DBİst.A., 3, s. 31. 
25 E. Tutel, Seyr-i Sefâin, s. 37.  
26 İ. Tekeli, Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları, s. 24, 25. 
27 Zeynep Çelik, Değişen İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1996, s. 70.  
28 Neşet Dereli, Karşıdan Karşıya, Komşu Yayınları, İstanbul 2007, s. 77.  
29 1844 yılında 16 bin kayık ve 19 bin kayıkçı faaliyetteydi. Bkz. M. Koraltürk, İstanbul’da Deniz Ulaşımı, s. 16. 
30 L. Düzcü, “Osmanlıların Sanayi Çağına Adım Atışına Denizcilikten Bir Örnek”, s. 120.  
31 M. Koraltürk, İstanbul’da Deniz Ulaşımı, s. 42. 
32 Eser Tutel, “Şirket-i Hayriye”, DBİst.A., 7, s. 181-184. 
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yaşarlardı.33 5 Eylül 1856’da II. Mahmut’un kızı Atiye Sultan ile evli olan Ahmet Fethi Paşa’ya 20 
sene müddetle Haliç’te yolcu taşıma imtiyazı verildi ve böylece Haliç Vapurları İdaresi kurulmuş 
oldu.34 Fethi Paşa ölünce yirmi yıllık işletme imtiyazı Abdülmecit’in kızı Cemile Sultan’la evli olan 
oğlu Mahmut Celalettin Paşa’ya intikal etti. Ancak Mahmut Celalettin Paşa, idareyi iyi bir şekilde 
yönetemedi ve Haliç Vapurları İdaresi’nin yönetimi birkaç kez mültezimlere verildi. Hattın ciddi 
şekilde çalıştırılması ancak 1909 yılının sonlarına doğru Haliç Vapurları Şirketi’nin kurulması ile 
mümkün oldu. Haliç Vapurları Şirketi, yurt dışından getirttiği, sığ iskelelere yanaşabilen, altları düz, 
köprü altlarından geçerken bacasını içeri çekebilen küçük vapurlarla Haliç’in her iki yakasında, Galata 
Köprüsü ile Kâğıthane arasında yolcu taşımacılığı yapıyordu. Şirketin köprü dışında taşımacılık 
yapması ise yasaktı. Haliç Vapurları Şirketi genellikle Hollanda yapımı gemileri kullanıyordu ve diğer 
deniz şirketlerinin aksine vapurlarına isim yerine numara veriyordu. 1913 yılında yaklaşık olarak 10,3 
milyon kişi Haliç Vapurları’nda yolculuk yaparken bu sayı az bir artışla 1914’te 10,5 milyon kişiye 
çıktı35 (Tablo 1). Diğer deniz şirketlerinde olduğu gibi savaşlar, özellikle I. Dünya Savaşı, Haliç 
Vapurları Şirketi‘ni olumsuz etkiledi. Gemileri, çoğu zaman askeri amaçla kullanıldı. Dolayısıyla 
yolcu sayısı düştü. Şirket maddi sıkıntılar çekmeye başladı. Gelir ve gider dengesi bozulmasına 
rağmen Şirket, zor şartlar altında Mütareke ve Cumhuriyet dönemlerinde de faaliyetlerine devam etti. 
Yaşanılan ekonomik sorunlara ciddi manada çözümler bulunamayınca, 22 Kasım 1935 tarihinde 
İstanbul Belediyesi’nden Haliç Vapurları Şirketi’ne el koyması istendi ve Şirket, İstanbul 
Belediyesi’ne geçti. Bununla birlikte İstanbul Belediyesi de Şirket’i geliştirmeye yönelik beklenilen 
atılımları yapamadı. Şirket, bu defa belediyeye yük olmaya başladı. 2 Temmuz 1941 tarihinde 
TBMM’de kabul edilen kanunla Haliç Vapurları Şirketi, Devlet Denizyolları İşletmesi’ne devredildi 
ve Haliç Vapurları Şirketi’nin hukuki varlığı son buldu. Bu tarihten itibaren Haliç hattı da Şehir 
Hatları İşletmesi’ne bağlanmış oldu.36  
 
2. İstanbul Ulaşımında Raylı Sistemler 
 
İstanbul’da yaşayanlar, 19. Yüzyılın ikinci yarısında, deniz ulaşımında olduğu gibi; tren, tramvay ve 
metro gibi modern raylı sistemlerle de tanışma fırsatı buldu. Nitekim Rumeli demiryollarının İstanbul 
kısmını oluşturan Sirkeci-Küçükçekmece arasındaki banliyö hattı 1871’de hizmete girdi. 1871’de 
yapımına başlanan Galata-Pera (Karaköy-Beyoğlu) arasındaki tünel, metro sistemi, 1875’te kullanıma 
açıldı. İstanbulluların tramvayla tanışmaları da 1871’de oldu. Atlar tarafından çekilen tramvaylar ilk 
olarak Azapkapı-Ortaköy arasında hizmet vermeye başladı. İstanbul’daki tramvaylar 1914’de 
elektrikli hale getirildi. Bütün bu çağdaş ulaşım sistemlerinin peyderpey hizmete sokulması, bir 
imparatorluk başkenti olan İstanbul’un Londra ve Paris gibi diğer büyük dünya kentleriyle paralel 
şekilde geliştiğini ve modernleştiğini göstermesi açısından önemlidir. 
 
2.1. Banliyö Sistemi 

 
İstanbul’da demiryolları ilk olarak Avrupa yakasında, Sultan Abdülaziz zamanında faaliyete geçti. 
Kentin Avrupa ile demiryolu bağlantısını sağlamak amacıyla Belçikalı banker Baron Maurice (Zvi) 
von Hirsch’le Rumeli demiryollarının yapımı için anlaşma imzalandı. Bu bağlamda Rumeli 
demiryollarının İstanbul ayağını oluşturan 15 km’lik Yedikule-Küçükçekmece demiryolu hattının 
yapım çalışmalarına 1870’te başlandı. 4 Ocak 1871’de aralarında Sadrazamın da bulunduğu kalabalık 
bir davetli grubu ve halkın katılımıyla açılışı yapılan bu hat, ertesi gün İstanbulluların hizmetine 
sunuldu. Hizmete giren hat Yedikule, Bakırköy, Yeşilköy ve Küçükçekmece istasyonlarından 
oluşuyordu. 21 Temmuz 1872’de ise Sirkeci-Yedikule ve Küçükçekmece-Çatalca hatları sisteme dâhil 
oldu.  Böylece Sirkeci’den Çatalca’ya kadar kesintisiz ulaşım mümkün oldu.37 Ayrıca 11 Şubat 

33 Eser Tutel, Gemiler, Süvariler, İskeleler, İletişim Yayınları, İstanbul 1998, s. 169.  
34 İdare hakkında detaylı bilgi için bkz. Ali Akyıldız, Haliç’te Seyrüsefer: Haliç Vapurları Şirketi, İş Bankası 
Yayınları, İstanbul 2007 ve Murat Koraltürk, Haliç’te Ulaşım ve Haliç Vapurları Şirketi, Degrade Ajans 
Reklamcılık ve Yayıncılık, İstanbul 2005.  
35 M. Koraltürk, İstanbul’da Deniz Ulaşımı, s. 42.  
36 A.g.e., s. 66-74.  
37 Ayrıntılı bilgi için bkz. Vahdettin Engin, Rumeli Demiryolları, Eren Yayıncılık, İstanbul 1993.  
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1888’de inşasına başlanan ve Rumeli hattının başlangıç noktası olan Sirkeci Garı, 3 Kasım 1890’da 
hizmete alındı. Bunların yanında, 1910-1912 yılları arasında Sirkeci-Yeşilköy arasındaki 18 km’lik 
kısım çift hat oldu.38  
 
Anadolu yakasındaki demiryolu yatırımları, Rumeli demiryollarının inşası sırasında yaşanılan 
olumsuzluklardan dolayı doğrudan devlet tarafından yapıldı. 1871-1873 yılları arasında 91 km’lik 
Haydarpaşa-İzmit hattı inşa edildi. 4 Ekim 1872’de Haydarpaşa-İzmit demiryolunun ilk kısmı olan 
Haydarpaşa-Tuzla hattı devrin şartları göz önüne alındığında 14 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak 
hizmete sunuldu. 3 Mayıs 1873’te ise Haydarpaşa-İzmit demiryolu Sadrazam Rüştü Paşa’nın da hazır 
bulunduğu törenle İzmit’te açıldı.39 1888’de Deutsche Bank’a Anadolu demiryolları imtiyazı verildi. 
Daha sonra bu hat Anadolu Demiryolu Şirketi’ne satıldı. 1890’lı yıllarda Haydarpaşa’dan kalkan bir 
tren, Kızıltoprak, Göztepe, Erenköy, Bostancı, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Gebze, Diliskelesi, 
Tavşancı, Hereke ve Yarımca istasyonlarında duruyordu. Tek hat olarak yapılan bu demiryolunun 
Haydarpaşa-Gebze arası 1905’de çift hat oldu.40 Bu arada Anadolu demiryollarının başlangıç noktası 
olan ve yapımına 30 Mayıs 1906’da başlanan Haydarpaşa Garı 19 Ağustos 1908’de hizmete açıldı.41 
İstanbul’un her iki yakasında tren hatlarının devreye girmesiyle, İstanbulluların yaşam kültüründe tren 
kültürü oluşmaya başladı. İstanbul yakasındaki Sirkeci Garı Batı’dan gelen yolcuları bir Şark havası 
içinde karşılarken; Anadolu yakasındaki Haydarpaşa Garı Asya’dan gelen yolculara Avrupai yüzünü 
gösteriyordu. Böylece, kadim İstanbul’un “Doğu’yla Batı’nın kesiştiği nokta olduğu romantizmi” 
vurgulanıyordu.42 İstanbul banliyö hatlarında 1887 yılında 5,6 milyon kişi seyahat ederken bu sayı, 
1912’de 5,95 milyona, 1913’de 7,67 milyona, 1914’de ise 8,67 milyona çıktı. 1914 yılında banliyö 
trenlerinin İstanbul kent içi ulaşımındaki ağırlığı ise % 10.07’ydi43 (Tablo 1).  
 
2.2. Tramvay  
 
Çağdaş ulaşım araçlarından biri atlı tramvaylar ilk olarak New York’ta, akabinde ise Paris ve 
Londra’da kullanılmaya başlandı. Amerika ve Avrupa’da hizmet veren atlı tramvayların İstanbul’da 
görülmesi fazla zaman almadı. Nitekim atlı tramvayların kentte hizmet vermesiyle ilgili olarak 
Konstantin Karapano Efendi’ye, 30 Ağustos 1869’da kırk yıl süreli atlı tramvay işletme imtiyazı 
verildi. İmtiyazın hemen ardından Dersaadet Tramvay Şirketi kuruldu. Yapılan sözleşmeye göre 
İstanbul’da dört hattın yapılması planlanıyordu. Birinci hat, Unkapanı Köprüsü’nün Azapkapı 
ayağından başlayıp Galata, Tophane ve Beşiktaş’tan geçerek Ortaköy’e uzanacaktı. İkinci hat, 
Eminönü’nden başlayıp, Babıâli, Soğukçeşme istikametinden Divanyolu kanalıyla Aksaray’a 
ulaşacaktı. Üçüncü hat, Aksaray’ı Samatya’dan geçerek Yedikule’ye bağlayacaktı. Dördüncü hat ise 
Aksaray ile Topkapı’yı birbirine entegre edecekti.44 Tramvay hatlarının faaliyete geçmesiyle birlikte, 
İstanbul yolları ve kavşakları yeniden ele alındı, hatların geçeceği yollar genişletilip, tramvayların 
geçişine uygun hale getirildi.45 Yapılan hazırlıkların ardından 31 Temmuz 1871’de Azapkapı-Beşiktaş 
(Ortaköy) arasında ilk atlı tramvay hattı hizmete girdi. Bunu Eminönü-Aksaray hattı takip etti. 1872 
yılında Aksaray-Yedikule, 1873’de Aksaray-Topkapı atlı tramvay hatları çalışmaya başladı. İleriki 
yıllarda tramvay hatları daha da yaygınlaştı. Nitekim 1881’de tramvay şirketi ile yeni bir imtiyaz 
sözleşmesi imzalandı. Buna göre üç yeni hat daha hizmete açılacak ve imtiyaz süresi 36,5 yıl olacaktı. 
Açılacak birinci hat Galata-Şişli arasındaydı. Karaköy-Voyvoda Sokağı-Kabristan-Tepebaşı-
Galatasaray-Cadde-i Kebir (İstiklal Caddesi)-Pangaltı yoluyla Şişli’ye bağlanacaktı. İkinci hat 
Eminönü-Eyüp (Balıkpazarı-Odunkapı-Unkapanı-Cibali-Fener) arasında; üçüncü hat ise birinci hattan 
ayrılacak bir kolla Tatavla’ya (Kurtuluş) ulaşacaktı. Bununla birlikte şirket sadece birinci hattı hizmete 

38 Ali Satan, “Osmanlı Devri Demiryolu Kronolojisi”, Osmanlı’da Ulaşım, Editörler Vahdettin Engin, Ahmet 
Uçar, Osman Doğan, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2012, s. 334. 
39 A. Satan, “Osmanlı Devri Demiryolu Kronolojisi”, s. 317. 
40 İ. Tekeli, Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları,  s. 31. 
41 Yıldız Salman, “Haydarpaşa Garı”, DBİst.A., 4, s. 30. 
42 Z. Çelik, Değişen İstanbul, s. 83. 
43 M. Koraltürk, İstanbul’da Deniz Ulaşımı, s. 42.  
44 İ. Tekeli, Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları, s. 26.  
45 Vahdettin Engin, Tünel’den Füniküler’e, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2007, s. 29. 
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alabildi, diğerlerini ise yapamadı.46 1907’de şirketle yeni bir sözleşme daha imzalandı. 75 yıllık 
imtiyaz süresi olan bu anlaşmaya göre altı yeni hat daha inşa edilecekti. Bunlardan ikisi bir önceki 
anlaşmada imzalanan ancak yapılamayan hatlardı. Ayrıca yapılması zorunlu olan üç hat vardı. 
Bunlardan birincisi, hizmette olan Eminönü-Aksaray hattından Beyazıt’ta ayrılarak Şehzadebaşı 
yoluyla Fatih ve Edirnekapı’ya uzanacaktı. İkincisi, var olan Galata-Şişli hattından Galatasaray’da 
ayrılarak Tünel’e bağlanacak hat olacaktı. Üçüncüsü ise yine aynı hattan Pangaltı’da ayrılarak 
Tatavla’ya bağlanacaktı. Şirketin istemesi halinde yapacağı hatlardan birincisi eski anlaşmalarda sözü 
edilen Eminönü-Eyüp hattıydı. İkincisi Unkapanı Köprüsü’nün İstanbul yakasındaki ayağını Vefa 
yoluyla Fatih’e bağlayacaktı. Üçüncüsü ise var olan Karaköy-Ortaköy yolunu Kuruçeşme ve 
Arnavutköy’den geçerek Bebek’e uzatacaktı. Bu sözleşmedeki zorunlu hatlardan Fatih-Edirnekapı 
bağlantısı dışındakiler gerçekleşmedi. 1911 yılına gelindiğinde İstanbul’da atlı tramvaylarla günde 30 
bin yolcu taşınıyordu. Aynı yıl tramvay şirketi ile bir anlaşma yapıldı ve elektrikli tramvaya geçiş 
kararı alındı. Ancak araya savaşlar girince çalışmalar aksadı. 1912’de, Balkan Savaşları nedeniyle 
Tramvay Şirketi’ne ait tüm atlar (430 adet) satın alındı. Bu yüzden İstanbul halkı bir yıl süreyle 
tramvayla yolculuk yapamadı. İki yıl sonra I. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine İstanbul’da ulaşım 
yine sekiz aylığına durdu. Kentin İstanbul ve Beyoğlu yakalarındaki tramvay hat sistemlerinin 
birleşmesi atlı tramvaylardan elektrikli tramvaya geçişle oldu. Yayaları uyarmak için elindeki 
borazanıyla (nefir) “varda” (kenara çekilin) diyerek atların önünde koşan vardacılarıyla47 ünlü atlı 
tramvayların işletmeciliğine 1914 yılında son verildi ve elektrikli tramvaylar faaliyete geçti. 25 Ocak 
1914’te Galata Köprüsü üzerinde ilk elektrikli tramvay çalıştı. Günün hasılatı Osmanlı Donanma 
Cemiyeti’ne bağışlandı. Böylece 45 yıl süren atlı tramvay serüveni son buldu. İstanbul’un Anadolu 
yakasında da tramvay işletilmesine karar verilmiş, ancak araya savaşlar girince uygulanamamıştır. 
Tramvaylarda haremlik-selamlık uygulaması vardı. Sürücü ve vardacıyla birlikte bir biletçi görev 
yapıyordu.48 İstanbul tramvaylarında 1913 yılında 16,5 milyon kişi yolculuk yaparken bu sayı 1914 
yılında 24 milyonu buldu. 1915’te yaklaşık olarak 31 milyon kişi tramvaylarla seyahat etti49 (Tablo 1).  
 
2.3. Tünel 

 
İstanbul’da faaliyete geçen raylı toplu taşıma sistemlerinden bir diğeri, günümüzde bilinen adıyla 
Karaköy Tüneli’dir. Dünyanın en eski metrosu olan Londra Metrosunun 1863’te faaliyete girmesinden 
birkaç yıl sonra, İstanbul’da da metro çalışmalarına başlandı. 1867’de turistik bir gezi için İstanbul’a 
gelen Fransız mühendis Eugene Henri Gavand, Galata ve Beyoğlu arasında çok sayıda insanın gidip 
geldiğini fark eder ve hazırladığı bir proje ile Sultan Abdülaziz’in huzuruna çıkar. Projesi Saray 
tarafından kabul edilir. Kendisine 10 Haziran 1869’da Galata ile Beyoğlu (Pera) arasında yer altında 
işleyecek bir demiryolu yapma ve 42 yıl süreyle işletme imtiyazı verilir. Tünel’in yapım çalışmalarına 
10 Haziran 1871 tarihinde başlanır ve inşası Kasım 1874’te tamamlanır. Tünel’in toplam maliyeti 
4.125.554 Frank’ı bulur. Kasım ve Aralık aylarında hayvanlarla deneme seferleri yapıldıktan sonra, 17 
Ocak 1875 tarihinde büyük bir törenle Tünel hizmete açılır. Tünel’in yapımında büyük emekleri olan 
Gavand’a, hizmetlerinden dolayı üçüncü rütbeden Nişân-ı Âli-i Osmânî tevcih edilir. Tünel, faaliyete 
geçtiği günden itibaren halkın büyük ilgisini çeker. Nitekim 18-31 Ocak arasındaki 14 günlük süre 
içerisinde 75 bin kişi Tünel’de yolculuk yapar. Tünel’de 1891 yılında 3 milyonun üzerinde kişi 
seyahat ederken bu sayı 1909’da 4 milyonu geçer.50 Tünel’de taşınan yolcu sayılarının İstanbul 
ulaşımındaki ağırlığı 1912 yılında % 12.20, 1913’de % 11.30 ve 1914 yılında % 10.46 olarak kayıtlara 
geçti51 (Tablo 1).  
 
Osmanlı Devleti’nin son yıllarında, özellikle 19. Yüzyılın son çeyreği ile 20. Yüzyılın başlarında 
Galata-Pera Tüneli’nin dışında da bazı metro ve tünel yapma teşebbüsleri olmuş, ancak bunlar maddi 

46 İ. Tekeli, Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları,  s. 27, 28.  
47 Atlı tramvaylarda üç görevli bulunmaktaydı. Bunlar vatman, biletçi ve vardacıydı. Varda, İtalyanca “guarda” 
yani “korunmak” kelimesinden geliyordu. Vardacılar tramvayın gelişini ‘varda’ diyerek haykıran kişilerdi.  
48 R. Sertaç Kayserilioğlu, Osmanlı’da Ulaşım Serüveni, I, İETT Yayınları, İstanbul 2011, s. 276 
49 M. Koraltürk, İstanbul’da Deniz Ulaşımı, s. 42 ve 74. 
50 Tünel hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Vahdettin Engin, Tünel, Simurg Yayınları, İstanbul 2000. 
51 M. Koraltürk, İstanbul’da Deniz Ulaşımı, s. 42.  
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imkansızlıklar, suiistimaller, ütopik tasarımlar ve savaşlar gibi çeşitli dahili ve harici nedenlerden 
dolayı plan aşamasından öteye gidememiştir.52   
 
 
 
 
3. İstanbul Ulaşımında Köprüler ve Köprü Projeleri 

 
İstanbul’un fethinden sonra Haliç ve İstanbul Boğazı üzerine gerçek ve kalıcı bir köprü yapılması 
düşüncesinin zaman zaman gündeme geldiği bilinmektedir. Nitekim Rönesans dönemi sanatçısı 
İtalyan Michelangelo’nun Haliç üzerinde bir köprü yapmak istediği; Leonardo da Vinciʼnin ise 1502 
yılı civarında II. Beyazıt’a bir mektup göndererek Haliç veya Boğaz üzerine bir köprü oturtmayı 
önerdiği rivayet edilmektedir.53 
 
Haliç’in iki yakasına ilk köprü II. Mahmut zamanında inşa edildi. Azapkapı-Unkapanı arasına yayalar 
için yapılan ahşap Hayratiye Köprüsü (Cisr-i Atik) 1836’da açıldı. İlk köprünün buraya 
yapılmasındaki temel etken Azapkapı’da bulunan Tersâne-i Âmire’ydi. Bugün Unkapanı veya Atatürk 
Köprüsü olarak anılan bu köprüden geçiş parası alınması II. Mahmut tarafından yasaklandığından, 
köprü halk tarafından Hayratiye Köprüsü olarak anılmıştır. Söz konusu köprü 1875’te demirden 
yapılarak yenilenir. Bu demir köprü de 1912 yılında sökülmüş, yerine o sıralarda yenilenen eski Galata 
Köprüsü taşınmıştır. Haliç’in girişine ikinci köprü Abdülmecit’in annesi Bezmialem Valide Sultan 
tarafından yaptırıldı. Karaköy-Eminönü arasına oturtulan bu ahşap köprü 1845’de hizmete açıldı. 
Valide Sultan veya yeni yapılan köprü olması hasebiyle Cisr-i Cedid Köprüsü olarak adlandırıldı. 
Köprü, 1863’te ahşap olarak yenilendi. Bu köprüyü kullananlardan ise Mururiye vergisi denilen geçiş 
ücreti alındı. Daha sonraki yıllarda Galata Köprüsü olarak anılan köprü, 1912 yılında çift hatlı 
tramvayların geçişi için genişletildi. Yine 1852 yılında Ermeni Cezayirlioğlu Mıgırdıç tarafından 
Ayvansaray-Piripaşa (Hasköy) arasına ahşaptan bir köprü yaptırıldı. Köprünün bulunduğu Hasköy ile 
Balat’ta çoğunlukla Yahudiler ikamet ettiğinden, köprüye Yahudi Köprüsü denildi. Köprü 1862’de 
yandı.54 
 
Boğaz’ın her iki yakasının bir köprü veya bir tüp geçitle bağlanması fikri ancak 19. yüzyılın sonlarına 
doğru gündeme geldi. Bu bağlamda, Uluslararası Boğaz Demiryolu Şirketi, İstanbul’un etrafına bir de 
çevreyolu yaparak Asya ve Avrupa’yı iki köprü ile birbirine bağlamayı önerdi. Şirketin söz konusu 
önerisi, Fransız mühendis ve sanayici Ferdinand Arnodin tarafından projelendirildi ve Mart 1890’de 
II. Abdülhamit’e sunuldu. Hazırlanan projenin esas gayesi ise, her iki kıta arasında birbirine bağlı bir 
demiryolu sistemi kurmaktı. Bunun için de birisi Sarayburnu ve Üsküdar, diğeri ise Rumelihisarı ve 
Kandilli arasında olmak üzere Boğaz’a iki köprü yapılması öneriliyordu. Plana göre, Haydarpaşa’da 
biten demiryolu sistemi Üsküdar’a uzatılacak, buradan da inşa edilecek bir köprü vasıtasıyla Avrupa 
yakası tren sistemiyle birleşecekti. Yine projeye göre, önemli banliyöler haline gelmiş bulunan, 
Haydarpaşa-İzmit tren hattı üzerindeki Bostancı ile İstanbul-Edirne hattı üzerindeki Bakırköy semtleri, 
Rumelihisarı ve Kandilli arasında yapılacak diğer köprüyle birbirine entegre edilecekti. Böylece şehrin 
önemli merkezleri olan İstanbul yarımadası, Galata, Üsküdar ve Boğaz köyleri arasındaki ulaşım 
kesintisiz sağlanmış olacaktı. Burada göze çarpan diğer önemli husus ise Arnodin’in, İstanbul’un 
gelecekteki gelişimini isabetli bir şekilde öngörmesi ve buna dair kayda değer planlar hazırlamasıydı. 
Buna rağmen Arnodin’in projesi Sarayda kabul görmedi. Yine aynı sene içinde Boğaziçi Demiryolu 
Şirketi, kapsamlı bir hazırlıktan sonra Rumelihisarı ile Anadoluhisarı üzerine bir köprü yapmayı teklif 
etti. Üstünden tren, araba ve yayaların geçeceği köprüye, dönemin genel konjonktürüne uygun olarak 
Hamidiye adı verilmişti. İhtişamlı bir köprü olması planlanan bu çalışma da padişah tarafından 
onaylanmadı. II. Abdülhamit döneminde İstanbul ile Anadolu yakasının birbirlerine tüp geçitle 

52 Söz konusu projeler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 159-168 ve R. S. 
Kayserilioğlu, Osmanlı’da Ulaşımın Serüveni, I, s. 218-229. 
53 Semavi Eyice, “II. Beyazıd Devrinde Davet Edilen Batılılar”, Belgelerle Türk Tarihi, cilt IV, sayı 19, İstanbul 
1969, 23-30. 
54 İ. Tekeli, Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları, s. 33, 34.  
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bağlanması için de teklifler verildi. 1891 yılında Sarayburnu ile Üsküdar arasında tüp geçit yapımına 
yönelik, o dönemin şartlarına göre oldukça ütopik bir proje Fransız demiryolu mühendislerinden S. 
Preault tarafından tasarlandı. "Deniz Altı Çelik Tüneli" adı verilen bu projede denizin altından geçecek 
bir tünel ile raylı ulaşım hedeflenmekteydi. Çok güçlü inşaat teknolojisi ve ağır maliyet gerektiren bu 
proje de tasarım aşamasında kaldı.55 Yine Abdülhamit döneminde, Frederik E. Strom, Frank T. 
Lindman ve John A. Hilliker isimli üç Amerikalı mühendis, Asya ve Avrupa arasında işleyecek, 
Tünel-i Bahri adını verdikleri bir metro projesiyle saraya başvurdular. Hazırladıkları planda, 
Sarayburnu ve Salacak arasına bir tüp geçit yapılması öneriliyordu. Ancak söz konusu teklif de hayal 
mahsulü bulunarak reddedildi.56 Bundan sonraki dönemde, Osmanlı Devleti iç karışıklıklar ve 
savaşlarla dolu bir sürece girdiğinden, Boğaz’a köprü ya da tünel yapılması fikri gündemden düştü.  
 
4. İstanbul Şehiriçi Ulaşımında Omnibüs, Otobüs ve Otomobil  
 
19. Yüzyılın ikinci çeyreğine kadar İstanbul’da vatandaş ve bürokratların faytona binmeleri mümkün 
değildi. Faytona binmek sadece Sultana mahsustu. Zamanla kent, Abdülaziz ve II. Abdülhamit 
dönemlerinde, diğer çağdaşı Avrupa kentleri gibi, arabaların kiralandığı bir şehir oldu. Söz konusu 
yüzyılın ikinci yarısında İstanbullular kent içi ulaşımlarında omnibüsleri kullanmaya başladı. Dolmuş 
usulü çalışan bu araçlar, iki veya dört atla çekiliyor; on beş ile yirmi arasında yolcu taşıyabiliyordu. 
Fransa’da okul servisi hizmetlerinde kullanılan omnibüsler; İstanbul’da genellikle büyük otellere 
hizmet veriyorlardı. Atlı tramvay imtiyazını alan Dersaadet Tramvay Şirketi’ne omnibüs arabalarını 
işletme yetkisi de verilmişti. İstanbul’da omnibüsler ilk olarak Ağustos 1872’de Perşembepazarı ve 
Pangaltı arasında çalıştı. Aralık 1872’den itibaren ise Eminönü-Eyüp ve Beyazıt-Edirnekapı arasında 
omnibüsler hizmet vermeye başladı. Omnibüsler özellikle tramvayların işlemediği semtlerde 
yaşayanlar için bir kolaylık oldu. Bununla birlikte omnibüslerin sefer yaptığı yollar zamanla bozuldu 
ve bu yolların bakımı gerekir oldu. Şehremaneti ve Tramvay Şirketi arasında yolların bakım ve 
onarımı hususunda anlaşmazlıklar başladı. Haziran 1874’ten itibaren Avrupa yakasında omnibüsler 
işlemez oldu. Yolların tamiri konusunda anlaşmazlıklar devam ettiğinden 10 Şubat 1876’da alınan bir 
kararla omnibüslerin çalışma izinleri iptal edildi. Omnibüslerin Anadolu yakasında hizmet vermesi 
amacıyla, Üsküdar Omnibüs Şirketi kurulmuş ve 25 Eylül 1873 tarihli irade ile şirkete omnibüs 
çalıştırma imtiyazı verilmişti.57 Yine Dersaadet Otobüs ve Omnibüs Osmanlı Anonim Şirket-i 
Umumiyesi adlı kuruluş 60 yıllık otobüs ve omnibüs işletme imtiyazını 1909’da aldı.58 1912 yılında 
kentte çalışmaya başlamasına rağmen otobüsler çok yaygın değillerdi. Araya savaşlar girmişti.59 
Yarım yüzyıl kadar İstanbul’da hizmet veren omnibüsler zamanla sessiz sedasız bir şekilde kaybolup 
gittiler. Otomobillerin İstanbul’a ilk geliş tarihi net değildir. II. Abdülhamit devrinde, 1895 yılında 
ahali tarafından “zatü’l-hareke” olarak adlandırılan otomobillerin getirildiğine dair kayıtlar mevcuttur. 
Otomobillerin İstanbul’da yaygınlaşmaları ise II. Meşrutiyet döneminde oldu.  Mızıka-yı 
Hümayun’dan Yarbay Stavrola ile Basra mebusu Züheyirzade Ahmet Paşa İstanbul’a ilk otomobil 
getiren kişilerdi. İstanbul’da arabayı ticari amaçla kiralayan ilk kişi ise Tütüncü Abdüsselam Efendi 
oldu.60 Söz konusu yıllarda İstanbul yollarında omnibüs, otobüs ve otomobillerin görülmesi, İstanbul 
yollarına yatırımları gündeme getirdi. Nitekim 1903 yılında İstanbul’da (Çatalca Sancağı dâhil) hem 
yeni yollar yapılmış hem de hali hazırla kullanılan yollar ve köprüler gözden geçirilmişti.61 Osmanlı 
Devleti’nin son yıllarında, İstanbul kent içi ulaşımda halkın en az tercih ettiği ulaşım araçları omnibüs 

55 Ömer Faruk Yılmaz, “Boğaziçi Tüp Geçit Projeleri”, Yedikıta, Sayı 13, Eylül 2009, s. 12-15. Ayrıca bkz. 
Cahit Kayra, Eski İstanbul’un Eski Haritaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul 1990, s. 65. 
56 Z. Çelik, Değişen İstanbul, s. 82-86. 
57 Vahdettin Engin, “İstanbul’da Şehiriçi Toplu Taşımacılığının Bir Unsuru Olarak Omnibüsler”, Osmanlı’da 
Ulaşım, Editörler Vahdettin Engin, Ahmet Uçar, Osman Doğan, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2012, s. 68, 77 ve 
82. 
58 R. S. Kayserilioğlu, Osmanlı’da Ulaşımın Serüveni, I, s. 153-164. 
59 İ. Tekeli, Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları, s. 39. 
60 Burçak Evren, “Otomobil”, DBİst.A., 6, s. 182.  
61 Ayrıntılı bilgi için bkz. Cabir Duysak, “19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Karayolları”, Osmanlı’da Ulaşım, 
Editörler Vahdettin Engin, Ahmet Uçar, Osman Doğan, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2012, s. 44. 
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ve otobüslerdi. 1913’te 1,2 milyon kişi omnibüs ve otobüslerle seyahat ederlerken, 1914 yılında bu 
sayı 1,4 milyona ulaşmıştı62 (Tablo 1).  
Sonuç olarak, Roma, Doğu Roma (Bizans) ve Osmanlı Devleti gibi zamanlarının büyük 
imparatorluklarına başkentlik yapan İstanbul, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, ulaşım alanında 
ortaya çıkan yeniliklere zamanında hızla adapte olmuştur. Denizde buharlı gemiler, karada da tramvay 
ve tren kullanılmıştır. Dünyanın en eski ikinci metrosu İstanbul’da hizmete girmiştir. Ayrıca söz 
konusu önemli yatırımların tamamı Osmanlı döneminden Türkiye’ye miras kalmıştır ve halen değişik 
adlarla İstanbul halkına hizmet vermeye devam etmektedir.  
 
 
İşletme 
Adı 

1897 % 1912  % 1913 % 1914 % 

Banliyö 
Trenleri 

5.6 13.33 5.95 9.64 7.67 9.80 8.67 10.07 

Tramvay  6.2 14.76 8.99 14.57 16.5 21.08 24.07 27.97 
Omnibüs 
ve otobüs 

0.6 1.42 0.8 1.29 1.2 1.53 1.4 1.62 

Tünel  2.8 6.66 7.53 12.20 8.85 11.30 9 10.46 
İdare-i 
Mahsusa 
ve Seyri 
Sefain  

9 21.42 14.8 23.98 15.1 19.29 16.5 19.17 

Şirket-i 
Hayriye 

9 21.42 14.39 23.32 18.61 23.78 15.89 18.47 

Haliç 
Vapurları 
Şirketi 

8.8 20.95 9.24 14.97 10.32 13.18 10.5 12.20 

Toplam  42 100 61.7 100 78.25 100 86.03 100 
Tablo 1. İstanbul’da 1897, 1912, 1913 ve 1914 Yıllarında Çeşitli Kent İçi Ulaştırma İşletmelerince Taşınan 
Yolcu Sayısı (Milyon Kişi) ve Yüzdesi63 
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The developments in urban transportation of Istanbul from the late Ottoman period to present-day 
Turkey are shown in chronological order.  
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M. Ö. 6. yüzyıl Tarihi babası sayılan Heredot’un yazdığına göre, ünlü Pers hükümdarı I. Darius, 

M. Ö. 6. yüzyılın ilk çeyreğinde İskitlere karşı yapmış olduğu sefer sırasında 
ordusunu İstanbul Boğaz’ı üzerinden Avrupa yakasına geçirmiş ve bunun için, 
Sisamlı Mandrokles’in geniş sal ve gemileri yan yana dizip bağlayarak yaptığı 
yüzer köprüden faydalanmıştı.1 

1502 Leonardo da Vinciʼnin ise 1502 yılı civarında II. Beyazıt’a bir mektup 
göndererek Haliç üzerine bir köprü oturtmayı önerdi.2 

20 Mayıs 1828 İngiltere’den getirilen ve adı Swift’ten Sürat’e değiştirilen ilk buharlı gemi 
İstanbul’a geldi.3 

3 Eylül 1836 Haliç’in iki yakasını birleştiren, Azapkapı-Unkapanı arasına yapılan ahşap 
Hayratiye Köprüsü (Cisr-i Atik) açıldı. İlk köprünün buraya yapılmasındaki 
temel etken Azapkapı’da bulunan Tersane-i Amire’ydi. Hayratiye Köprüsü daha 
sonraları Mahmudiye, Kasımpaşa, Azapkapı Köprüsü olarak da anılmıştır.4 
Cumhuriyet’le birlikte bir dönem Gazi Köprüsü olarak isimlendirilen köprü, 
günümüzde Unkapanı veya Atatürk Köprüsü olarak bilinir. 

1844 Hazine-i Hassa Vapurları İdaresi kuruldu.5 
22 Kasım 1845 Karaköy-Eminönü arasına Valide Sultan veya Cisr-i Cedid Köprüsü adı verilen 

ahşap köprü hizmete açıldı. Köprüyü II. Mahmut’un annesi Bezmi Alem Valide 
Sultan yaptırdı. Bu köprünün diğer adları Galata Köprüsü, Valide Köprüsü, 
Mecidiye Köprüsü ve Karaköy Köprüsü’dür.6  

25 Kasım 1845 İlk üç gün ücretsiz olan Valide Sultan veya Cisr-i Cedid Köprüsü’ndeki 
geçişlerde Müruriye (Geçiş) vergisi alınmaya başlandı.7 

17 Ocak 1851 Boğaz hattı içinde faaliyet gösteren Şirket-i Hayriye İdaresi kuruldu.8 
1852 Ermeni Cezayirlioğlu Mıgırdıç tarafından Ayvansaray-Piripaşa (Hasköy) arasına 

ahşaptan bir köprü yaptırıldı. Köprünün bulunduğu Hasköy ile Balat’ta 
çoğunlukla Yahudiler ikamet ettiğinden, köprüye Yahudi Köprüsü denildi.9 

1854 Şirket-i Hayriye ilk vapur seferini Üsküdar’a yaptı.10 

• Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, ercankarakoc@hotmail.com  
1 Hasan Kuruyazıcı, “Boğaziçi Köprüsü”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (DBİst.A.,), 2, Ana Basım A. 
Ş., İstanbul 1994, s. 288. 
2 Semavi Eyice, “II. Beyazıd Devrinde Davet Edilen Batılılar,”, Belgelerle Türk Tarihi, cilt IV, sayı 19, İstanbul 
1969, s. 23-30 
3 Eser Tutel, Seyr-i Sefain Öncesi ve Sonrası, İletişim Yayınları, İstanbul 1997, s. 13. 
4 Refik Durbaş, Galata Köprüsü, İletişim Yayınları, İstanbul 1995, s. 10.  
5 Murat Koraltürk, İstanbul’da Deniz Ulaşımı, Varlık Yayınları, İstanbul 2010, s. 88.  
6 R. Durbaş, s. 11 ve “Mecidiye Köprüsü”, Rehber Ansiklopedisi, 11, İhlas Matbaacılık, İstanbul 1993, s. 300. 
7 “Mecidiye Köprüsü”, Rehber Ansiklopedisi, s. 300. 
8 M. Koraltürk, s. 24. 
9 İlhan Tekeli, Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2010, s. 33. 
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5 Eylül 1856 Haliç içerisinde faaliyette bulunmak üzere, Haliç-i Dersaadet Şirket-i Hayriyesi 
(Haliç Vapurları İdaresi) kuruldu.11 

1863 Valide Sultan Köprüsü, bir öncekinden daha geniş ve sağlam bir ahşap köprüyle 
değiştirildi.12 

28 Eylül 1864 Hazine-i Hassa İdaresi, Fevaid-i Osmaniye İdaresi adını aldı.13 
10 Haziran 1869 Galata-Pera arasına yeraltından demiryolu (Tünel) yapma imtiyazı Henri 

Gavand’a verildi.14 
30 Ağustos 1869 Konstantin Karapano’ye tramvay işletme imtiyazı verildi.15 
18 Şubat 1870 Kostantin Karapano Efendi, 1881’den sonra Dersaadet Tramvay Şirketi olarak 

anılacak olan ve günümüz İETT’sinin ilk nüvesini teşkil eden İstanbul Tramvay 
Şirketi’ni kurdu.16 

4 Haziran 1870 Yedikule-Küçükçekmece demiryolu hattının çalışmalarına başlandı.17 
4 Ocak 1871 Rumeli Demiryollarının ilk hattı olan Yedikule-Küçükçekmece (Yedikule-

Bakırköy-Yeşilköy-Küçükçekmece) arasındaki tren yolu merasimle hizmete 
açıldı.18 

Haziran 1871 Fevaid-i Osmaniye İdaresi’nin ismi İdare-i Aziziye olarak değiştirildi.19 
31 Temmuz 1871 İlk atlı tramvay Azapkapı-Beşiktaş hattında, Tophane’de düzenlenen törenle 

hizmete alındı. Hizmet, daha sonra Azapkapı-Aksaray, Aksaray-Yedikule, 
Aksaray-Topkapı hatlarıyla genişletildi.20 

4 Ağustos 1871 Devlet teşebbüsü ilk demiryolu hattı Haydarpaşa-İzmit demiryolu yapımına 
başlandı.21 

26 Ağustos 1871 İlk ölümlü tramvay kazası Karaköy’de meydana geldi. Hırvat asıllı Simeon isimli 
bir vatandaş atların ve tramvayın altında kalarak can verdi.22 

14 Kasım 1871 Eminönü-Aksaray tramvay hattı hizmete girdi.23 
1871 26 numaralı Suhulet adlı araba vapuru hizmete girdi.24 
1872 27 numaralı Sahilbent adlı araba vapuru hizmete girdi.25 
5 Şubat 1872 Azapkapı-Beşiktaş atlı tramvay hattı Ortaköy’e uzatıldı.26 
3 Temmuz 1872 Demiryollarının Sirkeci-Yenikapı kısmı hizmete açıldı.27 
21 Temmuz 1872 Sirkeci-Yedikule ve Küçükçekmece-Çatalca banliyö hatları hizmete açıldı. 

Böylece Sirkeci’den Çatalca’ya kadar trenle ulaşım mümkün oldu.28 
Ağustos 1872 İstanbul’da omnibüsler ilk olarak Perşembepazarı ve Pangaltı arasında çalışmaya 

başladı.29 

10 Eser Tutel, Şirket-i Hayriye, İletişim Yayınları, İstanbul 1994, s. 25. 
11 M. Koraltürk, s. 66 
12 R. Durbaş, s. 12. 
13 İ. Tekeli, s. 24. 
14 Vahdettin Engin, Tünel’den Füniküler’e, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2007, s. 36. 
15 Vahdettin Engin, “İstanbul’un Atlı ve Elektrikli Tramvayı”, Osmanlı’da Ulaşım, Editörler Vahdettin Engin, 
Ahmet Uçar, Osman Doğan, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2012, s. 344. 
16 V. Engin, “İstanbul’un Atlı ve Elektrikli Tramvayı”, s. 345. 
17 Vahdettin Engin, Rumeli Demiryolları, Eren Yayıncılık, İstanbul 1993, s. 66. 
18 V. Engin, Rumeli Demiryolları, s. 66.  
19 Zafer Toprak, “Fevaid-i Osmaniye İdaresi”, DBİst.A., 3, s. 307. 
20 V. Engin, “İstanbul’un Atlı ve Elektrikli Tramvayı”, s. 345.  
21 Ali Satan, “Osmanlı Devri Demiryolu Kronolojisi”, Osmanlı’da Ulaşım, Editörler Vahdettin Engin, Ahmet 
Uçar, Osman Doğan, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2012, s. 316. 
22 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014) 
23 V. Engin, “İstanbul’un Atlı ve Elektrikli Tramvayı”, s. 346.  
24 E. Tutel, Şirket-i Hayriye, s. 46. 
25 E. Tutel, Şirket-i Hayriye, s. 47. 
26 V. Engin, “İstanbul’un Atlı ve Elektrikli Tramvayı”, s. 346. 
27 İ. Tekeli, s. 31 
28 V. Engin, Rumeli Demiryolları, s. 108. 
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14 Ağustos 1872 Aksaray-Yedikule hattında atlı tramvay işlemeye başladı.30 
24 Eylül 1872 İstanbul’da, Demiryolları İdaresi (Anadolu Demiryolları Banliyö İşletmesi) 

kuruldu.31 
4 Ekim 1872 Haydarpaşa-İzmit demiryolunun ilk kısmı olan Haydarpaşa-Tuzla hattı 14 ayda 

tamamlanarak hizmete açıldı.32 
Aralık 1872 Omnibüsler Eminönü-Eyüp ve Beyazıt-Edirnekapı arasında omnibüsler hizmet 

vermeye başladı.33 
14 Ocak 1873 Aksaray-Topkapı tramvay hattı hizmete girdi.34 
3 Mayıs 1873 Haydarpaşa-İzmit demiryolu törenle hizmete açıldı.35 
17 Haziran 1873 İstanbul-Edirne-Sarımbey demiryolu hattı merasimle hizmete açıldı.36 
17 Ocak 1875 Buharlı sistemle çalışan ve dünyanın en eski ikinci metrosu olan Tünel hizmete 

açıldı.37 
31 Ocak 1875 Tünel’de 14 gün içerisinde 75 bin yolcu seyahat etti.38 
25 Ağustos 1875 Tünel’de kayış kopmasından kaynaklanan bir kaza meydana geldi. Kazada ölen 

ya da yararlanan olmadı. (Saat 13.30 civarında Galata`dan Pera`ya çıkmakta olan 
treni çeken kayışın istasyona 100 metre kala kopmasıyla oluşan ilk tren kazasında 
kayan trendeki makinistin Galata İstasyonuna 40 metre kala frene basmasıyla can 
kaybı olmadan kaza atlatıldı).39 

10 Şubat 1876 Şehremaneti ile Tramvay Şirketi arasında omnibüslerin çalıştığı hatlardaki 
yolların tamiri konusunda yaşanan anlaşmazlıklar devam ettiğinden alınan bir 
kararla omnibüslerin çalışma izinleri iptal edildi.40 

9 Eylül 1876 Tünel’de kayış kopmasının sebep olduğu ikinci kaza meydana geldi. Kazada 8 
kişi yaralandı.41 

1878 İdare-i Aziziye İdaresi, İdare-i Mahsusa adını aldı.42 
1880 Önceleri yolcunun istediği yerde duran, bundan dolayı hızı düşen tramvaylarda 

durak uygulamasına geçildi. 
28 Temmuz 1881 İstanbul Tramvay Şirketi’nin adı Dersaadet Tramvay Şirketi oldu.43 
1883 Galata, Tepebaşı ve İstiklal Caddesi’ne tramvay hattı döşendi.44 
11 Şubat 1888 Sirkeci Garı inşaatı başladı.45 
12 Ağustos 1888 İstanbul’dan Viyana’ya giden ilk tren, Şark Ekspresi Sirkeci’den hareket etti.46 
4 Ekim 1888 Deutsche Bank, Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattını Ankara’ya kadar uzatma ve 

işletme imtiyazını satın aldı.47 

29 Vahdettin Engin, “İstanbul’da Şehiriçi Toplu Taşımacılığının Bir Unsuru Olarak Omnibüsler”, Osmanlı’da 
Ulaşım, Editörler Vahdettin Engin, Ahmet Uçar, Osman Doğan, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2012, s. 68. 
30 V. Engin, “İstanbul’un Atlı ve Elektrikli Tramvayı”, s. 346. 
31 V. Engin, Rumeli Demiryolları, s. 104. 
32 A. Satan, s. 317. 
33 V. Engin, “İstanbul’da Şehiriçi Toplu Taşımacılığının Bir Unsuru Olarak Omnibüsler”, s. 68. 
34 V. Engin, “İstanbul’un Atlı ve Elektrikli Tramvayı”, s. 346. 
35 A. Satan, s. 317. 
36 A. Satan, s. 317. 
37 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 73. 
38 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 75. 
39 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 81. 
40 V. Engin, “İstanbul’da Şehiriçi Toplu Taşımacılığının Bir Unsuru Olarak Omnibüsler”, s. 77. 
41 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 81. 
42 E. Tutel, Seyr-i Sefain Öncesi ve Sonrası, s. 68, 69. 
43 V. Engin, “İstanbul’un Atlı ve Elektrikli Tramvayı”, s. 351. 
44 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
45 A. Satan, s. 322. 
46 Vahdettin Engin, “Rumeli Demiryolları”, Osmanlı’da Ulaşım, Editörler Vahdettin Engin, Ahmet Uçar, Osman 
Doğan, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2012, s. 231. 
47 A. Satan, s. 322. 
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23 Mart 1889 Anadolu-Osmanlı Demiryolları Anonim Şirketi kuruldu.48 
3 Kasım 1890 Sirkeci Garı hizmete girdi.49 
1891 Sarayburnu ile Üsküdar (Salacak) arasına tüp geçit yapımına ilişkin bir proje 

Fransız demiryolu mühendislerinden S. Preault tarafından tasarlandı. "Deniz Altı 
Çelik Tüneli" adı verilen bu projede denizin altından geçecek bir tünel ile raylı 
ulaşım hedeflenmekteydi. Çok güçlü inşaat teknolojisi ve ağır maliyet gerektiren 
bu proje çizim aşamasında kaldı.50 

19 Haziran 1892 Eskişehir-İstanbul tren seferleri başladı.51 
1899 Atlı tramvaylarda görev yapan ve elindeki borazanıyla (nefir) atların önünde 

koşarak varda (kendini koru) diye yayaları uyaran vardacılar tasarruf gerekçesiyle 
kaldırıldı.52 

23 Ocak 1899 Haydarpaşa Limanı imtiyazı Alman sermayeli Anadolu Demiryolu Şirketi’ne 
verildi.53  

Mart 1900 Boğaz Demiryolu Şirketi (Compagnie International du Chemin de Fer de 
Bosphore), İstanbul’un etrafına bir çevreyolu da yaparak Asya ve Avrupa’yı iki 
köprü ile birbirine bağlamayı önerdi. Şirketin söz konusu önerisi, Fransız 
mühendis ve sanayici Ferdinand Arnodin tarafından projelendirildi ve Sultan II. 
Abdülhamit’e takdim edildi. Hazırlanan projenin esas gayesi ise, her iki kıta 
arasında birbirine bağlı bir demiryolu sistemi kurmaktı. Bunun için de birisi 
Sarayburnu ve Üsküdar, diğeri ise Rumelihisarı ve Kandilli arasında olmak üzere 
Boğaz’a iki köprü yapılması öneriliyordu.54 

1902 Frederik E. Strom, Frank T. Lindman ve John A. Hilliker isimli üç Amerikalı 
mühendis, Asya ve Avrupa arasında işleyecek ve o dönemin şartlarına göre 
oldukça ütopik bir metro projesiyle saraya başvurdular. Hazırladıkları metro 
planında, Sarayburnu ve Salacak arasına bir tüp geçit yapılması öneriliyordu. 
Ancak teklif hayal mahsulü bulunarak reddedildi.55 

10 Mayıs 1906 Haydarpaşa Garı’nın yapımına başlandı.56 
29 Ocak 1908 Tünel Şirketi, Tramvay Şirketi’ne devredildi.57 
1908 Basra Mebusu Züheyirzade Ahmet Paşa, bizzat padişahtan izin alarak İstanbul’a 

ilk defa otomobil getirtmiş ve kullanmaya başlamıştır.58 
19 Ağustos 1908 Haydarpaşa Garı hizmete açıldı.59 
11 Şubat 1910 Beşiktaş tramvay deposu açıldı.60 
9 Eylül 1910 İdare-i Mahsusa İşletmesi Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi’ne dönüştürüldü.61  
1911 Tütüncü Abdüsselam Efendi, iki otomobil getirterek taksi olarak işletmeye 

başladı.62 
1911 Galata Köprüsü, çift hatlı tramvayın geçebilmesi için genişletildi.63 

48 A. Satan, s. 323. 
49 A. Satan, s. 322 
50 Ömer Faruk Yılmaz, “Boğaziçi Tüp Geçit Projeleri”, Yedikıta, Sayı 13, Eylül 2009, s. 14. 
51 A. Satan, s. 324. 
52 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014).  
53 Ufuk Gülsoy, “Osmanlı Devrinde Anadolu ve Bağdat Demiryolları”, Osmanlı’da Ulaşım, Editörler Vahdettin 
Engin, Ahmet Uçar, Osman Doğan, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2012, s. 297. 
54 Zeynep Çelik, Değişen İstanbul, s. 86. 
55 Z. Çelik, s. 82. 
56 Yıldız Salman, “Haydarpaşa Garı”, DBİst.A., 4, s. 30. 
57 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 107. 
58 İ. Tekeli, s. 32.  
59 Y. Salman, “Haydarpaşa Garı”, s. 30. 
60 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
61 E. Tutel, Seyr-i Sefain, s. 116. 
62 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
63 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

471

http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32
http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32
http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32
http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32


30 Nisan 1911 Tünel Şirketi’nin İngiliz uyruğundan ayrılıp Osmanlı tabiiyetine girmesi kabul 
edildi. Şirketin unvanı ‘İstanbul Şehri Dâhilinde Dersaadet Mülhakatından Galata 
ile Beyoğlu Beyninde Tahtelarz Demiryolu Osmanlı Anonim Şirketi-Societe 
Anonyme Otoman du Chemin de Fer Metropolitan de Constantinople entre 
Galata et Pera’ olarak tespit edildi.64 

17 Temmuz 1911 Aksaray tramvay deposu açıldı.65 
Eylül 1911 Tünel, Tramvay ve Osmanlı Anonim Elektrik Şirketlerini bünyesinde 

barındırmak üzere Union Otoman Societe d’Intrepises Electrigues a 
Constantinople (İstanbul Konsorsiyumu) adı altında bir konsorsiyum oluşturuldu. 
İstanbul Konsorsiyumu esas itibariyle Belçika uyruklu ve çok uluslu büyük bir 
şirket olup dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren ‘Societe Fienciere de 
Trasport et de I’Entreprise İndustrielles’in (SOFINA) bir kanadını 
oluşturmaktaydı.66 

27 Nisan 1912 Galata Köprüsü halkın hizmetine açıldı. Tahta köprünün (Galata) yerine çelik 
konstrüksiyonlu yeni köprünün hizmete girişiyle birlikte tramvayların köprüden 
geçiş yasağı kaldırıldı.67 

17 Eylül 1912 Şişli tramvay deposu açıldı.68 
Ekim 1912 Balkan Harbinin başlaması üzerin İstanbul Tramvay Şirketi’ne ait tüm atlar (430 

adet) 30 bin liraya satın alındı ve İstanbul bir yıl kadar tramvaysız kaldı.69 
1914 I. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine İstanbul’da ulaşım sekiz ay süreyle 

durdu.70 
25 Ocak 1914 Galata Köprüsü üzerinde ilk elektrikli tramvay çalıştı. Günün hasılatı Osmanlı 

Donanma Cemiyeti’ne bağışlandı. Şehremini Vekili Bedri Bey’in konuşması: 
“Artık yokuşlarda değiştirilen atlar, nefir çalan vardacılar, sürücülerin kırbaç 
şakırtıları tarihe karışıyor. Bugünden itibaren asri, güzel tramvaylara 
kavuşuyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun.”71 

11 Şubat 1914 Silahtarağa Elektrik Fabrikası’ndan İstanbul tramvayların tümüne elektrik 
verildi.72 

20 Şubat 1914 Elektrikli tramvayın seferlerine Karaköy-Ortaköy hattında başlaması dolayısıyla 
tören yapıldı.73 

5 Mart 1914 Meclis-i Vükela kararına dayalı olarak İstanbul’un Anadolu yakasında tramvay 
işletilmesiyle ilgili irade-i seniyye açıklandı.74 

1 Şubat 1915 İstanbul’da yaşanılan kömür sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla demiryoluyla 
Karadeniz kıyılarından Haliç’e (Kâğıthane-Kemerburgaz-Ağaçlı-Çiftalan 
Demiryolu) kömür getirmek amacıyla yapılan hattın Kâğıthane-Ağaçlı 
bölümünün inşasına başlandı.75 

Temmuz 1915 Kâğıthane-Ağaçlı demiryolu hattı çalışmaya başladı.76 
1916 Tramvaylar için abonman karneleri (toplu bilet) piyasaya sürüldü.77 

64 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 110.  
65 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
66 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 111. 
67 R. Durbaş, s. 16. 
68 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
69 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
70 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
71 R. Sertaç Kayserilioğlu, Osmanlı’da Ulaşım Serüveni, 1, İETT Yayınları, İstanbul 2011, s. 276 
72 R. S. Kayserilioğlu, s. 247 
73 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
74 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
75 Emre Dölen, Mert Sandalcı, Kağıthane-Kemerburgaz-Ağaçlı-Çiftalan Demiryolu (1914-1916), Kağıthane 
Belediyesi Kültür Kitapları, İstanbul 2004, sayfa numarası yok. 
76 E. Dölen, M. Sandalcı, aynı eser. 
77 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

472

http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32
http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32
http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32
http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32
http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32
http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32
http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32


30 Haziran 1916 Kemerburgaz-Çiftalan demiryolu hattının yapımına başlandı.78 
26 Aralık 1916 Kemerburgaz-Çiftalan demiryolu hattının yapımı bitirildi.79 
11 Mayıs 1920 Tramvay Şirketi’ne bağlı işçilerin ücret ve sosyal hak talepleriyle başlattıkları, 

İstanbul tarihinde (işgal altında) ilk grev ilan edildi ve 6 gün sonra son buldu.80 
18 Temmuz 1920 Nafia Vekaleti’nin genelgesiyle ülkedeki demiryollarına el konularak Anadolu-

Bağdat Demiryolları Müdüriyet-i Umumiyesi kuruldu.81 
20 Aralık 1922 Dersaadet Tramvay Şirketi işçileri 'İstanbul Umum Amele Birliği’ni kurdu.82 
Aralık 1923 Tramvaylarda perde kaldırılarak kadınlarla erkeklerin ayrı seyahat etmesi 

(haremlik-selamlık) uygulamasına son verildi.83 
5 Şubat 1924 Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi, Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi’ne dönüştürüldü.84 
14 Şubat 1924 Alman Junkers uçak şirketi İstanbul-Ankara arasında ilk tarifeli hava postası 

uçuşunu gerçekleştirdi.85 
25 Mayıs 1924 Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi kuruldu.86 
1926 Kadıköy İskelesi ile Moda arasında özel otobüsler çalışmaya başladı.87 
1 Mayıs 1926 İtalyan Aero Espresso Italiana (AEI); İstanbul (Büyükdere)-Atina-Brindisi ve 

İstanbul (Büyükdere)-Atina-Rodos arasında deniz uçaklarıyla yolcu taşımak için 
yurtdışı sivil havacılık seferlerini başlattı.88 

23 Mayıs 1927 Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi, Devlet Demiryolları ve 
Limanları İdare-i Umumiyesi’ne dönüştürüldü.89 

2 Haziran 1927 İstanbul Tramvay Şirketi tarafından 1926 yılında satın alınan 4 adet Renault 
Scemia marka otobüsten biri Beyazıt-Taksim hattında ilk tecrübe seferini yaptı.90 

21 Ekim 1927 Otobüsler Beyazıt-Fuatpaşa-Mercan Yokuşu-Sultanhamam-Eski Postane-
Eminönü hattında gerçek seferlere başladı. Bu hat Temmuz 1928’de Karaköy’e 
uzatıldı.91 

1928 İstanbul’da ilk özel otobüs işletmesi olan “Boğaziçi Otobüsleri” 10-12 araçlık 
filoyla Taksim-Yenimahalle hattında (II. Dünya Savaşı’na kadar) çalışmaya 
başladı.92 

19 Şubat 1928 Üsküdar, Kısıklı, Alemdağ Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi kuruldu.93 
8 Haziran 1928 Anadolu yakasının ilk ve en meşhur hattı tramvay hattı Üsküdar-Bağlarbaşı-

Kısıklı arasında açıldı.94 
31 Aralık 1928 10 Aralık’ta ilgili taraflarca imzalanan sözleşmeler, TBMM tarafından onayladı. 

Böylece Anadolu, Mersin-Tarsus-Adana Demiryolları, Haydarpaşa Limanı ve 
Rıhtımı satın alınarak millileştirildi.95 

1929 Üsküdar-Haydarpaşa tramvay şebekesi çift hatta dönüştürüldü.96 

78 E. Dölen, M. Sandalcı, aynı eser. 
79 E. Dölen, M. Sandalcı, aynı eser. 
80 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
81 İsmail Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2001, s. 
63. 
82 Mete Tunçay, 1923 Amele Birliği, Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul 2009, s. 25. 
83 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
84 E. Tutel, Seyr-i Sefain, s. 162. 
85 Stuart Kline, Türk Havacılık Kronolojisi, Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri, İstanbul 2002, s. 140. 
86 Sedat Murat, Levent Şahin, Dünden Bugüne İstanbul’da Ulaşım, İTO Yayınları, İstanbul 2010, s. 87.  
87 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
88 S. Kline, Türk Havacılık Kronolojisi, s. 155.  
89 İ. Yıldırım, s. 65. 
90 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
91 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
92 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
93 İ. Tekeli, s. 38, 39. 
94 İ. Tekeli, s. 39.  
95 İ. Yıldırım, s. 127, 128.  
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31 Mayıs 1930 Galata Köprüsü’nden geçişte alınan “müruriye resmi (geçiş vergisi)” kaldırıldı, 
geçişler ücretsiz oldu.97 

1931 Cumhuriyet döneminde Boğaz’a köprü inşa edilmesiyle ilgili olarak ilk 
çalışmalar zamanın büyük müteşebbisi Nuri Demirağ tarafından yapıldı. 
Demirağ, Amerika’dan getirttiği mühendis ve uzmanlarla San Francisco’daki 
Golden Gate Köprüsü benzeri asma bir köprü yapmak istedi. İnşa edilmesi 
planlanan köprü, Ahırkapı ve Doğancılar arasında olacaktı. Köprüde tren yolunun 
yanında, tramvay ve arabalar ile yayalar için de yollar bulunacaktı. Projeye göre 
Kumkapı’dan bir makasla ayrılacak olan tren, Doğancılar üzerinden 
Haydarpaşa’ya bağlanacak, böylece Avrupa ve Asya tren sistemleri birbirine 
entegre olacaktı. Bununla birlikte, Demirağ’ın teklifi dönemin idaresi tarafından 
kabul edilmedi.98 

Nisan 1931 Harbiye-Beşiktaş hattında otobüs seferi başladı.99 
1 Temmuz 1933 Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi lağvedildi. Yerine Denizyolu İşletme Müdürlüğü, 

Havuz ve Fabrikalar Müdürlüğü ve AKAY Anadolu-Kadıköy-Adalar-Yalova) 
İşletmesi kuruldu.100  

29 Ekim 1933 Cumhuriyetimizin 10. yıl kutlama törenleri için Atatürk`ün doğrudan verdiği 
emirle İstanbul’da tramvay ve otobüs filosu (320 tramvay ve 4 otobüs) eksiksiz 
olarak sefere çıktı.101 

22 Kasım 1935 İstanbul Belediyesi’ne Haliç Vapurları Şirketi’ne el koyması tebliğ edildi.102 
17 Ocak 1938 İstanbul Tramvay Şirketi’nden alınan paraların ‘İstanbul Şehri İmarına Tahsisine 

Dair Kanun’ kabul edildi.103 
8 Şubat 1939 Tünel ve Tramvay şirketlerinin satın alınma mukavelesi Nâfia Vekili Ali 

Çetinkaya ile şirket yetkilisi M. Special tarafından imzalandı.104 
16 Haziran 1939 İstanbul Tramvay Şirketi, İETT’ye devredildi. Böylece İstanbul Elektrik, 

Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) kurulmuş oldu.105 
2 Temmuz 1941 TBMM’de kabul edilen yasa ile Devlet Denizyolları İşletmesi’ne intikal eden 

Haliç Vapurları Şirketi’nin hukuki varlığı sona erdi.106  
1 Temmuz 1944 Şirket-i Hayriye İdaresi, bütün vapurları, Hasköy’deki fabrikası ve taşınabilir 

varlıklarıyla Münakalât (Ulaştırma) Vekâleti’nce satın alındı.107 
15 Ocak 1945 Şirket-i Hayriye fiilen ortadan kalktı.108 
20 Haziran 1945 İstanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sinaiye Türk Anonim Şirketi`ni 

Satın Alma Sözleşmesi’nin onaylandı ve İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri İdaresi’ne devrine dair kanun çıkarıldı.109 

25 Ekim 1948 Şişli garajı (5 bin 763 metrekare alana sahip, 80 otobüs kapasiteli) ve atölyeleri 
hizmete alındı.110 

1 Ağustos 1953 Uluslararası Yeşilköy Havaalanı resmi açılışla hizmete girdi.111 

96 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
97 “Mecidiye Köprüsü”, Rehber Ansiklopedisi, s. 300. 
98 Nuri Demirağ’ın Hayat ve Mücadeleleri, Nu. D. Matbaası, İstanbul 1957, s. 55, 56. 
99 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
100 M. Koraltürk, s. 91 
101 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/nostaljik-tramvay-hakkinda/92 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
102 M. Koraltürk, s. 71.  
103 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
104 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 123. 
105 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 125. 
106 M. Koraltürk, s. 72. 
107 E. Tutel, Şirket-i Hayriye, s. 91 
108 E. Tutel, Şirket-i Hayriye, s. 91 
109 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
110 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
111 S. Kline, s. 321. 
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11 Kasım 1954 Anadolu Yakası Üsküdar ve Havalisi Tramvay Şirketi, genel kurulda fesih kararı 
aldı.112 

Aralık 1954 İstanbul Belediyesi, dolmuşçuluğu resmen tanıyarak ilk tarifeyi kabul etti.113 
1955 Tramvayların Galata Köprüsü’nden geçişleri sona erdirildi.114 
9 Şubat 1955 Protokolle deniz dolmuş motoru işletmenin temel kuralları belirlendi.115 
16 Mart 1955 Üsküdar-Kadıköy Halk Tramvayları Şirketi, (Belediye Meclisi kararıyla) tüm 

tesisleriyle İETT’ye devredildi.116 
3 Haziran 1956 Sirkeci-Halkalı banliyösünde sinyalizasyon ile işletmeye geçilmiştir.117 
1957 Topkapı garajı (80 otobüs kapasiteli) hizmete açıldı.118 
1958 Suhulet araba vapuru hizmet dışı bırakıldı.119 
1959 Levent garajı hizmete açıldı.120 
1959 Sahilbent araba vapuru servis dışı bırakıldı.121 
1959 İETT’nin bayan biletçileri göreve başladı.122  
10 Nisan 1959 Sirkeci-Kadıköy arasında araba vapuru işlemeye başladı.123 
11 Mayıs 1961 89 yıl aralıksız hizmet veren, Gazi unvanlı Suhulet araba vapuru sökülmek üzere 

satıldı.124 
27 Mayıs 1961 İtalya’dan getirtilen Ansaldo San Giorgio marka troleybüsler hizmete girdi.125  
1 Temmuz 1961 Pendik-Tuzla arası çift hat haline getirilmiştir.126 
12 Ağustos 1961 Tramvaylar İstanbul’a (Avrupa yakası) veda etti.127 
20 Temmuz 1963 Tuzla-Gebze arası çift hat haline getirildi.128 
1966 İstanbul’da plaka sayısı (Taksi: 15.200, Dolmuş taksi:705 adet) olarak 

donduruldu.129 
1966 İETT Matbaası kurularak otobüs biletlerinin (1 kâğıt biletin maliyeti=1 kuruş) 

basımına başlandı.130 
9 Mayıs 1966 Boğaz’da araçların iki yaka sarasındaki geçiş taleplerinin artması üzerine araba 

vapurlarının hatlarında yeni düzenlemelere gidildi. Üsküdar-Kabataş ve Kartal-
Yalova hatları çalışmalarına devam ederken, Sirkeci-Kadıköy hattının yerini 
Sirkeci-Harem hattı aldı.131 

14 Kasım 1966 Avrupa yakasından sonra, Anadolu yakasında da elektrikli tramvaylar son 
seferini yaptı.132 

25 Kasım 1968 Yenilenme ve elektriklendirme çalışmaları nedeniyle Tünel’in faaliyetleri 
durduruldu.133 

112 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
113 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
114 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
115 M. Koraltürk, s. 187. 
116 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
117 İ. Tekeli, s. 54. 
118 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
119 E. Tutel, Şirket-i Hayriye, s. 194. 
120 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
121 E. Tutel, Şirket-i Hayriye, s. 194. 
122 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
123 İ. Tekeli, s. 53. 
124 E. Tutel, Şirket-i Hayriye, s. 43.  
125 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/troleybus/30 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
126 İ. Tekeli, s. 59. 
127 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/nostaljik-tramvay-hakkinda/92 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
128 İ. Tekeli, s. 59, 60. 
129 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
130 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
131 İ. Tekeli, s. 62.  
132 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/nostaljik-tramvay-hakkinda/92 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
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Ağustos 1968 İETT atölyelerinde, tamamen Türk ustaların eseri olan, ilk Türk troleybüsü 
Tosun’un yapımına başlandı. 100 araçtan oluşan filoya katılan Tosun, 101 kapı 
numarasıyla İstanbul’da 16 yıl süreyle hizmet verdi.134 

1970 Harem otogarı faaliyete geçti. 135 
20 Şubat 1970 Boğaziçi Köprüsü’nün inşasına başlandı.136  
Temmuz 1971 Topkapı’da bulunan Anadolu Otogarı ile hemen yanındaki Trakya Otogarı 

faaliyete geçti.137 
2 Kasım 1971 Elektrikli Tünel’in resmi açılışı yapıldı.138 
5 Kasım 1971 Boğaziçi Köprüsü çevreyolları projesi kapsamında yapılan Haliç Köprüsü’nün 

yapımına başlandı.139 
9 Kasım 1971 Yeni haliyle Tünel’de yolcu taşınmaya başlandı.140 
29 Ekim 1973 Boğaziçi Köprüsü hizmete açıldı.141  
2 Mayıs 1974 Boğaziçi Köprüsü’nde yayalara geçiş hakkı verildi.142 
10 Eylül 1974 Haliç Köprüsü kullanıma açıldı.143 
1 Mayıs 1977 Taksim’deki 1 Mayıs kutlamaları dolayısıyla Tünel’de taşınan yolcu sayısı iki 

katına çıktı ve aşırı yolcu yoğunluğu nedeniyle aracın amortisörleri patladı.144 
27 Mayıs 1977 Ünlü Şark Ekspresi’nin Paris-İstanbul arasındaki son seferi yapıldı.145 
16 Haziran 1978 Taksim-Sarıyer hattında (40 numaralı hat) çalışan Büssing marka İETT otobüsü 

lastiğinin patlaması sonucu Tarabya’da, Boğaz’a uçtu. İETT tarihindeki bu en 
büyük kazada 30 kişi hayatını kaybetti.146 

11 Mart 1979 Taksim-Levent arasında 6,5 kilometrelik tercihli yol uygulamasına başlandı.147 
13 Haziran 1979 Taksim-Levent tercihli yol otobüslerinde ilk biletçisiz-kumbaralı sistemin 

deneme uygulamasına başlandı.148 
1 Nisan 1980 İETT otobüslerinde aylık mavi kart uygulamasına geçildi.149  
4 Haziran 1982 Kadıköy İskele-Altıyol tercihli yolu açıldı.150 
9 Eylül 1982 İETT eliyle yürütülen tüm elektrik hizmetleri, yasa değişikliğiyle Türkiye 

Elektrik Kurumu’na (TEK) devredildi.151 
Haziran 1983 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine havagazı üretim ve dağıtım 

faaliyetleri durduruldu.152 
27 Haziran 1984 İstanbul dâhilinde tüm altyapı hizmetleriyle kara ve deniz taşımacılık 

hizmetlerinin koordinasyonu sağlamak amacıyla bir birim, UKOME (Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi) kuruldu.153 

133 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 128. 
134 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
135 “Otogarlar”, DBİst.A., 6, s. 181. 
136 İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Derleyen Şadi Dinçdağ, Karayolları Genel Müdürlüğü Matbaası, Ankara 1973.  
137 “Otogarlar”, DBİst.A., 6, s. 181. 
138 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 128. 
139 Büyük Larousse, 8, Gelişim Yayınları, İstanbul 1986, s. 4961. 
140 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 128 
141 H. Kuruyazıcı, “Boğaziçi Köprüsü”, s. 289.  
142 http://emlakansiklopedisi.com/wiki/bogazici-koprusu (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
143 Büyük Larousse, 8, s. 4961. 
144 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
145  Ayşe Hür, “Şark Ekspresi”, DBİst.A., 7, s. 136. 
146 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
147 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
148 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
149 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
150 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
151 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
152 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
153 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
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16 Temmuz 1984 Troleybüs İşletmesi tasfiye edilerek 75 adet araç İzmir Belediyesi ESHOT 
İşletmesi’ne satıldı.154 

29 Mayıs 1985 Yeşilköy Havaalanı’nın adı Atatürk Uluslararası Havalimanı olarak 
değiştirildi.155 

1 Ekim 1985 Özel Halk Otobüsleri’nin yönetim, yürütümü ve denetimi İETT’ye bağlandı.156 
4 Aralık 1985 Temeli 29 Mayıs 1985’te atılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün inşaatına 

başlandı.157 
19 Temmuz 1986 İETT Anadolu I garajı (400 otobüs kapasiteli) işletmeye açıldı.158 
13 Ocak 1987 Yeni Galata Köprüsü’nün temeli atıldı.159 
6 Nisan 1987 İstanbul Belediyesi tarafından deniz ulaşımına ve trafik sorununa çözümler 

bulmak amacıyla İstanbul Ulaşım ve Ticaret A. Ş. kuruldu.160 
29 Mayıs 1987 İstanbul’un fethinin yıldönümünde, 29 Mayıs günü Bostancı-Kabataş arasında ilk 

deniz otobüsü yolcu seferi yapıldı.161 
Haziran 1987 İstanbul Bağdat Caddesi’nde tek yön uygulaması başlatıldı.162 
8 Haziran 1987 Bostancı-Kabataş arasında düzenli deniz otobüsü seferleri başladı.163 
11 Temmuz 1987 İkitelli garajı hizmete açıldı.164 
1 Mayıs 1988 İETT’nin Levent garajı, Büyükşehir Belediyesi tarafından borçları karşılığında 

alındı.165 
3 Temmuz 1988 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hizmete açıldı.166 
16 Ağustos 1988 İstanbul'daki mevcut Tramvay, Metro, Hafif Metro, Füniküler ve Teleferik 

hatlarının işletmeciliğini yapan İstanbul Ulaşım A.Ş. kuruldu.167 
2 Eylül 1988 İstanbul Ulaşım ve Ticaret A. Ş.’nin adı İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve 

Ticaret A. Ş. (İDO) olarak değiştirildi.168 
18 Mart 1989 Aksaray-Atatürk Havalimanı Hafif Metro hattının ilk aşaması hizmete açıldı.169  
3 Eylül 1989 İstanbul Aksaray-Kartaltepe Hafif Raylı Sistemi hizmete açıldı.170 
4 Aralık 1989 Aksaray Hafif Raylı Sistemi’nin Esenler durağı hizmete alındı.171 
29 Aralık 1990 Nostaljik tramvay Tünel-Taksim hattında hizmete alınarak İstanbullulara yeniden 

merhaba dedi.172 
16 Mayıs 1992 Eski Galata Köprüsü’nde yangın çıktı ve tarihi köprü kullanılamaz hale geldi.173 

154 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/troleybus/30 (Erişim Tarihi 15.01.2014) 
155 S. Kline, s. 379. 
156 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/ozel-halk-otobusleri/88 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
157 www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Bolgeler/1Bolge/FatihSultanMehmetTarihce.pdf 
(Erişim Tarihi 15.01.2014). 
158 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
159 Büyük Larousse, 7, s. 4362.  
160 Binali Yıldırım, “İDO ve Hızlı Deniz Taşımacılığı”, II. Uluslararası Ulaşım Sempozyumu-Bildiriler, Editörler 
İhsan Gök, Raif Yetim, Seher Ofset Matbaacılık, İstanbul 1998, s. 11. 
161 E. Tutel, Gemiler, Süvariler, İskeleler, s. 355. 
162 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
163 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
164 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
165 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
166 H. Kuruyazıcı, “Boğaziçi Köprüsü”, s. 272. 
167 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/hakk%C4%B1m%C4%B1zda/tarih%C3%A7e.aspx (Erişim Tarihi 
15.01.2014).  
168 Neşet Dereli, Karşıdan Karşıya, Komşu Yayınları, İstanbul 2007, s. 126. 
169 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/hakk%C4%B1m%C4%B1zda/tarih%C3%A7e.aspx (Erişim Tarihi 
15.01.2014). 
170 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 170.  
171 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/m1-aksaray-–-atatürk-havalimanı.aspx (Erişim Tarihi 
17.01.2014)  
172 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 171.  
173 R. Durbaş, s. 18. 
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13 Haziran 1992 Zeytinburnu-Kabataş Tramvay Hattının ilk aşaması olan Topkapı-Sirkeci arası 
tamamlandı.174 

17 Haziran 1992 Yeni Galata Köprüsü hizmete açıldı.175 
10 Temmuz 1992 Zeytinburnu-Kabataş Tramvay Hattının Beyazıt-Sirkeci arası tamamlandı.176 
19 Ağustos 1992 Taksim-4. Levent metro hattının temeli atıldı.177 
29 Ekim 1992 Zeytinburnu-Kabataş Tramvay Hattının Aksaray-Topkapı arası tamamlandı.178 
11 Nisan 1993 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı hizmete açıldı.179 
31 Ocak 1994 Hızlı Tramvay (LRT) Otogar-Merter arasında hizmet vermeye başladı.180 
7 Mart 1994 Hızlı Tramvay hattının Zeytinburnu-Bakırköy arası hizmete alındı.181 
5 Mayıs 1994 Büyük İstanbul Otogarı (Esenler) hizmete açıldı.182 
12 Haziran 1994 Taksim-4. Levent metro hattının Taksim-Şişli tüneli birleştirildi.183 
8 Temmuz 1994 Taksim-4. Levent metro hattının Şişli-4. Levent tüneli birleştirildi.184 
30 Nisan 1995 Taksim-4. Levent metro hattının Taksim-Şişli ve 4. Levent tünelleri 

birleştirildi.185 
12 Temmuz 1995 Kağıthane (Poligon) garajı hizmete girdi.186 
26 Temmuz 1995 Aksaray Hafif Raylı Sisteminin Ataköy istasyonu hizmete açıldı.187 
25 Ağustos 1995 Aksaray Hafif Raylı Sisteminin Yenibosna istasyonu hizmete açıldı.188 
20 Nisan 1996 Tramvayın Sirkeci-Eminönü bağlantısı yapıldı.189 
16 Aralık 1997 Beykoz-Şahinkaya garajı hizmete açıldı.190 
15 Ocak 1999 Aksaray Hafif Raylı Sisteminin Bahçelievler istasyonu hizmete açıldı.191 
25 Mart 1999 Taksim-Şişli metro hattında ilk deneme seferleri yapıldı.192 
16 Eylül 2000 Taksim-Levent arası metro hizmete girdi.193 
24 Ekim 2000 Taksim metrosunun Levent-4 Levent arası istasyonu hizmete alındı.194  
8 Ocak 2001 Sabiha Gökçen Havaalanı hizmete açıldı.195 
1 Haziran 2001 Aylık Mavi Akbil'e ek olarak günlük, haftalık ve 15 günlük Akbil uygulamasına 

başlandı.196 

174 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/hakk%C4%B1m%C4%B1zda/tarih%C3%A7e.aspx (Erişim Tarihi 
15.01.2014). 
175 “Mecidiye Köprüsü”, Rehber Ansiklopedisi, s. 300. 
176 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/t1-kabataş-–-bağcılar.aspx (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
177http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/m2-şişhane-–-hacıosman.aspx (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
178 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/t1-kabataş-–-bağcılar.aspx (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
179 S. Murat, L. Şahin, s. 222.  
180 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 170. 
181 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/m1-aksaray-–-atatürk-havalimanı.aspx (Erişim Tarihi 
15.01.2014). 
182 http://www.avter.com.tr/index.php/istanbul-otogari (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
183 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/m2-şişhane-–-hacıosman.aspx (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
184 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/m2-şişhane-–-hacıosman.aspx (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
185 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/m2-şişhane-–-hacıosman.aspx (Erişim Tarihi 17.01.2014).  
186 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
187 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 170.  
188 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/m1-aksaray-–-atatürk-havalimanı.aspx (Erişim Tarihi 
17.01.2014). 
189 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/hakk%C4%B1m%C4%B1zda/tarih%C3%A7e.aspx (Erişim Tarihi 
15.01.2014). 
190 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
191 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/m1-aksaray-–-atatürk-havalimanı.aspx (Erişim Tarihi 
15.01.2014). 
192 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/m2-şişhane-–-hacıosman.aspx (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
193 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/m2-şişhane-–-hacıosman.aspx (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
194 http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/SubSites/raylisistemler/Pages/taksim-4Levent.aspx (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
195 S. Kline, s. 416. 
196 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
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1 Haziran 2001 İETT otobüsleri ve Taksim-4. Levent Metro hattında elektronik bilet 
entegrasyonu ve 60 dakika ücretsiz aktarma uygulaması başlatıldı.197 

23 Aralık 2002 Aksaray-Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı Havalimanı hattında yolcu 
taşınmaya başlandı.198 

26 Şubat 2003 Sultançiftliği-Edirnekapı raylı sistem projesinin (tramvay) yapımına başlandı.199 
1 Ağustos 2003 Taksim-Kabataş füniküler hattının yapımına başlandı.200 
1 Kasım 2003 Kadıköy-Moda nostaljik tramvay hattı hizmete açıldı.201 
9 Mayıs 2004 Marmaray projesinin temel atma töreni Üsküdar’da yapıldı.202 
30 Aralık 2004 Kadıköy-Kartal metrosu ihale edildi.203 
1 Ocak 2005 Eminönü-Fındıklı Tramvay Hattı hizmete açıldı.204 
11 Şubat 2005 Kadıköy-Kartal metrosunun inşasına başlandı.205 
Mart 2005 Şehir Hatları, İDO’ya devredildi.206 
29 Mayıs 2005 Otogar-Bağcılar Hafif Metro Hattının temeli atıldı.207 
30 Kasım 2005 Eyüp-Pierre Loti Teleferiği hizmete açıldı.208 
1 Haziran 2006 Zeytinburnu-Fındıklı Tramvay Hattı Kabataş bağlantısı açıldı.209 
29 Haziran 2006 Taksim-Kabataş Füniküleri hizmete açıldı.210 
1 Temmuz 2006 Büyükşehir Belediyesi’nce ‘Tek Bilet Akbil’ uygulamasına geçilerek İETT, Özel 

Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Deniz Motorları ve Banliyö 
Trenleri entegre edildi. Mavi Akbil tüm sistemlerde geçerli hale geldi. Günlük, 
haftalık ve 15 günlük Mavi Akbil uygulaması kaldırıldı.211 

14 Eylül 2006 Zeytinburnu-Bağcılar Tramvay Hattı açıldı.212 
17 Eylül 2006 Sultançiftliği-Edirnekapı Tramvay Hattı açıldı.213 
4 Ocak 2007 Kabataş-Kadıköy vapur hattı hizmete girdi.214 
27 Nisan 2007 İstanbul ve Bursa arasında yolcu ve araç taşımacılığı noktasında, “İstanbul-Bursa 

75 Dakika” sloganıyla Yenikapı-Güzelyalı hattı hizmete girdi.215 
17 Eylül 2007 İstanbul'un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, hızlı ve konforlu 

ulaşım sağlamak amacıyla işletmeye alınan Metrobüs sisteminin ilk ayağı 
olan Avcılar-Topkapı hattı hizmete açıldı. Metrobüs sayesinde daha önce 67 
dakikada alınan bu mesafe 22 dakikaya indi.216 

197 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
198 http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/SubSites/raylisistemler/Pages/aksarayHavalimani.aspx (Erişim Tarihi 
17.01.2014) 
199 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
200 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
201 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 172.  
202 S. Murat, L. Şahin, s. 229.  
203 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/m4-kadıköy-kartal.aspx (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
204 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/t1-kabataş-–-bağcılar.aspx (17.01.2014). 
205 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/m4-kadıköy-kartal.aspx (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
206 M. Koraltürk, s. 170.  
207 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/hakk%C4%B1m%C4%B1zda/tarih%C3%A7e.aspx (Erişim Tarihi 
15.01.2014). 
208 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/eyüp-piyerloti-teleferik-hattı.aspx (Erişim Tarihi 
15.01.2014). 
209 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/t1-kabataş-–-bağcılar.aspx (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
210 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 187.  
211 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
212 V. Engin, Tünel’den Füniküler’e, s. 171. 
213 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/hakk%C4%B1m%C4%B1zda/tarih%C3%A7e.aspx (Erişim Tarihi 
15.01.2014). 
214 M. Koraltürk, s. 181.  
215 M. Koraltürk, s. 181. 
216 http://metrobus.iett.gov.tr/tr/metrobus/pages/metrobus-tarihce/222 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
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17 Eylül 2007 Yapımını İETT’nin üstlendiği Sultançiftliği-Edirnekapı hafif metrosu hizmete 
alındı.217 

11 Aralık 2007 Çeksan Tersanelerinde, yerli imkânlarla inşa edilen Suhulet adlı araba vapuru 
hizmete girdi.218 

1 Ocak 2008 İETT’de kâğıt bilet tarihe karıştı, yerine beş biletlik kart ‘beşiBiryerde’ geldi.219 
14 Ocak 2008 Anadolu yakasındaki metronun ilk ihalesini üzerine alan firma işi zamanında 

bitiremeyince Kadıköy-Kartal metrosunun ikinci ihalesi yapıldı.220 
Mart 2008 Suhulet’in kardeş gemisi Sahilbent, İDO filosuna katıldı.221 
20 Haziran 2008 Sultanahmet araba vapurları hizmete girdi.222  
28 Haziran 2008 İETT Bağlarbaşı Kültür Merkezi ve Ulaşım Müzesi (Eski İETT tramvay deposu) 

törenle hizmete açıldı.223 
4 Eylül 2008 Sadabad araba vapuru seferlerine başladı.224 
8 Eylül 2008 Metrobüs’ün ikinci etabı olan Topkapı-Zincirlikuyu hattı hizmete alındı.225 
31 Ocak 2009 Taksim-4. Levent metro hattının (M2-Şişhane-Hacıosman) kuzeyinde Atatürk 

Oto Sanayii ve güneyinde  Şişhane uzantıları hizmet vermeye başladı.226 
3 Mart 2009 Metrobüs’ün üçüncü etabı olan Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattı hizmete 

alındı.227   
18 Mart 2009 T4 (Topkapı-Habipler) hattı Edirnekapı-Topkapı uzantısı hizmete açıldı.228 
24 Ağustos 2009 Kabataş-Kadıköy-Bursa hattı deniz otobüsü seferleri başladı.229 
5 Aralık 2009 Yeni Haliç vapurları hizmete alındı.230 
2 Eylül 2010 Taksim-4. Levent metro hattının (M2) Darüşşafaka istasyonu hizmete açıldı.231 
22 Eylül 2010 İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic.  AŞ. kurularak, Şehir Hatları vapurları 

ve İskeleleri yeni şirkete devredilmiştir.232 
30 Ekim 2010 Daha önce aktarma yapılmayan Nostaljik Tramvay ve Tünel’de aktarma 

yapılmaya başladı.233 
8 Kasım 2009 Eminönü-İstinye-Çubuklu-Eminönü güzergâhında Pazar günleri yapılan 

“Duraksız Boğaz Keyfi” deniz otobüsü turları başladı.234 
11 Kasım 2010 Taksim-4. Levent metro hattının (M2)  Seyrantepe istasyonu hizmete açıldı.235 
3 Şubat 2011 Zeytinburnu-Bağcılar Tramvay Hattı, Zeytinburnu-Kabataş Tramvay Hattına 

bağlandı ve Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı oluşturuldu (T1 ve T2 hatları 

217 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/t4-topkapı-–-habibler.aspx (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
218 N. Dereli, s. 136. 
219 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
220 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/m4-kadıköy-kartal.aspx (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
221 http://www.idoseferleri.net/ido-hakkinda/idonun-yillara-degisimi-ve-gelisimi/ (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
222 http://www.idoseferleri.net/ido-hakkinda/idonun-yillara-degisimi-ve-gelisimi/ (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
223 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
224 http://www.idoseferleri.net/ido-hakkinda/idonun-yillara-degisimi-ve-gelisimi/ (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
225 http://metrobus.iett.gov.tr/tr/metrobus/pages/metrobus-tarihce/222 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
226 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/hakk%C4%B1m%C4%B1zda/tarih%C3%A7e.aspx (Erişim Tarihi 
15.01.2014). 
227 http://metrobus.iett.gov.tr/tr/metrobus/pages/metrobus-tarihce/222 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
228 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/hakk%C4%B1m%C4%B1zda/tarih%C3%A7e.aspx (Erişim Tarihi 
15.01.2014). 
229 M. Koraltürk, s. 181. 
230 http://www.idoseferleri.net/ido-hakkinda/idonun-yillara-degisimi-ve-gelisimi/ (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
231 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/hakk%C4%B1m%C4%B1zda/tarih%C3%A7e.aspx (Erişim Tarihi 
15.01.2014). 
232 http://ekonomi.milliyet.com.tr/ido-ve-sehir-hatlari-2-ayri-sirket-olarak-hizmet-
verecek/ekonomi/ekonomidetay/22.09.2010/1292385/default.htm (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
233 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
234 M. Koraltürk, s. 181. 
235 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/hakk%C4%B1m%C4%B1zda/tarih%C3%A7e.aspx (Erişim Tarihi 
15.01.2014). 
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birleştirildi). Böylece yolcular Kabataş’tan Bağcılar’a kadar kesintisiz raylı 
ulaşım imkânına sahip olmuşlardır.236 

26 Şubat 2011 Asya ve Avrupa kıtalarını İstanbul Boğazı'nın altından karayolu ile birleştirecek 
İstanbul Boğazı Karayolu Geçiş Projesi'nin tüp geçit tünelinin (Avrasya Tüneli) 
temeli atıldı.237 

15 Mart 2011 Avcılar-Beylikdüzü metrobüs hattı inşaatının temeli törenle atıldı.238 
29 Nisan 2011 Taksim-4. Levent metro hattının (M2)  Hacıosman istasyonu hizmete açıldı.239 
16 Haziran 2011 Dünyanın en büyük yolcu ve araç taşıma şirketi İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 

861 milyon dolar karşılığında Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu'na 
devredildi.240 

15 Eylül 2011 Üsküdar-Sancaktepe metro hattı ihale edildi.241 
17 Kasım 2011  İETT, tarihinde bir ilke imza atarak yerli üretim otobüs alımı için BMC 

firmasıyla sözleşme imzaladı.242 
22 Şubat 2012 Aksaray Hafif Raylı Sisteminin Yeni Esenler istasyonu hizmete açıldı.243 
8 Mayıs 2012 Kadıköy-Kartal metrosunun deneme seferleri yapıldı.244 
6 Haziran 2012 Üsküdar-Sancaktepe metrosunun temeli atıldı.245 
19 Temmuz 2012 Metrobüsün dördüncü etabı olan Avcılar-Beylikdüzü hattı hizmete alındı. 

Böylece Metrobüs hattının toplam uzunluğu 52 kilometreye ulaştı.246 
3 Eylül 2012 İstanbul’da trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla toplu taşıma yolu (bus lane) 

pilot uygulaması Topkapı-Aksaray (Millet Caddesi) ve Şirinevler-Mahmutbey 
yolunda başlatıldı.247 

24 Ocak 2013 İDO’ya alternatif olarak, Bursa–İstanbul arasında deniz ulaşımının sağlanması 
amacıyla Bursa Ulaşım-Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş 
(BURULAŞ) bünyesinde Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi'ni (BUDO) 
kuran Büyükşehir Belediyesi'nin Norveç'ten aldığı deniz otobüsü, açılış seferini 
yaptı.248 

3 Mayıs 2013 İstanbul’da yapılması planlanan 3. Havaalanının ihalesini 22 milyar 152 milyon 
Euro ile Limak Grubu kazandı.249 

29 Mayıs 2013 İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e bakan kuzey yönünde, Sarıyer’in Garipçe Köyü 
ile Beykoz’un Poyrazköy’ü arasında olacak olan ve adı Yavuz Sultan Selim 
olarak kararlaştırılan üçüncü boğaz köprüsünün temeli atıldı.250 

14 Haziran 2013 Başakşehir-Olimpiyatköy-Kirazlı Metrosu (M3) ve Otogar-Bağcılar-Kirazlı 
(M1B) uzatması yolculu işletmeye açıldı. Yeni metro hattı ile İstanbullular, 
Esenler Otogar’dan Başakşehir’e 30 dakikada ulaşabilecek.251 

7 Temmuz 2013 Başakşehir-Olimpiyatköy-Kirazlı Metrosu (M3) ve Otogar-Bağcılar-Kirazlı 

236 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/rayl%C4%B1-sistemler/t1-kabata%C5%9F-%E2%80%93-
ba%C4%9Fc%C4%B1lar.aspx  (Erişim Tarihi 9 Ocak 2014). 
237 http://www.avrasyatuneli.com/documents/AVRASYA_TRK_TEK.PDF (Erişim Tarihi 9 Ocak 2014). 
238 http://metrobus.iett.gov.tr/tr/metrobus/pages/metrobus-tarihce/222 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
239 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/m2-şişhane-–-hacıosman.aspx (17.01.2014). 
240 http://www.idoseferleri.net/ido-hakkinda/idonun-yillara-degisimi-ve-gelisimi/ (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
241 http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Pages/Haber.aspx?NewsID=19673#.UtalT_RdWSo (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
242 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
243 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/m1-aksaray-–-atatürk-havalimanı.aspx (Erişim Tarihi 
17.01.2014). 
244 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/raylı-sistemler/m4-kadıköy-kartal.aspx (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
245 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/20707396.asp (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
246 http://metrobus.iett.gov.tr/tr/metrobus/pages/metrobus-tarihce/222 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
247 http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/kronolojik-tarihce/32 (Erişim Tarihi 15.01.2014). 
248 http://www.ntvmsnbc.com/id/25416427/ (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
249 Zekai Özçınar, “Havalimanı İhalesi Rekora Uçtu”, Zaman, 4.5.2013. 
250 http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2013/05/29/3-bogaz-koprusunun-temeli-atiliyor# (Erişim Tarihi 
9.01.2014). 
251 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/hakk%C4%B1m%C4%B1zda/haberler.aspx (Erişim Tarihi 15.01.2014) 
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(M1B) uzatmasının resmi açılışı yapıldı. 252 
29 Ekim 2013 Marmaray hizmete girdi.253 
29 Ekim 2013 M4 Kadıköy-Kartal metro hattının Ayrılık Çeşmesi istasyonu Marmaray’la

birlikte hizmete girdi.254 
1 Aralık 2013 Marmaray’ın Sirkeci istasyonu hizmete açıldı.255 
 

                                                      
252 http://www.istanbul-ulasim.com.tr/hakk%C4%B1m%C4%B1zda/haberler.aspx (Erişim Tarihi 15.01.2014) 
253 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/25003617.asp (Erişim Tarihi 9.01.2014).  
254 http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/SubSites/raylisistemler/Pages/ayrilikcesme.aspx (Erişim Tarihi 17.01.2014). 
255 http://www.ntvmsnbc.com/id/25483184/ (Erişim 17.01.2015). 
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TARİHİ SİT ALANLARINDA CBS YARDIMIYLA YANGIN RİSK HARİTALARININ 
OLUŞTURULMASI 

Alpaslan H. Kuzucuoğlu1 
Burcu Özdemir2 

Özet 
İstanbul tarihindeki afetler ve zincirleme etkileri incelendiğinde, yangınların büyük ölçüde etkili 
olduğu görülmektedir. Bu yangınlar İstanbul’un tarihi dokusunu önemli ölçüde harap etmiş, tarihi 
kültürel mirasın da silinmesine neden olmuştur.  Yangın önleme çalışmalarının yerleşim dokusuna 
göre çeşitlilik arz etmesi yangınla doğru mücadele için oldukça önemlidir. Çalışmada amaç, tarihi 
dokuyu göz önüne alan optimum çözüme ulaşmayı hedefleyen stratejik bir koruma önerisi 
geliştirmektir. Çalışma yıllık yangın ve yangına müdahale süre istatistiklerini kullanan CBS ortamında 
oluşturulacak bir yöntem araştırmasına odaklanmaktadır. İstanbul İlinin Fatih İlçesi örneklem alan 
olarak seçilmiştir. Çalışma sonucunda, yangınla mücadele için, Fatih ilçesi yangın risk haritasının 
oluşturulması, özel araç ihtiyacının saptanması, yeni müfreze ve hidrant yerlerinin önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler:Yangın Risk Haritaları, Yangınla Mücadele, Tarihi Doku, Coğrafi Bilgi Sistemi 
(CBS), Kültürel Mirasın Korunması, Müze, Kütüphane ve Arşiv Binalarının Korunması 

Abstract 
Analyzing the impacts of disasters and secondary effects in the history of Istanbul, it is seen that they 
were greatly effective at the city scale. These fires destroyed  significant historical texture and 
historical and cultural heritage of Istanbul. Fire prevention applications which can be differ  according 
to  city’s urban fabric are very important for right response to fires. This study emphazise to develop a 
strategic protection proposal which is to aim optimum solution  by considering historical texture of 
İstanbul. The study focuses  on a fire-response research  method which is created in the GIS system by 
using statistics of annual fire and duration of fire response. Fatih district of Istanbul province was 
selected as the sample area. As a result of this study, It is propose to create of the Fatih district fire risk 
map, to determine special vehicles needing, to recommend likely fire stations and fire hydrant 
locations. 

Keywords: Fire Risk Maps, Fire Fighting, Historic Texture, Geographical Information System (GIS), 
Cultural Heritage Conservation, Museums, Libraries and Archives Building Conservation 

1. Tarihi Sit Alanlarını Tehdit Eden Riskler

Yüzlerce yıllık kültür birikimi ile beraber yapıldıkları dönemin özelliklerini günümüze taşıyan kültürel 
miras alanları; başta afet riskleri olmak üzere, teknolojik ve insan kaynaklı, çevresel riskler gibi pek 
çok risk faktörünün tehdidi altındadır. Bununla beraber; teknik, sosyal, politik gibi risk kaynakları da 
kültürel miras alanlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Fiziksel olarak etkileyen yani eserleri tahrip 
edip gelecek nesillere ulaşmasını engelleyen deprem, yangın, sel gibi afetlere yönelik koruma 
tedbirleri öncelikle üzerinde durulması gereken konulardır. Bu çalışmada İstanbul Tarihi Yarımada 
özelinde tarihi sit alanlarını etkileyecek afetlerden yangın riskleri üzerinde durulmuş, olumsuz 
sonuçlarını en aza indirecek koruyucu tedbir önerileri geliştirilmiştir.  

İstanbul tarihindeki afetler incelendiğinde, 1509 depreminin “Küçük Kıyamet” olarak adlandırıldığı ve 
özellikle de Tarihi Yarımada’da büyük yıkımlara neden olduğu anlaşılmaktadır. Yine yıkıcı etkisi 
büyük 1690, 1894 gibi tarihsel depremler incelendiğinde ahşap binalardaki can kayıplarının az olduğu 
yönünde kanaat hakimdir. Bu depremlerin ardından ahşap yapıların yapılmasına hız verilmiştir. Bunun 
nedeni ahşap yapıların depreme dayanıklı olması, taş malzemeye göre daha hafif olması, bina 
yapımının kolay olması ve ısı izolasyonu gibi nedenlerdir.  Ancak yangına karşı dirençsiz malzeme 
olması nedeniyle yangının hızlı bir şekilde yayılmasını sağladığından aynı anda pek çok bina ve tarihi 

1Dr., Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi.  alpaslan.kuzucuoglu@yeniyuzyil.edu.tr 
2Şeh.Pl., İTÜ Coğrafi Bilgi Teknolojileri Master Programı ozdemirbu@itu.edu.tr 
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eserin de yanması ile sonuçlanmıştır. Osmanlı döneminde kentlerin mimarisini inceleyen M.Cerası 
Osmanlı Şehirlerinde 17.-19. yüzyıllar arasında evlerin genellikle ahşap ve iki katlı olduğunu 
belirtmiştir (Cerası- Çev:Ataöv,1999). 19. yüzyılda  1834, 1841, 1845, 1852, 1861 ve 1882 
yangınlarında İstanbul’da büyük yangınlar sonucu pek çok bina da yanarak yok olmuştur 
(Martal,2007). Bu yangınlar İstanbul’un tarihi dokusunu önemli ölçüde harap etmiş, tarihi mirasın da 
silinmesine neden olmuştur. 

İstanbul’da 1828 yılında Yangın Tulumbacı Teşkilatı kurulabilmiş, daha sonra 1868’de Şehremaneti, 
Belediye Reisliği ve Belediye Daireleri kurulmasıyla kent ölçeğindeki yangınla mücadele 
çalışmalarının daha organize bir şekilde yapılması sağlanmıştır (İBB İtfaiyesi,Tulumbacılar). 1900'de 
yangın riskinin fazla olduğu bölgelerin tespiti için kadastral temelli sigorta haritalarına ihtiyaç 
duyulması nedeniyle sigorta haritaları yaptırılmıştır. 

Yangınların genel çıkış nedenlerini kasıtlı ya da kasıtsız kaynaklar olarak iki ayrı grupta toplamak 
mümkündür. Genel olarak ihmal, sabotaj, kullanılan kimyasallar ya da teçhizatla ilgili bilgisizlik, 
kazalar, doğa kaynaklı (yıldırım, orman yangını vb.), çevresel nedenler (bina çevresinde başlayan 
yangının binaya sirayet etmesi) olarak kategorize edilmelidir. Tarihi binalar yapı cinsi olarak, ahşap, 
taş, bağdadi ve Cumhuriyet dönemi yapılarında ise yığma ve betonarme olarak inşa edilmişlerdir. Tüm 
yapı malzemeleri için yangın önlemleri farklılık arz etmektedir. Genel itibariyle tarihi yapılardaki 
yangın sebepleri yüzde oranlarıyla birlikte; elektrik tesisatı %22, kundaklama ve şüpheli %20, sigara 
ve izmarit %8, açık alev %8, ısıtma cihazları %7, diğer teçhizat %9, mutfak cihazları %6, dışarıdan 
sirayet %4, doğal nedenler %3, havalandırma sistemi %1,çocukların ateşle oynaması %3, bilinmeyen 
nedenler %9 dur (Soğukoğlu,1996). 

1994 yılında yanan Sait Halim Paşa Yalısı Yangını sonrası hazırlanan araştırma raporunda;yangın 
öncesi güvenlik önlemlerinin uygun olmadığı,otomatik algılama sisteminin iptal edildiği, uygun 
söndürme cihazlarının kullanılmadığı ve kontrol edilerek doldurulmadığı, sulu söndürme sisteminin 
yeterli olmadığı gibi tespitler yer almıştır (Kılıç,1994). 

Son dönemde bir daha geri getirilmesi mümkün olmayan pek çok eşsiz kültür miras eseri yanarak yok 
olmuştur. Her ne kadar bu eserlerin yeniden aslına uygun olarak restorasyonu mümkün olsa da, 
yapıldıkları dönemdeki özgünlüğe günümüze taşıyan;  yapı malzemesi ve tekniğinin, duvar boylarının 
ve resimlerinin, yazma eserlerin, dekoratif mobilya ve malzemenin, halı ve tekstil malzemelerin geri 
getirilmesi mümkün değildir.  

Tarihi Yarımadada yanarak ağır hasarlar alan tarihi kültürel mirastan bazıları: Fatih Emniyet 
Müdürlüğü Yangını (2009), Beyazıt Camii Hünkar Kasrı Yangını (2011), Kapalıçarşı Yangını (2012), 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yangını (2012),  Eminönü Belediye Binası Yangını (2012) dır. 

Şekil 1.Hünkar Kasrı Yangını (solda) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yangını (sağda) 

Bu tür yangınlarda ahşap yapısı itibariyle zarar görebilir durumdaki çatı alanlarından başlayan 
yangınların binanın genelinde yayıldığı görülmektedir. Restorasyon çalışmaları sırasında elektrik 
kontağı ve dikkatsizlik gibi nedenlerden de yangın çıkmaktadır.  
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Yangın önleme çalışmalarının yerleşim dokusuna göre çeşitlilik arz etmesi yangınla doğru mücadele 
için oldukça önemlidir.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü’nün Tarihi Yarımada’da yaptığı saha çalışmalarındaki tespit ettiği görsellerden 
anlaşılacağı üzere yapı stoğunun çok eski olduğu, olası bir afet anında bu yapının çok daha kırılgan 
hale gelebilmesi olasılığıyla afetlere karşı dirençsiz olması, sokak dokusunun çok dar olduğu, zaten 
çok dar olan sokaklara araçların park edilerek itfaiye araçlarının erişiminin imkansız hale geldiği, 
merdivenli sokakların bulunduğu, geniş itfaiye araçlarının geçmesine olanak tanımayan sokakların 
bulunduğu tespit edilmiştir. 

Şekil 2. İBB İtfaiye Destek Hizmetleri Md.lüğü tarafından tespit edilen erişilebilirlik güçlükleri. (İBB İtfaiye 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Arşivi) 

2.Tarihi Sit Alanlarında Yangın Riskine Yönelik Risk Haritalarının Hazırlanması:
 Fatih İlçesi Örneği 

Tarihi Yarımada, İstanbul’un tarihi mirası ve kentin temel kimliğini oluşturan bölgelerin başında 
gelmektedir. 9 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5757 sayılı kanunla Tarihi Yarımada’nın iki ilçesi 
olan Eminönü ve Fatih İlçeleri, Fatih İlçesi adı altında birleştirilmiş ve 2010 yılı itibariyle Tarihi 
Yarımada sınırı ile Fatih ilçe sınırı tamamen örtüştürülmüştür. Dolayısıyla 1985 yılında UNESCO 
tarafında Dünya Kültüre Mirası Listesine dahil edilen İstanbul’un Tarihi Alanları olan Sultanahmet 
Arkeolojik Parkı, Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı, Zeyrek Camii ve Çevresi Koruma 
Alanı ile İstanbul Kara Surları’nın bulunduğu alanlar Fatih İlçesi sınırları içerisinde kalmaktadır 
(İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı, 2011). (Şekil 3). Kendine has yerleşim dokusu, barındırdığı 
kültürel ve mimari zenginliği açısından Fatih ilçesi çalışma alanı olarak seçilmiştir.  

Yangınla doğru mücadele etme kavramı yerleşim dokusuna göre çeşitlenen stratejileri de beraberinde 
getirmektedir. Yapılan çalışmada amaç, tarihi yerleşim dokusunu göz önüne alan ilgili mevcut durum 
analizlerini üretmek ve bu mekansal analizler sonucunda yangınla doğru mücadele için gerekli karar 
destek mekanizmalarını oluşturmaktır.  

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

485



Çalışmada kullanılan veriler ilgili kamu kurumları tarafından sağlanmıştır. 2012 yılına ait Fatih 
ilçesinin mahallelerine ve İstanbul’un diğer ilçelerine göre yangın sayısı ve ortalama yangına 
müdahale süresi verisi, itfaiye müfreze ve hidrant yerlerinin konum bilgisi İBB İtfaiye Destek Hizmet 
Müdürlüğü’nden temin edilmiş olup, erişim analizleri için ulaşım ağı verisi kullanılmıştır. İBB Avrupa 
Yakası İtfaiye Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde, binalarda 4 dakika ve üzeri zaman aralığında 
yangının bir odadan bir odaya geçtiği istatistiksel olarak tanımlanmış olup, itfaiye araçları 5 metreden 
dar yollarda manevra ve 90 derecelik dönüşlerde zorlanmakta olduğu belirtilmiştir. 

Şekil 3. Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylı yönetim planı alanı ve Dünya Miras Alanları sınırları 
(Kaynak: İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı) 

2.1.İstatistiksel Veriler 

Fatih İlçesi 57 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler Aksaray, Akşemsettin, Alemdar, Ali Kuşçu, 
Atikali, Ayvansaray, Balabanağa, Balat, Beyazıt, Binbirdirek, Cankurtaran, Cerrahpaşa, Cibali, 
Demirtaş, Derviş Ali, Eminsinan, Hacıkadın, Haseki Sultan, Hırkai Şerif, Hobyar, Hoca Gıyasettin 
Hocapaşa, İskenderpaşa, Kalenderhane, Karagümrük, Katip Kasım, Kemalpaşa, Küçükayasofya 
Kocamustafapaşa, Mercan, Mesihpaşa, Mevlanakapı, Mimar Hayrettin, Mimar Kemalettin, Molla 
Fenari, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Muhsinehatun, Nişanca, Rüstempaşa, Saraç İshak, Sarıdemir 
Seyyid Ömer, Silivrikapı, Sultanahmet, Sururi, Süleymaniye, Sümbülefendi, Şehremini, Şehsuvarbey 
Tahtakale, Tayahatun, Topkapı, Yavuzsinan, Yavuz Sultan Selim, Yedikule ve Zeyrek’tir. 

Fatih İlçesinde 4 adet istasyon/müfreze yeri bulunmaktadır. Ayrıca istfaiye araçlarına destek amacıyla 
310 adet hidrant tesis edilmiştir. Mevcut hidrantların 210 tanesi faaldir. Çalışmada Fatih ilçesinde 
bulunan tüm hidrantlar aktif kabul edilmiştir.  

Yapılan istatistiksel analizde, İstanbul genelinde 2012 yılında İlçe başına düşen ortalama: 622 yangın 
olup, ortalama varış süresi 00:06:06’dir. Fatih ilçesinde 2012 yılında toplam 1008 yangın olayı 
yaşanmıştır. Yangın istatistiklerinde hem itfaii olay hem de yangın verileri yer almaktadır. İtfai olaylar 
can kurtarma, trafik kazası, gibi olayları da içerdiğinden bunlara çalışmada yer verilmemiştir. 

Fatih ilçesinde mahalle başına düşen ortalama 18 yangın olup, ortalama varış süresi 0:04:07’dir. 
Mevlanakapı Mahallesi 0:06:49 süreyle en geç müdahale edilen mahalleyken, Alemdar Mahallesi 
00:02:11 süre ile en hızlı müdahale edilen mahalledir. 30 mahalleye 4 dakikanın üstünde sürede erişim 
sağlanırken, 27 mahalleye 4 dakika ve daha az sürede erişilmektedir. En çok yangın vakasının olduğu 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

486



mahalle, 52 yangın ile Zeyrek Mahallesi olup, 1 yangın ile Sarıdemir Mahallesi son sırada yer 
almaktadır.  

2.2.Mekansal Analizler 

İstatistiksel veriler, mahalle bazında CBS ortamında temel altlık verisi olan Fatih İlçesi mahalle öz 
nitelik tablosuna girilmiş, mahallelere göre yangın sayısı ve mahallelere göre itfaiye araçlarının erişim 
sürelerini gösteren tematik haritalar oluşturulmuştur  

Şekil 4. Fatih İlçesindeki mahallelere göre oluşan yangın sayısı (2012) 

Şekil 5. Fatih İlçesindeki mahallelere göre itfaiye araçlarının yangına erişme süresi (2012) 
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Mevcut itfaiye istasyonların konum bilgisi temel altlığa işlenmiş ve araç yollarının genişliği, trafik 
yönü ve ortalama hız bilgilerini içeren Fatih İlçesi ulaşım ağı verisi üzerinden “Network Analizi” 
yapılmıştır. Analiz sonucunda itfaiye araçlarının mevcut itfaiye alanlarından 2 ve 4 dakikada 
erişebileceği bölgeler tespit edilmiştir.  

Şekil 6. Mevcut İtfaiye sorumluluk alanlarına göre 2dk. ve 4dk. erişim süresindeki bölgeler 

Araç yollarının yol genişliği kıstasına bakılmaksızın yapılan network analizinde, mevcut yol 
genişliklerine uygun itfaiye araçları tercih edildiğinde yangın müfreze/istasyonundan neredeyse 
ilçenin tamamına 4 dakika içinde hizmet edilebilmektedir.  Ancak, mevcut itfaiye araçları göz önüne 
alındığında, Fatih ilçesindeki 5 metre genişlikten dar yollar saptanmış (Şekil 7) ve bu risk faktörü 
network analizinde kısıt parametresi olarak işlenmiştir. Tekrar üretilen analiz sonucunda birçok 
mahallenin erişim alanın içinde yer alamadığı saptanmıştır.  

Şekil 6. Yol genişliği 5 m.’den az yollar Şekil 7. İtfaiye araçlarının erişim bölgelerinin 
belirlenmesi 

Yapılan analiz sonucunda Alemdar mahallesinde bulunan itfaiye müfreze yerinin ( Şekil 7’de kırmızı 
nokta ile belirtilen) çevresindeki yolların 5 metre genişlikten dar olması nedeniyle sorumluluk 
bölgesindeki  alanlara standart itfaiye araçları ile hizmet etmesinin mümkün olmadığı görülmektedir.  
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Araç erişiminin olmadığı bölgelerde, yangına direk müdahaleye yardımcı olmak için kullanılan 
hidrantların ilçedeki lokasyon dağılım verisi kullanılarak, hidrantların hizmet ettiği tüm alanlar 
belirlenmiştir. Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğünden alınan bilgide mevcut bir hidrant ile en fazla 150 
metrelik mesafeye hizmet edilebileceği belirtilmiştir.  

Şekil 8. Hidrantların dağılımı ve hizmet ettiği alanlar Şekil 9. İtfaiye etkin müdahale alanları ile hidrantların 
lokasyonları 

Üretilen analizler sonucunda, Fatih ilçesinde olası bir yangında İtfaiye etkin müdahale alanları 
tanımlanırken, harita cebiri yardımıyla yangına müdahalede erişim sorunu olan bölgeler belirlenmiştir 
(Şekil 10). 

Şekil 10. Yangınla müdahalede erişim sorunu olan bölgeler 
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Analizler sonucu mahalle bazında elde edilen mekansal veriler, yangın riski açısından skorlama 
yöntemine tabi tutularak, mevcut durumda yangına müdahalede risk düzeyi ölçülmüştür. Mahalleler 
sahip oldukları yangın varış süresi, yıllık yangın sayısı, erişim düzeyi ile 4’lü ölçekte derecelendirilmiş 
olup, aritmetik ortalaması alınarak mahallenin risk derecesi hesaplanmıştır. 1. derece alanlar yangın 
açısından en çok riske sahip olan alanlar iken 4 derece en düşük riske sahip alanlardır.  

Şekil 11. Yangın riski açısından risk önceliklendirme haritası. 

3.Sonuç ve Öneriler:

Çalışma verilerinden elde edilen  sonuçlara göre Yedikule  ve Nişanca Mahalleleri en riskli alanlar 
olarak tespit edilmiştir. Alemdar ve Ayvansaray Mahallelerindeki Müfrezelere manevra kabiliyeti 
yüksek, özel araç alımı ve sahil şeridi boyunca 150 metre aralıklarla hidrantların yapımı 
önerilmektedir. Ayrıca Mevlanakapı Mahallesinde, Şehremini  ve Topkapı Mahallelerine de hizmet 
verecek müfreze  için yer seçimi ve Yedikule Mahallesinde, Sümbül Efendi  ve  Koca Mustafapaşa 
Mahallelerine de hizmet verecek müfreze  için yer seçimi öngörülmektedir.  

 2.3.Risk haritasının oluşturulması: 
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Şekil 12. Öneri harita 

Şüphesiz ki yapılan modelleme çalışmalarına paralel olarak nüfus yoğunluğu, yapı cinsi, bina yaşı, 
trafik, yoğunluğu, kullanım fonksiyonları, sanayi bölgeleri, yanıcı-patlayıcı madde bölgeleri gibi 
kriterlerin de dikkate alınabileceği çok amaçlı ve geniş kapsamlı modeller kurulmalıdır.   

Tarihi mirasın korunmasını amaçlayan bu önemli çalışmalarda disiplinler arası koordinasyon 
sağlanmalıdır. Sadece ilgili kamu kurumları değil, üniversiteler, STK’lar, bölge sakinleri de kültürel 
mirasın korunması üzerine yapılacak çalışmalara katkı sağlamalıdır. Öncelikle Kavramsal Model 
kurulmalı ve bu modelde Fiziksel Model için veri ilişkileri tanımlanmalıdır. Tarihi Yarımadayı tehdit 
edebilecek olası afet riskleri ve bu risklere karşı yapılacak müdahalelerin en hızlı ve etkin şekilde 
yapılabilmesi için, her bir afet için ayrı ayrı olmak üzere risk haritaları hazırlanmasını sağlayacak 
dinamik bir veri tabanı oluşturulmalıdır. Tüm risklerin tanımlandığı bu haritalama çalışmaları ile 
risklerin önem derecelerinin belirlenmesi ve karar vericilerin bilgisine sunulması müdahalenin 
etkinliği açısından önem arz etmektedir. 

Mevcut durumun iyi analiz edilip olası durumlara karşı uygun önlem stratejileri izlenmediği takdirde 
Tarihi Yarımadada bulunan yapısal miras ile  Müze, Kütüphane ve Arşiv binalarının ve bünyelerinde 
bulunan koleksiyon ve eserlerin de yangından olumsuz olarak etkilenmesi kuvvetle muhtemeldir. 
Çünkü arşivler, koleksiyonlar, müze eserleri acil durum ve afetler karşısında özellikle de yangın 
durumlarında son derece kırılgan/ zarar görebilir yapıya sahiptirler. Kent ölçeğinde öncelikle bu 
alanların korunmasına yönelik koruma tedbirlerinin artırılmasına Yerel ve Merkezi Hükümetler 
tarafından önem verilmelidir. 

Özellikle Tarihi Yarımada Sit Alanındaki ahşap binalara yönelik elektrik tesisatlarının yenilenmesi, 
yangına yönelik sensör ve alarm sistemlerinin kurulması (yangın tüpleri, duman ve ısı sensörleri, 
alarm butonları, sprinkler sistem vb.), ahşap binalarda yangını geciktirici modern malzemelerin 
kullanılması ve o bölgede yaşayanların eğitim/tatbikat çalışmalarına öncelik verilmesi sağlanmalıdır. 

Yapılan bu çalışmanın, İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planında yer alan “Tarihi Yarımadadaki 
Kültürel Mirasa Yönelik Afet Riskinin Azaltılması Araştırma Projesi” (VII-PP28) ile “Tarihi 
Yarımadadaki Sokak Dokusundan Kaynaklanan Afet Risk Alanlarının Belirlenmesi Projesi” (VII-
PP30) çalışmalarına destek ve altyapı olacağı düşünülmektedir. 
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Summary 
The Roman world saw a strongly urban society to develop. The growth of the nucleuses of population, 
with Rome to his front, was demanding an organization of sufficient infrastructures to answer to the 
needs of a population increasingly numerous. With the development of the Urbs, her attraction and her 
position of center of the "civilized world" it provoked important migrations that were informing to 
every time major lack of housing. The limited space of the enclosure of the city generated the need to 
seek to settle the lack of soil with the construction in vertically, of buildings increasingly high. To 
limit the abuses, and the risks, the Roman legislator had the worry, of very early form, of having in 
consideration these conditions. This historical evolution, for several centuries, saw quiet in the 
Legislation of Zeno, inheritor of the previous experience, applied to the concrete case of 
Constantinople, the new city of reference of the Empire. The analysis of the above mentioned code 
allows us to bring us over so much to the legal history in the Roman world in general, like to the 
situation of the capital of Empire of East especially. 

Keywords: ancient skyscrapers, roman construction, Constantinople, Zeno’s Legislation 

1. Introduction

The Roman society is characterized for being eminently urban. In her agglomerations there comes out 
the relevancy of the planning and of the order. In turn, there appears clearly in her the importance of 
the public spaces, the worry for the infrastructures - public nets of supply of water, of outlet, net of 
roads, paving street, etc. - and the public services - thermal baths, theatres and amphitheatres, libraries, 
etc.-, demonstrating the deep will to generate common spaces of life, of gathering in crowds in 
communities structured so much at the social level like urban development. Though buildings spread 
in the territory existed, this they were in the habit of answering to concrete needs linked with big 
agricultural properties, road links or religious spaces 

This conviction of the urbanity as sign of development, demonstrated across his accomplishments, is 
confirmed in the scornful attitude that the Romans have opposite to other villages that live of 
"primitive" form, considering them to be barbarians, since it can be the case of the German1 ones, or 
of the Gauls. Their villages, generally of small size and isolated, were constituted of constructions of 
type hut, as what it was known in remote times2. 

Though the organization of the cities, independently of their size, was strict and dense, there exist 
paradigmatic cases of the urban character of the Romans, since it can be Constantinople or same 
Rome. The latter managed to to rely on a million souls. During all her history, the constant demand of 
housing, due to the attraction of the Urbs for her character of center of the Roman world, provided a 
situation of urban development tension3, which effects gather from insistent form in classic texts4. 

1 The historian Tacitus says: “That none of the several people in Germany live together in cities, is abundantly known; nay, 
that amongst them none of their dwellings are suffered to be contiguous [...] In all their structures they employ materials quite 
gross and unhewn, void of fashion and comeliness [...] They are likewise wont to scoop caves deep in the ground, and over 
them to lay great heaps of dung.” (Germany, XVI) 
2 Vitruvius, De Architectura, Book I 
3 It does not stop growing, and the construction of temples, forums, public spaces and other buildings of leisure, destructing 
entire areas of housings, was sharpening even more this phenomenon. 
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This need to give cover to a multitude every time major of inhabitants generated in turn a phenomenon 
of real-estate speculation without precedent. The activity concerning the buy of lots or buildings, in 
order to construct new real estate and to extract an economic ideal utilization of the operation, 
propitiated the building construction increasingly high, destined for the rent of cenaculae5or of domus. 
They were in the habit of the above mentioned real estate constructing of rapid and cheap form, 
bearing a mediocre quality of execution - together with a carelessness of the maintenance on the part 
of the owners6 - and for consistent big risks of precipices or fires. 

Paradoxically, we must remove ourselves from the vision that us these conditions can transmit 
erroneously, and admit that this real estate not only was for poor or humble people. In fact, the poorest 
could not have access to these housings, which prices needed often to have minimal income which 
great part of the population was not having. The most unfortunate could not accede to apartments, 
though they were unhealthy. Neither the value of the flats was homogeneous. This way, in the same 
building, it was normal on that they were over putting - in the literal sense of the word - different 
social strata, increasingly humble as it was raised in height, staying the space down of the roof for the 
poorest tenants 

If we concentrate so on the classic texts, on the scientific contemporary bibliography, and on 
testimonies as the Form Vrbis Romae, it does not fit doubts that Rome was a densely built-up and 
populated city, where a career existed towards the heights for lack of space and need of housing, 
vertical urbanism that in turn was generating numerous dangers. For this reason, the Romans had to 
legislate, already of early form, on the form of construction, the maximum edificial height and the 
servitudes that had to concern the buildings, so as to guarantee safety for the inhabitants and urban 
development viability. 

2. Synopsis on regulation of the construction in the Roman world

In the first approximation to the topic we can say that the concept of urbanism, as we understand it 
today in day, that is to say as a public function composed by a set of knowledge, procedure and skills 
destined for the ordination, development and organization of the city, it did not exist properly in the 
Roman law, and the most similar thing to our current urban development procedure can be by us find 
in the institutions of private right corresponding to the limitations of the property and to the relations 
of vicinity. Nevertheless, certain impositions that the legislation establishes in favor of the State, bring 
us over enough to the modern conception of the public law, in a complex mixing of private and public 
concepts to differentiate it we have to concentrate on the study of every norm, if this one can be 
repealed, for agreement deprived among the owners, or not. 

In any case, in the set of procedure that today we would call urban development, three big groups of 
regulations can be distinguished: 

1) The distance between the buildings,
2) The maximum allowed height,
3) The conservation and repair of the buildings.

It is worth a sentence clarifying that, though the different procedure of the Roman law that treat on 
these topics do not differ between domus and insulae, we consider, for the own content of the matter 
that it regulates that basically always one is referred to the regulation of the buildings of several floors, 
that is to say, to the insulae 

4 The clearest example of it is, in 456 a.C., the segregation and delivery but the Senate of important public spaces on the 
Aventine to the plebs, at the suggestion of the tribune Icilius, for the construction of housing (Tite-Live, Histoire Romaine, 
III, 31; Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, X, 7). 
5 Up to the prominent figures most distinguished from the aristocracy they were taking part of this business, as for example 
the own Cicero, who had business of rent, like tabernae. 
6 Marcial and Juvenal describe with very much character this situation 
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Carrying out a rapid analysis of the regulation on limitations and relations of vicinity across each of 
the epochs of the Roman civilization, we might say that in the archaic epoch where the classic 
housings must be of a floor, the law of the Tables XII established the obligation to support one it 
spread between the different buildings, the ambitus, where it was not possible to build, but that with 
the increase of the population, and specially with the appearance of a new type of building, of three or 
four floors, the insulae, it was occupied and, from this moment the regulations between the 
neighboring lands it was realized on the basis of the limitations that mutually the proper owners were 
imposing on themselves lights and that the Roman law so well could regulate in what it was named 
iura praediorum urbanorum. 

Little is known of the republican epoch, though there are references that under Rutilius Rufus's 
consulate, in 105 B.C., were regulated on to form of the buildings. 

Advancing a bit in the urban development regulation in the epoch of the principality I regulate 
basically, by means of “senateconsults”, the prohibition of destroying buildings to trade with his 
materials, though we have to come even August to see the first regulation on the height of the 
buildings in Lex Iulia de modo aedificiorum urbis where there was established a maximum height of 
seventy feet (20,65 m). 

Also the emperor Nerón, and due to the great fire of 64 A.D., I regulate urban development aspects 
and especially he reduced the maximum height of the buildings without we know exactly which was 
this new height; also he realized a regulatory plan of Rome and established procedure on the width of 
the streets. He was probably the first urbanist emperor of Rome 

Later, the emperor Trajan also worried about the urban development procedure applicable to Rome 
and reduced to sixty feet the height of the buildings. 

In the epoch of the empire different emperors look after themselves of regularly certain urban 
development aspects that concern the different municipalities, but we have to come to Zeno's 
Constitution to find a real integral regulation of the urban development procedure, the distance being 
established between buildings and the height; the distance is established in twelve feet, though the 
height is free, providing that the sight is not harmed to the sea of the owner before the one that is 
constructed, though there are limitations to this right, providing that it is a question of reconstructing a 
building destroyed by a fire. Also there is regulated the possibility of constructing buildings with a 
height of hundred feet, though it intervenes before buildings with a view to the sea, providing that 
there is respected another distance of hundred feet. 

Finally, in the year 531 Justinian does this Zeno's extensive regulation to the whole Empire, being able 
to be said that for the first time there is an integral legislation on urban development regulation. 

3. Procedure and situations you specify to the buildings of great height

When one speaks about real estate of housings of several floors - commonly called insulae7 - We are 
in the habit of thinking about Ostia's buildings, of which Diana's House is the most representative. 
Nevertheless this architecture of factory of bricks - opus testaceum - is not the used one in the Urbs, 
where the number of floors of the FVR, or the testimonies of the classic authors refer to constructions 
much higher than the presents in this coastal city, surely realized often in opus craticium, the studding 
of wood, so criticized for Vitruvius8. 

In effect, and as we comment previously, the building appearance of great height in Rome, constructed 
with cheap skills, it supposed in turn the existence of important risks, proper of this type of 
constructions. The measures adopted as many emperors, with the aim to reduce them, were several 

7 Nevertheless this word is erroneous, or at least it does not correspond with any confirmed material or constructive reality 
8 Vitruvius (II, 8) 
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natures, from the properly constructive legislation, passing for procedure of urban development 
character, up to the creation of services of alertness and protection. One of the fundamental points, and 
approached of repeated form, is the will to reduce the permitted constructed height. 
 
A very showy fact is the continuous need to insist on this limitation, clear proof that this norm was not 
respected, and in turn of the importance of the need of creating housing so much like of habit of the 
lucrative business practices I half-close to this activity. 
 
The height was then a constant worry. From the beginning of the Republic, until the end of the 
Empire, procedure happened trying to limit it, though without success. The best proof of it is exactly 
this need to return to remind constant the procedure of regulation, demonstrating that they were not 
respected. This one, on the other hand, is not an exclusive fact of the Antiquity, but will continue 
during the Middle Ages, and in case of the studding of wood, enclosed in the XVIIIth and XIXth 
century9. 
 
The relevancy of the knowledge of the heights of the buildings becomes clear in the production of 
planes of cities, as the Forma Vrbis Romae, where there comes reflected with accuracy the urban plot, 
the type of present buildings, but also the number of floors. The latter information comes reflected 
according to graphical codes put in each of the real estate that possess more than one floor. Though the 
interpretation of these signs still is an object of debate to verify its exact system of numeration, and 
also its initial use, the image that leaves us is without place to doubt that of a city - Rome - which 
buildings had considerable heights, coming to seven or eight levels in some cases. 
 
These signs show the will to know not both the height and numerical information, but the number of 
floors. For it we can relate it more to the need to determine a number of housings or a surface. It takes 
to us to the conclusion of a use most linked to worries related to a tributary aim that with a will of 
urban development fulfillment, showing the eminently socio-economic character of these buildings, 
aspect that we cannot approach in depth here, but that constitutes a powerful line inside our 
investigations environment to these buildings. 
 
With all this we will conclude this paragraph reminding that, in view of the evolution of the specific 
regulation to the buildings of great height, aspects like the putting in work of dividing walls of 
masonry, had to ensue from great complexity in a building environment which totality, or at least the 
top part, must have been constructed of opus craticium. Besides, the trend in reducing progressively 
the heights, constant fact throughout the centuries, leaves us to estimate constructions which volume 
does not have anything to envy to the current buildings of housing of our modern cities, even more 
admirable circumstance for the difference of technical knowledge, so much in structures up to the 
floor level, as - and especially - in foundations. 
 
4. The case of Constantinople across Zeno’s Code 
 
If the physiognomy of the imperial Rome is known by the great quantity of writings, testimonies and 
studies in the matter, the situation is very different in case of Constantinople. This difference owes to 
two principal factors: the profusion of sources does not exist as in case of the Eternal City, probably 
because she has not provoked so many curiosity and admiration, and neither she has been so 
innovative and decisive as her major sister. 
 
We know the constructions of the period high place - upper seats on coach in Constantinople for 
interpretation of Zeno's so called Code, legislation that in turn gathers to a great extent the previous 
laws and the jurisprudence, and by means of the assimilation with Rome, one of few cities which 
general characteristics had to be comparable to those of the capital of the Empire of East. 
 

9 Examples of the promulgation of these regulations are documented profusely in the procedure of building of the European 
cities, as Paris, where one insisted on heights, orientation of fronts, separation between buildings, or exterior fillings. 
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If we relate both cities, we can do to us easily an image of what had to be Constantinople. We will see 
her as a very active city, with numerous public buildings, and also with dense neighborhoods 
composed by buildings of great height that they were sheltering the multitudinous population of the 
city. Besides, we will imagine how the above mentioned buildings were climbing over the hillsides of 
the hills, like in the capital of West. Now then, was this vision fitting with the reality? The 
archaeology us contributes the sufficient information neither to endorse this theory, to discard it. 
Nevertheless, Zeno's code yes speaks to us about these buildings, though indirectly, and not only in 
Constantinople but also in Rome, if we think that it is based on a norm that reflects an urban 
development concrete situation. 
 
The analysis of Zeno's Code, in principle of nature legislative, contributes nevertheless wide 
information in the architectural and urban development area to whom has the curiosity to penetrate 
into the analysis of the text. 
 
Zeno is an emperor of East, which reigned in Constantinople between the years 474-491, being one of 
his more important contributions, and for the one that is recognized today in day, the promulgation of 
a constitution10 that under the name of "De aedificiis privatis", written in Greek at the end of the Vth 
century, was regulating of an integral form the procedure of building and urban development of 
Constantinople 
 
Since already we have advanced previously, the regulation of urban development procedure that Zeno 
carries out, they concern three big areas: the distance between the buildings; the maximum allowed 
height; and the conservation and repair of the buildings. 
 
Since it is of custom in the ancient Roman law, the successive agents chief executive gather the 
legislation of his predecessors, contributing his modifications or personal amplifications. This way, 
Zeno's Constitution bases widely on the Codex Theodosianus (438 A.C.) of the emperor Theodosius 
II, who in turn forms rules and customs inherited from previous epochs. 
And, later, the emperor Justinian, with the promulgation of the Codex Iuris Civilis, in the year 52911, 
incorporates definitively Zeno's Constitution into the in force right and makes it extensive to the whole 
Roman empire (C.8,10,13). There exists a certain continuity that it allows us to arrange of a visibility 
as well as of a reading in the long term, providing very valuable elements for an analysis of the 
evolution of the construction and of the urbanism during the Roman period. 
 
When the analysis initiates the legislation zenonian, with regard to the height of the buildings12, the 
first thing that we have to emphasize is the relation that exists always between the distance separating 
properties and that height that it is possible to realize. This forecast is absolutely "modern" since 
nowadays the majority of urban development plannings tend to establish this relation between extent 
of the streets, maximum height of buildings and floors that can be constructed. Let see each supposal: 
 
a) The first one of the studied rules, is the C.8,10,12,2 establishes: 
 

“Furthermore as says our constitution, that the one that has to build must leave between his 
construction and the house of the neighbor the space of twelve feet, and adds "on just 
about", which gives certainly the major safety, (because the ambiguous thing is not adapted 
to remove doubt), clearly we order that it should exist between a house and other one twelve 
intermediate feet, which begin from the building raised on the foundations and remain up to 
the auction of the height. And to that it observes this from now on it be lawful to raise a 
house up to the height that wants, and to open windows, so much those who call of 

10 “Constitution of the prince is what the emperor establishes for decree, for edict or for epistle. There has never been doubted 
that has force of law, since the same emperor receives the power by virtue of a law” (Gayo.1.5). 
11 The code was published with the constitution Summa rei publicae on April 9 of 529. Justinianus ordered in the year 533 
the draft of a new edition (Codex repetitae praelectionis), which is the one that has come to us and which was published in 
December of 534 
12 The specific regulation of the heights of the buildings corresponds to the point C.8,10,12, paragraphs 2, 3 and 4 
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conference, as those of light in conformity with our sacred legislation, now want to build a 
new house, now to renew the former one, now to reconstruct consumed by a fire. But it is not 
lawful to remove for virtue of this space the view to the sea, direct and without hindrance, of 
the neighbor from any part of the house, sight that the neighbor has being standing up, or 
even sat inside his house, without turning aside and doing force on having looked to see the 
sea. Because as for the gardens and trees, not in the previous legislation some thing was 
understood, it will not even be added in the present one; since it is not convenient if the 
place has servitude of this nature.” 

 
That gathering previous regulations (of the previous emperor León) and in order to suppress possible 
ambiguities that were given in the above mentioned legislation, it is regulated and confirmed that the 
minimal distance that must be respected between buildings is twelve feet (3,552 m), though hereinafter 
there are established some exceptions that we will analyze held up. 
 
From this manifestation, Zeno establishes the first general norm with regard to the height of the 
building that is that, while twelve feet of distance are respected, there will no be limit in the elevation 
of the building. Therefore there remains repealed, if it existed previously, any measure established by 
previous emperors (August, Nero, Trajan). 
 
From this general norm, nevertheless, a few exceptions are established and that they have to see very 
much with the own configuration of the city of Constantinople and her opening to the sea. There is 
established that if the new construction limits the sights to the sea of a preexisting building, his height 
will be limited in the way to allow the neighbor continue enjoying these views as until the moment. It 
means that being standing up or being sat he could enjoy the panoramic view of the sea, being this one 
the maximum height that will be able to be built. 
 
This limitation only concerns in the case to prevent the sights to the sea, since if they are to gardens 
and their trees, there will not exist limit of height providing that is respected the distance of twelve 
feet. 
 
b) A second part of the constitution, controversial for the doctrine about his interpretation, is regulated 
in the C.8,10,12,3, that establishes: 
 

“Furthermore to nobody who builds a house, by means of an alley or a broader street of 
twelve feet, be lawful for this reason to remove part of the street or of the alley and to apply 
it to his building. Because we have not fixed that is twelve feet the space between the houses 
in order that one injures what is from the republic and there are assigned to them those who 
they build, but in order that the spaces are not narrower between the houses, and be had 
more wide, as it is, if really it is wider, without we allow that it should be diminished, of luck 
that his rights remain to the city. Furthermore if an old building was such for his original 
form, which is narrower of twelve feet the space between one and other one, do not be 
lawful, doing without the original form, or to raise the building or to open windows, if there 
were distance of ten feet. Because then the one that builds will not be able to open certainly 
windows for views, as it has been said, if before did not exist, and will open one for light of 
six feet, and to elude the law. Because if was lawful, those of light would serve then because 
of the false soil for the uses of the sights and would harm the neighbor; what we prohibit to 
be done, but without removing in any way the aid that for agreements or requirements whom 
will build are able to accord, if someone of such a nature would favoring them completely.” 

 
In the first part of the rule, which does not concern directly the topic that we treat, of the heights of the 
buildings, but is interesting to be mentioned in order to verify the detail in the regulation of the 
constitution, regulates also the building in streets of width superior to twelve feet, prohibiting 
expressly that the affected owner should appropriate of the difference, since this one is a property of 
the State ("of the republic" is said) and therefore the result will will to be, in any case, a street even of 
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major extent, but in no supposition the owner of the property in the country can appropriate it, since 
twelve feet it is a minimal distance. 
 
 
Entering in the second part of the norm, which treats properly of the height of the buildings and which 
is constituted as a new exception to the general already exposed rule, and after Belén Malavé Osuna 
(2000, s. 117), interprets the authoress that the owner of a building constructed before the entry into 
force of the law, might raise the building up to the height that was wishing, or open all kinds of 
windows, of lights or views, providing that the intermediate distance though lower than twelve feet, 
would be at least ten feet. 
 
After having regulated that the height of the building did not have any more limit than the volunty of 
the owner providing that twelve intermediate feet were respected and the vision was not prevented to 
the sea of the buildings that already they were enjoying, later it is said to us of literal form that if we 
are before already existing buildings, which should be reconstructed, though they prevent the vision to 
the sea, it will be possible realize to the height that is wished while there is respected a minimum of 
ten feet. 
 
Suggests Malavé, than can be a problem of alteration of signs of punctuation in the text, and what 
would really be done should be to establish exceptions, but only about the possibility of opening 
exclusively windows for views or of lights. 
 
Nevertheless, the certain thing is that from a literal interpretation of the original text, what detached is 
that the second exception is regulated to the general norm (the first one was the sights prevent to the 
sea) when it treats of reconstructing already existing buildings, which will be possible do in the same 
conditions that already had the previous one, and therefore without limits of height. 
 
c) Finally, a third exception to the general norm is placed in C.8,10,12,4 that establishes: 

 
 “Furthermore, as the previous law sanctions that it is lawful to raise up to the height of 
hundred feet the houses consumed before by a fire, though other one is injured with regard 
to the sight of the sea, removing also this ambiguity we order that this disposition would 
servs in case of burnt houses, if they are rebuilt, as for those who before certainly did not 
exist, but now are being constructed, and also as for those who really suffered nothing for 
fire, but for oldness or for another reason they fell down in ruin, in the way that any house 
having built would be respected the interval of hundred feet to the surrounding places, and 
the building is done without prohibition, though the sight is in the way to the sea to house 
that belongs to another one. Furthermore when is only seen from the kitchens, or from those 
who are called lavatories, or from places hidden or from stairs, or from alleys only useful to 
pass, or from that many people call galleries, be lawful the sight hinders to the sea, though 
anyone would want to build one inside hundred feet, if there are twelve intermediate feet. 
But we order that this should be observed, when there does not occur any agreement, which 
allows to build, and that those that they build by virtue of agreement done with the neighbor 
are to be agreed. Because then, even not having guarded the intermediate space, we allow to 
raise the buildings in accordance with the agreed, though those who contracted, or what in 
the houses of these they happened, they are harmed with regard to the sight of the sea, since 
it is not suitable that for general laws they take rights from themselves, that competen by 
virtue of agreements.” 

 
It includes the rule that will allow to construct a building, though this one prevents the sights to the 
sea, providing that the new building has a height at the maximum of hundred feet (29,6 m) and would 
be respected a minimal distance of hundred feet to the closest buildings 
 
Finally, with the exceptions that are established to the general norm, is established a new one, 
specifying that if the sights are obstructed to the sea from auxiliary spaces of the building like 
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kitchens, lavatories, corridors of walk, galleries, etc, then it will also be possible to build inside the 
distance of hundred feet, respecting always the minimum of twelve feet. 
 
As we have already shown previously, and this appears in this way in the transcribed procedure, as we 
are in front of a private system of limitations and servitudes, by private agreement it will be able to be 
modified, exempting the minimal distance of twelve feet that we understand as public order, and 
therefore tied to what today we would consider public law. 
 
5. Conclusions 
 
Rome and Constantinople not only were sharing the title of The Capital of the Roman Empire, but 
they were presenting the seemed urban development great one. The morphology of both cities was 
possessing a great density of buildings of housings, some of which were managing to be real 
skyscrapers of the epoch. The evident advantages that such giants were offering, generating a high 
number of housings, were enduring at the same time risks - of precipices and fires - and 
inconveniences - lack of light and ventilation in the streets, overcrowding and promiscuity - not only 
for her inhabitants but also for the set of the citizens. Though the Roman legislation had always 
supreme care in framing the topics of servitudes, Zeno's code constitutes a paradigm as for worries of 
supporting one of the most relevant, the linked one to the sights, managing to be a criterion base of 
regulation of the constructed height. 
 
The regulations that imposes Zeno for the city of Constantinople - applicable also in the rest of 
territories - shows first of all the will of the emperor to control the construction and the urbanism, so 
much to assure the rights of the owners, as the living together, supporting acceptable conditions of life 
in the city. This desire of a rational and planned, typical organization of the Romans13, moves away 
from the autochthonous practices, demonstrating the cultural change that occurs. It is not known, 
nevertheless, if there is defined another basic element of the current plannings, the alignment; or if, for 
the opposite, the existing lots are accepted as soil edificable to the one that will be applied to the 
dictated norm. This doubt bears the logical question on the situation of the buildings constructed in 
zones of amplification of the city, but we will leave this mystery as source of inspiration for future 
investigations. 
 
The certain thing is that, with this legislative promulgation, Constantinople becomes a reference of the 
urban development practices that must follow in the Empire from the year... She misses very little to 
assimilate herself the actual legislation - alignment, aesthetic characteristics and utilization, though the 
latter is deduced of the space and the height, two already present conditions with this Constitution - 
demonstrating the modernity of the adopted measurements. Let's remember also that the fall of the 
Empire is close, and that from this moment the whole space of the former Roman territory will know 
several centuries of setback in all the areas, even legally, architectural and urban development, though 
we must tint specifying that the above mentioned phenomenon was less declared in the oriental zones. 
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Turkish and English Abstract 
Kentsel donatıların mekansal dağılımı, kamusal alanların ve yapısal özelliklerinin 
değerlendirilmesinde önemli bir unsur olarak görülmektedir. Kamusal alanların en önemli bileşeni 
olarak, kültür tesisleri, kentsel alanların düzenlenmesi ve biçimlenmesinde aynı kayda değer öneme 
sahiptir. Kültür merkezleri, tiyatrolar ve sinema salonları, müzeler ve diğer kültür tesislerinin 
mekansal dağılımı aynı zamanda, toplu taşıma sistemlerinin konuma dayalı özellikleriyle birlikte 
düşünüldüğünde kent planlamasının temel parametrelerinden biridir. Bu çalışma İstanbul kenti, Tarihi 
Yarımada bölgesindeki kültür altyapısında erişilebilirlik sorunlarının çözümünü tartışmaya olanak 
sağlamaktadır.  
 
The location pattern of urban facilities has always been an important factor for the evaluation of public 
places and their structural patterns. As one of the elements in public structure, cultural facilities have 
the same considerable importance in arranging and organising urban places. The spatial distribution of 
cultural centres, theatre and cinema halls, museums and other complexes together with the locational 
attributes of the public transportation nodes have been one of the fundamental parameters in urban 
planning as well. This study will allow us to discuss how to tackle with the challenges related to the 
accessibility of the cultural infrastructure of the Historical Peninsula of the city of Istanbul. 
 
Keywords: Cultural Facilities; Accessibility; Urban Network Analysis; Cultural Planning; Historical 
Peninusula. 
 
1. Introduction 

 
Cultural facilities, which are the main topic of this paper that have been built and consolidated in order 
to improve the cultural life, public space attributes and type and structure of cultural activities in the 
city (Stevenson, 2003). Then it is important to upgrade the cultural facilities in the urban macroform 
while distributing these services and resources to be accessible for all inhabitants and visitors. In order 
to emphasize and promote the awareness of cultural life itself, accessibility issue should be also 
considered as one of the significant contribution of those ensuring social and local economic 
development. In this regard, the responsibility of cities and their governments is to increase "degree of 
openness" and "accessibility" of cultural facilities by both residents and tourists (Evans, 2001), while 
improving the image of city and enhancing the local quality of life (Grodach & Loukaitou-Sideris, 
2007).  
 
This study allows us to tackle the accessibility of the cultural infrastructure of the Fatih district, the 
Historical Peninsula of the city of Istanbul. The study, mainly describe the general use characteristics 
of cultural facilities in the case area, while focusing the impact of accessibility issue in this use. These 
descriptions will be examined in dualistic investigations. First one gives the responses of cultural 
facility users by means of a web-based questionnaire study; second one generates network analysis in 
order to model dynamic and realistic accessibility conditions of each cultural facility in Historic 
Peninsula. 
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2. Users’ Profile and their Preferences for Cultural Facilities in Historic Peninsula

The former district of Eminonu, which has been united with Fatih’s municipality since 2008, is 
included in the so called Cultural Triangle which is the region where the cultural sector is clustered (1, 
Fatih, Beyoglu; 2, Besiktas, Sisli; 3, Uskudar e Kadikoy). To quote some statistics about cultural 
richness, mainly historical, of the zone in question: 79.5% of the museums in Istanbul are founded 
inside the triangle, of which 47% are located in the Fatih neighbourhood (Aksoy and Enlil, 2010). 
Meanwhile the spread of places for performance and visual arts are primarily concentrated in Beyoglu. 

In order to obtain a background to the research, a questionnaire study was conducted to the users of 
cultural facilities in Historic Peninsula through social networking websites and directors of cultural 
facilities in the case area through social networking websites and face to face interviews. This paper 
will demonstrate the fundamental results of users profile and general use characteristics of cultural 
facilities. 76 responses to the survey have been recorded. Survey sample is as follows: 

Of 76 respondents, 45 of them were female and 31 respondents were male. When age distribution is 
considered, only 2 respondents were older than 45 years old. Most of the respondents were in the age 
group between 25 and 44 (44 respondents; 58%), corresponding age group was between 14 and 24 (30 
respondents; 39%).  As social networking websites were used for the questionnaires, authors shared 
the web-based questionnaire forms through their networks. As it can be stated as one of the time 
limitations in the study, authors applied snowball sampling technique, and asked individuals in their 
network to fill the form, then to share it with other individuals in their network. The individuals 
responded to the questionnaire mostly represented a similar demographic and occupational 
background as young professionals and students. As it can be seen from the demographic profile, the 
results are rather homogenous in terms of age, in fact 97% came from the bracket considered to be 
young people (younger than 45 years old); and around 63% of them (48 respondents) were students, 
while 34% (26 respondents) were workers. A more various range was obtained regarding the origin 
and purpose of the visit to / stay in to Istanbul: 62% Turkish citizens resident in Istanbul, 14% foreign 
students, and 23% tourists and visitors of whom the majority stayed in the city only for a short time, 
57% stayed for less than 7 days (Table 1). Due to the lack of time and budget limitations in this 
survey, further researches are necessary to carry out a more in-depth survey and the use of multi-use of 
communication technologies, social media, mobile application and etc. in order to reach respondents 
in changing demographic profiles. 

Origin and purpose No. % 
Citizen of Istanbul - Fatih District 4 5 
Citizen of Istanbul - Others District 31 41 
National visitor (Turkey) 3 4 
International tourist 9 12 
Erasmus/Exchange/Internship student 11 14 
Business purposes (work) 2 3 
Academic purposes (research/conference/visiting...) 3 4 
Turkish student residing out of Istanbul 12 16 
Other 1 1 

Table 1. Origin and purpose of the visit to / stay in Istanbul 

In the following question the respondents were asked to choose five factors from a list of twenty 
options. The question was: “Which programs or strategies (listed below), in your opinion, are 
important in order to develop cultural infrastructure?” Results of this question are given below (Table 
2). When summarizing these results, 6 factors were indicated as the most responded strategies in terms 
of their significance. Those were respectively, increasing liveability (by 36 respondents); improving 
accessibility (by 34 respondents); representation of different cultures (by 30 respondents); reflecting 
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the cultural image and reputation of the area; improving transportation network; and attaining public 
participation (by separate 28 respondents for each answer). The starting hypothesis about the 
significance of the accessibility to cultural facilities is reflected in this result both in terms of 
increasing accessibility in the broadest sense, and specifically to improving transportation network. 

Factors No. % 
Increasing liveability 36 47,4 
Improving accessibility 34 44,7 
Representation of different cultures 30 39,5 
Reflecting the cultural image and reputation of the area 28 36,8 
Improving transportation network 28 36,8 
Attaining public participation 28 36,8 
Supporting cultural industries and creative class 25 32,9 
Enhancing intercultural collaboration 25 32,9 
Considering sense of belonging 24 31,6 
Improving community cooperation and communication 24 31,6 
Understanding of different cultural perspectives 23 30,3 
Developing social and communication programs 
especially for disadvantaged groups 19 25,0 

Considering security 16 21,1 
Considering within a urban regeneration program 14 18,4 
Developing job creation and employment opportunities 12 15,8 
Providing entertainment facilities 10 13,2 
Meeting public expectations 10 13,2 
Developing funding provision 10 13,2 
Involving volunteers 5 6,6 
Considering leadership and regional competitiveness 2 2,6 

Table 2. Users’ opinions for the necessary programs or strategies in order to develop cultural infrastructure 

3. Network Analysis of Cultural Facilities in Historic Peninsula

The data and location of the cultural facilities have been taken from the Istanbul City Guide, provided 
by the Istanbul Municipality, dating from 2008 and updated during the research. Following cultural 
facilities were considered as constituent parts of the cultural infrastructure of the city (Table 3). Spatial 
distribution of cultural facilities are shown in Figure 1 including public transportation nodes and 
network system (109 bus stops, 20 tram stations, 3 subway stations, 7 railway stations and 4 ferryboat 
ports). 
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Type of Cultural Facilities No. % 
Museum 30 52,6 
Cultural center 11 19,3 
Cinema 8 14,0 
Library 5 8,8 
Theatre 3 5,3 
Performance hall - - 
Exhibition hall - - 
Total 57 100,0 

Table 3. Number of Cultural Facilities in Historical Peninsula 

Figure 1. Spatial Distribution of Cultural Facilities and Public Transportation Nodes 

For the following analysis two important thresholds were fixed in order to define a level of 
accessibility to services: the first one was the distance of 400 metres as the “walking distance” that a 
man can cover in 10 minutes when walking. The second one was the distance of 1500 metres as the 
maximum distance that a man would be willing to walk in absence of alternative method of transport. 
These limits have been utilized in the spatial analysis in GIS, or better the network analysis, that 
allowed calculating the degree of accessibility to public transport services. As one of the appreciated 
feature of this analysis the Euclidean distance was not used but the real path through the streets was 
considered in the level of accessibility (Sevtsuk, and Mekonnen, 2011). 

It should be noted that the analyses were approximated as it was not possible to define item by item 
the exact entry of each building but the calculation algorithm pinpoints the closest point of the street 
network starting from the centroid of the polygonal footprint of the building; and also the incline of 
the roads was not taken into account, which especially in Istanbul was a very influential factor. 
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The first figure below shows the service area of the all transport stations (bus, tram, metro, train, and 
ferryboat) (Figure 2), while the second one represents only the railroad system that conveys less of the 
congestion of Istanbul (Figure 3). 

Figure 2. Area served by public transportation 

Figure 3. Area served by rail transportation 
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Summarizing data and percentages (of total transportation nodes) in the table below (Table 4), it can 
be seen that about 68% of Historic Peninsula was relatively accessible in a satisfactory level, unlike 
some neighborhoods such as Ayvansaray, Fener and Balat, Zeyrek, Hirka-i Serif, Cankurtaran, Kucuk 
Aya Sofya, Koca Mustafpasa, Silvrikapi which barely had a trasportation service at all.  

Service Area (m) ha. % 
0 – 100 109 6.9 
100 – 200 307 19.4 
200 – 400 656 41.4 
400 – 2000 513 32.3 
Total 1593 100,0 

Table 4. Area served by public transportation 

Another parameter of evaluation that can be analysed is the number of reachable stations within 
walking distance from each facility, and it has led to the following result (Figure 4 and Table 5). 75% 
of facilities were covered by at least 2 transportation stops within a 10 minute walk. The most critical 
zones were historical places such as Cankurtaran and Suleymaniye which had significantly less 
reachable stations.  

Figure 4. Reach centrality – Number of reachable transportation stations within a distance of 400 m 

The questionnaire also consisted of the use of cultural facilities and means of transportation in Historic 
Peninsula.  To the questions of “Which cultural facilities do you visit frequently in Historic 
Peninsula?” and “How often do you visit those”, the responses are presented in Table 6. Regarding the 
regularity for the visiting period to cultural facilities, 72% of respondents replied “only occasionally or 
once a month”: 17% between 2 and 4 times a month, while only 11% have a more active attendance. 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

507



Number of reachable stations No of facilities % 
0 6 10.5 
1 7 12.2 
2 34 59.6 
3 - 4 9 15.7 
5 and more 1 1,7 

Table 5. Number of cultural facilities for each range. 

Type of cultural facilities No % 
Museum 62 77.5 
Library & Archive 26 32.5 
Cultural center 19 23.7 
Art gallery 17 21.1 
Exhibition hall 15 18.7 
Theatre 8 10.0 
Cinema 8 10.0 
Performance hall 6 7.5 
Other 5 5.0 
Music hall 2 2.5 

Table 6. Number of responses for visited cultural facilities in Historic Peninsula 

Distinguishing between visitors and residents in Istanbul, and between Turkish and foreigners in terms 
of using cultural facilities it can be followed in Table 7. The main differences occur in libraries, 
cinemas and theatres where the Turkish language would be the most predictable reason for the 
prevalence of Turkish residents, and in the cultural centres, exhibition halls / art galleries which 
instead are more frequented by visitors (in percentages). 

Type o f cu ltural 
facilities 

Turkish 
visitors 
n=5 

Int. 
visitors 
n=12 

Total 
visitors 
n=17 

% 
Turkish 
residents 
n=48 

Exchange 
students 
n=11 

Total 
residents 
n=59 

% 

Museum 4 10 14 82,4 37 10 47 79,7 
Library & archive 2 1 3 17,6 16 5 21 35,6 
Cultural center 0 6 6 35,3 12 1 13 22,0 
Art gallery 3 3 6 35,3 8 3 11 18,6 
Exhibition hall 1 4 5 29,4 9 0 9 15,3 
Theatre 0 0 0 0 8 0 8 13,6 
Cinema 0 0 0 0 7 1 8 13,6 
Performance hall 0 2 2 11,8 4 0 4 6,8 
Other 1 1 2 11,8 4 0 4 6,8 
Music hall 0 0 0 0 1 1 2 3,4 

Table 7. Users’ profile and their use preferences of cultural facilities 

The respondents were finally asked about the destination of their last visit to the Historic Peninsula, 
and the starting district on their journey; from these replies it was obtained that the most popular 
destinations were respectively Sultanahmet for 42 respondents; Beyazit for 7 respondents; Fatih 
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Mosque and its surroundings for 5 respondents; and Ayvansaray (Chora) for 3 respondents. The 
starting districts on their journeys were Beyoglu (39%); Sisli / Besiktas (21%); Fatih (11%); 
Kadikoy/Uskudar (11%) and the outlying suburban districts (18%). The types of transportation that 
users prefer to reach the services in Historic Peninsula are reported in Table 8. One out of two 
respondents said that they used primarily buses, and 79% frequently use the tramway. It is important 
to underline the very low quantity data regarding the use of private cars and taxis amongst young 
people, and the virtually non-existent use of bicycles. This last one is a factor of the underdevelopment 
of the cycling infrastructure compared to the other European capitals that are developing alternative 
and sustainable mobility. 

Type of transportation No % 
On foot (more than 15 minutes) 34 44.7 
Bus 40 52.6 
Metro 21 27.6 
Tram 60 78.9 
Ferryboat 18 23.7 
Taxi 3 3.9 
Shuttle (Dolmus) 9 11.8 
Private car 4 5.2 
Bicycle 0 0 

Table 8. Types of transportation in users’ preferences to visit Historic Peninsula 

4. Conclusions

The term accessibility to culture can be analysed in different ways, from the economic to the social, 
from visibility and communication to physical accessibility of places, and so by the elimination of 
architectural barriers or improvements of means of transport. This latter has been analysed in the 
present study because it is considered significant to make cultural facilities more usable and liveable. 
Summing up the highlights of the surveys, following remarks can be reported: 

- it can be seen from the map of cultural facilities that important cultural clusters are present, for 
instance the concentration of museums and cultural heritage in the zone xof Sultanahmet, or 
cultural centres and locations for performance art along the main road network (Aksaray, 
Fatih); 

- amongst the cultural facilities most frequently used ones by young people in the Historic 
Peninsula  are respectively museums, libraries and cultural centres; 

- several neighbourhoods are not very well serviced by public transportation; 
- despite the development of the metro and tram system in Istanbul it is not at the same quality 

level as some of the main European cities; 
- amongst the citizens, especially young people, there is an acute awareness of the problem of 

accessibility to culture; 
- bike ways and cycling circulation system are almost non-existent. 

Following the surveys, held for this paper, it is clear that there was lack of accessibility to some zones, 
such as Cankurtaran, Kucuk Aya Sofya and Kadirga neighbourhoods. Those neighbourhoods 
presented a complex urban pattern and the presence of constraints such as the former city walls, the 
railway Sirkeci-Halkali, and the Kennedy Avenue (arterial road) which constituted an important 
barrier towards the seafront of Marmara. This area has not only rich in cultural and historical heritage, 
but also environmental strengths due to the fact that it overlooks the sea, and is next to major tourist 
attractions such as Hagia Sophia and the Blue Mosque. So accommodation services have already been 
developed, and it is not far from Yenikapi, the most important future hub of urban transport. Thus it 
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has great potential to become an out-and-out cultural district if properly redeveloped under the aspects 
of accessibility, whereas now it seems only to be a landing place for a few brave tourists. 
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English Abstract
When someone looks into the representational depth of the mosaic compositions that have settled in the
Chora’s onastery (Cariye Camii) in Istanbul1 what fully emerges is a rich representation of the chora in
Plato’s Timaeus (48e-52c), documented and evidenced in the enclosures of this architectural space. This
monument is the result of a major renovation that took place between 1315 and 1321 under the
supervision of Theodore Metochites (appx. 1270 and 1332),2 a scholar and Prime Minister to Emperor
Andronikos II Palaeologos. The subject matter, the religious mosaic representations and their spatial
arrangement echo a pictorial discourse: while the narrative is based on an iconographic polysemy, the
mosaic decoration depicts the attempt to restore the ecumenical order. The mosaic’s decorative fusion
may be interpreted as an alliance between the identical and the distinct which are revealed as degrees of
complexity in the execution of the iconographic display. An incision into the architectural space exposes
various forms of otherness that allow the real and the imaginary to coexist, as well as the perceivable with
the conceivable. So an unconscious power and disorderly nature coincide with a conscious awareness and
the shaping of the visual and composed space that make up the “creation.” Thus, the mosaic art places the
subject matter in its architectural space and the Chora’s receptacle establishes the site’s history.3

Keywords: Chora’s Monastery, Theodore Metochites, Platonic chora, receptacle

The church of Chora operates as the locus where elements of a pre-natal state are observed and eventually
transformed into the sensible copy of a mental model. The church appears as a shaped receptacle or mold
of the conceivable. It is the area, the chora, that introduces an identifiable order, as well as the
measurability of things. This is demonstrated by the perfectly symmetrical arrangement of the scenes, also
known as the Chora’s mosaic decoration, which create a field of contrasts and analogies. The
iconographic display of the Chora’s Monastery is a product of the architectural space’s layout and is
structured in such a way so that it strengthens the chora’s metaphysical perception and transcendence.
According to the iconography of the Vlachernitissa, the Virgin Orans is presented with Christ Emmanuel
enclosed in a medallion on her chest. Located in the exonarthex, on the arc’s outer surface, just above the
church’s western gate entrance, it directly highlights the illustration’s transcendental dimension as the
believer enters the church. The Virgin bears the informal title of THE CONTAINER (CHORA) OF THE
UNCONTAINABLE.4 The presence of Christ holding a gospel in his left hand, accompanied by the
inscription THE CONTAINER (CHORA) OF THE LIVING,5 is just opposite the Virgin and presented in
the tympanum of the blind arch found above the gate entrance from the exonarthex to the esonarthex. This
image automatically raises the question of the unity through a pictorial dialogue. The search for one’s
origin and the structural foundation of life and the cosmos are simultaneously apparent. These specific
scenes that are opposite one another should be understood as a unit because they reveal a particular
relationship established in the bipolar essence of a transcendental experience.

The Monastery is dedicated to the Virgin, but also to Christ as documented by its adornment. The
iconography is arranged subject to strict demarcation of the architectural places that possess the above-
mentioned representations. Both representations of the Virgin and Christ unite a primordial world view
synonymous to the church’s entrance with a defined narrative structure. The Virgin Mary is depicted
above the church’s entrance gate and exploits the area’s eidetic configuration. It remains unchanged
because it is self-preserved despite the evolving physical nature of the faithful who visit it. Consequently,
the church, as a shaped “receptacle,” refers to a transcendental structure that remains unaltered. The
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asymmetry between a pre-linguistic state, on the one hand, and access to the Logos, on the other, make
reference to the core and overall meaning of the two representations that illustrate the transition from the
preconscious to the conscious state. The chora is symbolized as a receptacle6 where the genesis is created
and wonderfully depicts the two conjoined scenes that contrast in the lower dome between The
Vlachernitissa and Christ, located in the church’s east-west axis. Reference is made to the Miracles’
iconography, which as such symbolizes Christ’s sacrifice: the scenes of the Miracle of the five loaves and
two fish as well as the Miracle at Cana. They both shift deliberately in this specific position in order to
emphasize the chora’s transformative function.

The depiction of the two holy persons, Christ and the Virgin, is repeated in the esonarthex, specifically in
the two drums of the blind arch found over the entrance, from the exonarthex to the esonarthex and from
there to the Naos (main Hall). Just opposite from the figure of Christ, accompanied above the church’s
main entrance to the Naos by the church’s founder,Theodore Metochites, kneeling in front of him,7 we
find a representation from the Virgin’s Life. She holds the purple ball of wool with which she is preparing
to weave curtains for the Temple at Jerusalem. The lower shield which bridges the space between the two
drums depicts the Presentation of the Virgin in the Temple. The iconographic theme refers to the Virgin
as the personification of the temple and as the prefigure to the Birth of Christ.8 Apart from the chora’s
symbolic sense as an elaborative receptacle, the depictions of yarn, the act of knitting and the temple
symbolize the abandonment of primitive uncertainty and the chora’s volatility. Furthermore, the
Incarnation’s symbolism refers to the Vlachernitissa icon of the Virgin and constitutes the answer to the
origin of the Logos in the temporal history of existence. The arrangement of all these scenes in the church
exists along an imaginary straight line following the east-west axis, where at both ends appears the Virgin
Mary with Christ in her chest. If we assume that in the current and damaged condition of the altar’s apse
an analogous scene existed, then the axis provides us with a pictorial documentation of the infinite pre-
conscious intruding in an original structure made up from material and concrete. The building itself
becomes the objective space where the meaning of transcendence is to be determined. Therefore, both
poles on the imaginary axis herald in the church the advent of the Logos into human history. Moreover, in
the writing tradition of the Church’s Fathers the use of the veil has the same function as the receptacle or
womb that hosts the Logos of God.9 The Monastery of Chora, thus, becomes the place that allows
humans access to the Logos through its Incarnation. In any case, the chora allocates and distributes the
space for the Logo’s embodied order within the church’s history.

Nevertheless, the church’s east-west axis is not the only one that marks the chora’s transformative power.
On the vertical north-south axis, in the esonarthex and exonarthex, the elements that adjoin the natural
and linear bond of the Genesis’ formation are revealed. The Virgin Mary and Christ as well as their
ancestors occupy respectively the northern and southern corrugated domes of the esonarthex. Moreover,
three iconographic cycles meet at both narthexes. The first iconographic cycle is dedicated to the Life of
the Virgin. The second cycle is dedicated to the childhood of Jesus10 and the third one depicts Christ's
teachings. The advantage of the pictorial language, as articulated on the architectural surfaces, is that it
operates in a single space that provides unity and progression despite the discontinuity of historical
events. The space remains stable despite the altered nature of the scenes. Considering that the church is
dedicated to the Savior Jesus Christ and the Virgin, the representations that meet once more in the nave, at
the heads of the eastern pillars to the left and right sides of the apse, the church ultimately becomes a
sensible image of an invisible prototype that refers to the believer's union with God.

Hence, the Chora’s architectural and artistic imprint articulate a unified structure that bridges any
differences between God and the Chora. At the same time, the sensible architectural space gives way to
the revelation of the time of creation and makes the Container (Chora) of the Uncontainable inherent in
one’s sensible reality. There isn’t any danger of becoming absorbed and so divine transcendence may
exist in this privileged location. Consequently, the most interesting aspect of the Monastery of Chora is
the fact that architectural space becomes in itself a huge receptacle containing all the universe across time,
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from Christ’s and the Virgin’s ancestors up to the Last Judgment. This ultimate representation was
painted on the sanctuary’s apse of the monastery’s annexed chapel (Parecclesion). Thus, the Chora
possesses a “choro-graphic” diversity that encapsulates the works of an entire symbolic discourse. The
writings of the Church Fathers are also advocated and identify the Virgin with a receptacle or even with
an ark.11 The iconographic documentation of the chora, thus, becomes a kind of smaller receptacle within
the building’s bigger receptacle that contains all the contents of the architectural space. The
representations of Christ and the Virgin hold a specific location in the architectural space. The chora’s
“geometric experience” becomes possible only when architecture, art and documented inscriptions work
in harmony. When the chora is excluded from the textual and architectural structure, Metochites endeavor
will result to a complete absence of meaning.

The Naos and the annexed funerary chapel are the church’s two structured spaces. Located along the
East-West axis their iconographic arrangements disclose a dual essence. Inside the Naos the chora’s
endless ancestral or pre-historic course is recognized in addition to the Incarnation of God’s first presence
in history. In the chapel, the Virgin with Christ in her chest occupies the western dome, while the Last
Judgment and Jesus Descending into Hell occupy the eastern part of the chapel. he original causes of the
divine are transformed into the potential for great distinctness referring to the ultimate meaning of
salvation. Regarding the receptacle’s contents, with the exception of the Incarnation’s presence in history,
the primary and ultimate states, while conceivably distinct, function as the chora’s partners. The chora’s
abyss is confessed through these two worlds in particular. It’s architecture, paintings and mosaic art
attempt to become tangible and measurable.

In the Timaeus (48e-52c) Plato’s attempt to reveal the creator and architect of the cosmos, by describing
and speaking about the chora’s meaning in human consciousness,12 is established by the Monastery of
Chora as a rational history. The Life cycles of Christ and the Virgin Mary are narrated and imprinted as
event in the church’s history. Nevertheless, while the monastery’s architecture is a production of
historical reality, it comes into conflict with the facets of both the historical and the meta-historical
discourses, in other words, the incarnation and the eschatology. The geometrical volume of the surface’s
paintings and mosaics essentially indicates the secular registration of the Logos, not to mention its pre and
post virtual registration as far as we are concerned. The Logos walks us through history, equally from the
beginning to the end, all the while establishing an alien experience as if achieved independently from
historical facticity. The metaphysical is obtained beyond the substance. The chora becomes the main
locus that clarifies the distinction between the empirical and the transcendental. But the matter of pre-
linguistic and meta-linguistic deductions in the transcendent world remains inaccessible. The chora’s
historicity and the a-historicity of its distinctness -the infinity, the primitive, the a-historical, the multiple
forms of its incarnation such as mother, nurse, receptacle and mold-, reveal the enigmatic partnering of
two asymmetric states: a possibility and an impossibility at the same time.

Considering all the above, as it turns out, the chora radically opposes the repetitive nature of language as
well as history as textuality. Access to the ultimate otherness is exclusive and exceeds the investment of
real life repetition. It goes beyond both the familiar and the structural bases that distinguish the inside
from the outside. The chora thus becomes “the very anachrony of spacing”.13 The only stable presence in
the Monastery of Chora is the partnering of two poles: the pole of the Virgin and Christ’s pure and
chronic life tied with the pole of its own building’s pure spatial presence.

These two linguistic utterances, “The Chora of the Living” and “The Chora of the Uncontainable,” refer
to the semantic model of a transcendental condition.14 The condition of “The Living” and of “The
Uncontainable” establish a mesh of infinite diversity in relation to their historical inscription in language
and history. On the one hand, “The Chora of the Living” fully corresponds to the a-choric concept of the
Resurrections’ landscape. “The Living” and “The Uncontainable” are the ineffable and inconceivable
other that transcends reason and history because it didn’t participate in mortality. On the other hand, the
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infinite transcendence of the otherness defined as the divine presence into the church’s space refers to
God’s embodied appearance recorded in history and is expressed as “difference” because of the
Incarnation. In this case, the Virgin is the Chora and mediates as the archetypal womb. For this reason,
the otherness that “The Living” and “The Uncontainable” establish through the chora is exposed to
language and history. The chora operates on a balance because together with the fact that it makes
diversity possible, it also provides access to the ultimate other through the resurrection of the body. The
chora, thus, identifies with its own experience of being able to adapt to something that is foreign to the
Logos’s limits and represents the opposite of the impossible. The chora possesses the power to access the
ineffable and the im-possible experience of the Logos. Simultaneously the chora is a printout / a
receptacle / a mold and the ultimate origin of otherness. But it’s possible to re-live in unity and “in the
presence of the present”15 of the subject.

If we bring together the concepts that make reference to the deity-Mary’s identification with the chora,
we realize that she possesses documented properties that make her more ancestral than God himself. All
of the following elements manage to make her redundant: an animate temple and a spacious location,16 a
roof and a gate,17 a divine habitat and a refuge area,18 a receptacle superior to the manna’s golden
pitcher,19 a divine ark and a receptacle of wisdom and divinity.20 The advantage however, as recorded in
history, belongs to the heterogeneous order of geometricity and measurability. Her diversity is empirically
recognized as an extension to history’s timeline. This makes it possible to become aware and
acknowledge the being’s permeability, to access a pre-linguistic ancestry but also a meta-linguistic
eschatology, all of which are defined in the chora’s infancy (the rational origin of the unintelligible).21

The chora understands its own degeneracy as a possible extension to history’s timeline. Therefore, it
presents the pre-linguistic and meta-linguistic unconscious and it becomes possible to access the
difference of the presence / the substance of divinity / the God of salvation. In turn, the perceptible
location of the Chora Monastery is interpreted as an extension to history’s timeline and cannot exist
without two heterogeneities that concern respectively the before and the after, in other words, the time of
creation and that of salvation.

We should not forget that the historical locus of the Parecclesion recognizes a privilege for the
iconographic objectification of pain. Regarding the Chora’s Monastery, the location of the representation
of Massacre of the innocents on the South-West corner of the exonarthex is of relevance. It follows
straight to the chapel’s East-West axis and on the axis’ eastern edge is the scene where absolute otherness
is accessed. Here an a-historical place of the highest diversity is disclosed. In the conch of the annexed
chapel’s apse is the “abyssal eternity, fundamental but accessible to the teleo-eschatological narrative” of
the Descent into Hell accompanied by “a certain experience or historical (or historial) revelation”22 of the
neighboring Last Judgment. While describing the deconstruction of the timeless and inaccessible chora,
Jacques Derrida observes: “On the other side, on the other way, the non-temporality of an abyss without
bottom or surface, an absolute impassability (neither life nor death) that gives rise to everything that is
not. In fact, two abysses.”23 Therefore, the abyssal ancestry and eschatological time maintain the two
poles of the abyss of God and the chora’s respectively. Thus, the Monastery of Chora puts forward the
question of the chora’s function as God’s “receptacle.”

Undoubtedly, the Monastery of Chora indicates, on the one hand, an ancestral place with an implicit,
primitive knowledge, while, on the other hand, the presence of death is experienced in its chapel through
the scenes of the Resurrection and the Last Judgment which are “deconstructed” down to its
representational and organic nature. This “deconstruction” is the ultimate record of the distinctness of
human nature itself in that it decomposes for good. Consequently, the chora, just like the Christian God
of Resurrection, introduces a rupture in the finite historical timeline.24 In the latter, the before and the
after are equivalent to the silence that catalyze the control of language and are equal to denial. Therefore,
within the Incarnation’s point in history the two silences become irreparable damage. However,
throughout the chora, the linguistic and historical timeline, or the time of the Incarnation, represent the
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existence of God / the chora in one’s place of self-awareness,25 dissolving simultaneously the bipolar
symmetry of the two silences.26

In the byzantine culture the chora is determined by a tribal opposition that contributes to the birth of what
we would call “phal-logo-centrism.”27 In the absence of the phallus the chora is essentially female and the
one that gives birth to the male God of salvation. Artistically, the scuffle between the male and female
element is depicted in the Monastery of the Chora on the exonarthex’s west wall in the scene where the
Virgin of the Vlachernitissa type sexually matures. However this sexual exploration goes back to the
repressed memory of primogeniture and is not replicated in the church at any other instance. Since then
both figures of the Virgin and Christ are accompanied by inscriptions that mention the chora. They are
depicted individually and, as we enter inside the katholikon, the path that paves historical time becomes
noticeable.

Besides, the chora does not belong to the secular world so it is not sensitive to the variability of human
needs, nor to the transient human condition and neither to the damage that death induces. Theodore
Metochites dedicated the Monastery of Chora to the Virgin.28 He mentioned this in a poem about himself
most probably written in his final two years of life, between 1330 and 1332,29 after his return from exile
and the complete clearance and destruction of his wealth and assets. The Monastery of Chora symbolizes
complete renunciation from physical restraint. In the poems that Metochites addresses to himself, the
Chora is presented repeatedly as a safe harbor that prevents the threat of a possible disturbance or
destruction. In this specific case, the departure from the Chora’s safe harbor draws a merciless struggle
with the adverse forces of nature. It animates the struggle with the ocean’s endless depth that resembles
that of the underworld. The departure from the Chora’s harbor creates an endless possibility of exposure
to complete loss, storms and heavy seas, and to the sea’s bottomless darkness that is identical to that of
the underworld. Therefore, the Chora’s place of boundless security now identifies with the person of the
Virgin Mary.30

The chora’s perimeter sets a noisy anarchy that is nevertheless essential because its feminine serenity
induces a change in perception. Therefore, the chora’s core has the advantage of inhibiting a series of
natural elements: storm, thunder, darkness, lightning, the inevitable depths of the barren sea and the
underworld’s palace.31 The male noise of the perimeter declares the separation from the center’s female’s
security that represents the chora. In turn, the chora establishes an order which is in stark contrast to the
changes that determine historical reality,32 for example, Metochites’ large swings of fortune and the
losses thereafter of his wealth and properties. Throughout historical time a human being’s individual
existence is interpreted as the inconsistency of earthly things. Essentially, one is introduced into the whole
of the chora only when their historical time draws to a close. This is evidenced by the funerary chapel and
its illustrations that Metochites annexed to the church of the Monastery of Chora. Basically, one enters the
chora only when death occurs and historical time no longer exists. Thus the reversal of historical time is
the absolute essence of the inner chora that maintains the historical timeline and also the capacity for
salvation. Through pain and calamities human beings are redeemed from their terrestrial sins. This is the
equivalent to a historical end that cannot exist within historical time.

From the above-mentioned, it becomes clear that the katholikon of the Monastery of Chora is composed
of “The Container of the Uncontainable” and “The Container of the Living” in addition to the funerary
chapel and its synthesis of the Resurrection with the Last Judgment. As events are narrated beyond the
single moment of physical death and history’s finite timeline, the two containers embrace one common
element that refers to the human being’s ultimate state. This is the shift from a historical timeline to one
of salvation described vividly by Metochites, in a scene where he imagines God’s right hand dragging
him, pulling him upwardly from the noisy and stormy sea’s terrible dangers.33 However, this description
is a standard iconographic scene of the Resurrection in the Monastery of Chora, that Metochites dedicated
to Virgin Mary,34 known as the principle safety harbor. Therefore, the  Monastery of Chora establishes,
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on the one hand, a timeline that travels independently from historical time, while, on the other hand, the
chora resists history’s inclusion so as to ensure life after death.
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Summary 
ISTANBUL SITE MANAGEMENT DIRECTORATE AND HISTORIC PENINSULA SITE 
MANAGEMENT PLAN  
Within the scope of the World Heritage Convention, the World Heritage List application was started in 
1978 for purposes of promoting the world’s cultural and natural heritage of Outstanding Universal Value 
that is also considered to be a common heritage of all of human kind and ensuring the necessary 
cooperation to create awareness in the population for laying claim to this universal heritage and achieving 
the cooperation that is necessary to sustain these values. In line with this application, four conservation 
sites of Istanbul, referred to as the “Historic Areas of Istanbul”, were registered in the World Heritage List 
in 1985 under serial number 356. These sites are as follows: Sultanahmet Archaeological Park, 
Suleymaniye Mosque and its associated conservation area, Zeyrek Mosque (Pantocrator Church) and its 
associated conservation area and the Land Walls of Istanbul. The "Historic Areas of Istanbul” were 
inscribed on the World Heritage List due to the fact that they met the “cultural criteria” numbered (i), (ii), 
(iii) and (iv) of the ten criteria used for the inscription of properties with Outstanding Universal Value on 
the World Heritage List. These criteria are defined as follows: (i) represent a masterpiece of human 
creative genius; (ii) exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a 
cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, town-
planning or landscape design; (iii) bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or 
to a civilisation; (iv) be an outstanding example of a type of building, architectural or technological 
ensemble or landscape which illustrates significant stages in human history. 
Inscription of Management Site and Site Management Plan Concepts in the National Legislation 
The addition of Supplementary Article 2a and the definitions added to article 3 of Law number 2863 on 
the Conservation of Cultural and Natural Properties by means of number law 5226 on 14 July 2004 
regarding “Site Management” and “Management Site Plan” is a first in Turkish Law. Within this context, 
it has become mandatory for site management plans to be prepared not only for World Heritage sites but 
for all areas of conservation. 
As per this law, the 26006 “Regulation Concerning Procedures and Principles Concerning the 
Determination of the Establishment, Duties and Management Areas of Site Management and the Board of 
Monuments” entered into force on 27 November 2005. Following the completion of the legal process, the 
Assembly of Istanbul Metropolitan Municipality established an Istanbul Site Management Directorate as 
per resolution number 1675 dated 15 September 2006, and further appointed the Site Management 
Director on 27 October 2006 to be responsible for managing the conservation sites in Istanbul. Again, in 
reference to a definition in the relevant legislation, “Istanbul Site Management Advisory Board” and 
“Istanbul Site Management Directorate Coordination and Supervision Board” were established and the 
Advisory Board started its operations as of 02 March 2008. 
Determining the Boundaries of “Site Management Plan” For “Historic Sites of Istanbul” 
Istanbul Site Management Directorate and Advisory Board has adopted the idea to prepare a site 
management plan to cover the entire Historic Peninsula instead of developing a separate plan for each one 
of four sites of Istanbul, which have been included in the World Heritage List. 
The boundaries that were considered to be suitable by Istanbul Site Management Directorate and 
Advisory Board on 04 December 2008 and subsequently accepted by the Board of Conservation of 
Cultural Properties were defined as the “Site Management Boundaries of Historic Areas of Istanbul” on 
22 April 2009 after receiving the consent of the Ministry of Culture and Tourism. 
“Istanbul Historic Peninsula Site Management Plan” Operating Stages 
To ensure that the site management plan prepared is a comprehensive, multi-disciplinary and effective 
document, care has been shown to achieve the desired content and while the plan is defined in a 
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conservation framework that would make it possible for all the stakeholders and users of the areas to 
participate in the process, it also encourages the communication and cooperation among authorized and 
related institutions, providing solutions to the problems that the historic urban landscaping is faced with 
while ensuring that the plan is developed in integration with a strong management system. 
The process for the “Preparation of Istanbul Historic Peninsula Site Management Plan” is planned to take 
place in 4 stages: 
1st Stage: Compiling of all the studies conducted on and data obtained from the area of the Site 
Management Plan and carrying out the analytic studies. 
 2nd Stage: Determination of the vision, objectives and strategies for the Site Management Plan Areas 
with the participation of the stakeholders that are identified as a result of the “Stakeholder Analysis” that 
has been started in the previous stage. 
 3rd Stage: With the effective participation of the Stakeholders development of Action Plans on the 
basis of the objectives jointly determined in the 2nd stage. 
 4th Stage: Preparation and disclosure of the site management plan to the stakeholders and revising the 
plan according to feedback.  

Istanbul Historic Peninsula Site Management Plan 

The Management Plan consists of four main sections. These are: Istanbul Historic Peninsula Site 
Management Plan Area Definition, Istanbul Historic Peninsula Site Management Plan, Istanbul Historic 
Peninsula Site Management Plan Projects/Project Packages, and Istanbul Historic Peninsula Site 
Management Plan Application, Review and Update Process.  

In the Site Definition section of the Istanbul Historic Peninsula Site Management Plan: the importance 
and borders as well as historical development process of the site, Site Management Plan Area, and 
Historic Areas of Istanbul have been clarified for the World Heritage Site. 

In the Istanbul Historic Peninsula Site Management Plan section, Plan Objectives, Strategies, Actions, 
relevant Institutions and Organizations, and Objectives, Strategies, Actions regarding World Heritage 
Sites, and Relevant Institutions and Organizations have been accommodated within the framework of 7 
themes determined by Planning Principles and Policies. 

Seven themes defined in Historic Peninsula Site Management Plan are: 
1. Management and Organization,
2. Conservation, Planning and Quality of Life,
3. Accessibility,
4. Perception of Importance and Value of the Site,
5. Training, Awareness Raising and Participation,
6. Visitor Management, and
7. Risk Management.

Management Plan Vision 

For a Historic Peninsula which protects its rich historical background, preserve its liveliness, produces 
and passing on its socio-economic spatial and cultural identity to the future; a site management plan that 
protects the outstanding universal value of the Historic Peninsula and is executed by all related 
institutions and establishments in coordination and transparency by also participation of users and 
inhabitants. 

Plan Objectives, Strategies, Actions and Project Packages Within the Framework of 7 Themes 

Areas of issues determined in line with the Vision and Principles of the Management Plan, objectives 
oriented towards resolving these, strategies and associated actions required to achieve these objectives, 
and the framework in which 49 project packages developed, 30 of which are related to the entire Historic 
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Peninsula and 19 of them focus on the World Heritage Site, in conclusion to such actions have been 
addressed under seven themes.  

Historic Peninsula World Heritage Sites Plan Objectives, Strategies, Actions, and Project Packages 

Four objectives, strategies and action systems have been established for the World Heritage Site in 
consideration of the framework of the defined project packages developed as a result of objectives, 
strategies needed to achieve the said objectives, and related actions defined in seven themes in general for 
the Historic Peninsula. 

Istanbul Historic Peninsula Management Plan Implementation, Review, and Update Process 

Processes defining implementation, review and update processes targeted to putting into effect the 
Istanbul Historic Peninsula Site Management Plan Area and Historic Areas of Istanbul World Heritage 
Site have been defined in the Management Plan of the Istanbul Historic Peninsula Site Management Plan 
Implementation, Review, and Update Process section. Firstly, the actors and stakeholders are clarified 
within this scope, and this is followed by the mention of the implementation process of the plan, and 
financial resources and budget systems are accommodated under this heading. The five-year 
implementation process of the Management Plan, which is the third section, under the heading Work 
Program (Staging) are classified as short-, mid-, long-term and ongoing projects, and the basis of each 
project package is given in detail. Following this, the review and update process is explained and 
monitoring indicators are explained by taking into consideration the project outputs targeted as the basis. 
Whereas, in the following sections, the headings Report Acquisition, Drafting and Assessment of the 
Enhancement of the Public Awareness Program are respectively found. 

Giriş 

Bilindiği üzere,  İstanbul’un Tarihi Alanları 1985 yılında Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. 
İstanbul’un Tarihi Alanları adıyla listeye kaydedilen Dünya Miras Alanı dört bölgeden 
oluşmaktadır. Bunlar: 

1. Sultanahmet Arkeolojik Parkı,
2. Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı,
3. Zeyrek Camii ve Çevresi Koruma Alanı,
4. İstanbul Karasurları

Dünya Miras Sözleşmesi’nin uygulama rehberi gereği UNESCO Dünya Miras Merkezi, Dünya 
Mirası olarak önerilen, ilan edilen ve Dünya Miras Listesi’ne alınan alanlar için yönetim planının 
var olmasını zorunlu görmekte olup bu doğrultuda; 2004 yılında, 5226 sayılı kanun ile değişik 
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Ek-2a maddesi ile “alan yönetimi” 
kavramı mevzuatımıza girmiştir. Bu kapsamda Türkiye’de yönetim planlarının sadece “Dünya 
Miras Alanları” için değil, tüm sit alanları için hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.  

 İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2006 tarih ve 1675 sayılı kararıyla İstanbul Sit 
Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı kurulmasını takiben İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Danışma 
Kurulu’nun önermiş olduğu sınırı değiştirmeden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunmuş ve 
Bakanlık 21 Nisan 2009 tarihinde,  ilgili koruma kurullarının görüşleri doğrultusunda İstanbul 
Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alan Sınırını onaylamış, sınır onayının ardından Alan Başkanlığı 
tarafından Yönetim Planı çalışmalarına başlanmıştır. 

İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı sınır belirlenmesini takiben üç yıllık bir sürede 
hazırlanarak 28.10.2011 tarih ve 10 sayılı karar ile İstanbul Sit Alanları Eşgüdüm ve Denetleme 
Kurulu tarafından onaylanmıştır.  Plan daha sonra, uygulanabilirliğinin arttırılması amacıyla, 
Yönetim Planı Alanı içinde yer alan yerel yönetimlerin meclislerine sunulmuştur. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Fatih, Zeytinburnu, Eyüp ve Bayrampaşa Belediye Meclislerinde görüşülen 
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plan, Fatih, Zeytinburnu, Eyüp ve Bayrampaşa Belediye Meclislerinin Kasım 2011 toplantılarında, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık 2011 toplantısında kabul edilmiştir. 
Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nca onaylanmış olan planın İngilizcesi UNESCO Dünya Miras 
Merkezine sunulmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO Daimi Büyükelçiliğimize 1 
Şubat 2012 İlerleme Raporunun eki olarak iletilmiştir. 

Bütün süreç kapsamında Dünya Miras Kavramı, Ulusal ve Uluslararası mevzuat ve Alan 
Başkanlığı ve Tarihi Yarımada Yönetim Planı ile ilgili bilgiler aşağıdaki başlıklar altında ele 
alınacaktır. 
1-UNESCO Dünya Mirası 
2-Alan Başkanlığı ve Birimleri  
3-Tarihi Yarımada Yönetim Planı Süreci 
4-Tarihi Yarımada Yönetim Planı 
5-Alan Başkanlığı Faaliyetleri 

1-UNESCO Dünya Mirası 

Türkiye’nin doğal ve kültürel değerlerini koruma konusundaki gündemine Doğal Koruma Alanlarından 
Sulak Alanlar için 1993 yılında taraf olduğu “Ramsar Sözleşmesi” ile (Ramsar Convention, 1971), 
UNESCO Dünya Miras Alanları için Dünya Miras Merkezi’nin (UNESCO World Heritage Center) 
Dünya Mirası Komitesi’nin (UNESCO World Heritage Committee) aldığı kararlar doğrultusunda 
yayınladığı ve Türkiye’nin de 1983 yılında taraf olduğu “Dünya Miras Sözleşmesi (World Heritage 
Convention, 1972) ile girmiştir 

1. 1. Ulusal ve Uluslarası Mevzuat 

Türkiye, UNESCO tarafından 1972 yılında kabul edilen “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması 
Hakkında Sözleşme”yi (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage) 1983 yılında imzalamıştır. Dünya’daki “Üstün Evrensel Değer”e (Outstanding Universal Value) 
sahip kültürel ve doğal varlıkları bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul ederek tanıtmak, toplumlarda 
evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve bu değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliklerini 
sağlamak amacını taşıyan bu sözleşme kapsamında 1978 yılından itibaren Dünya Miras Listesi ( World 
Heritage List) uygulaması başlatılmıştır. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na 5226 sayılı Kanunla 2004 yılında ilave 
edilen Ek-2a maddesi ve 3. maddeye ilave edilen tanımlar ile “yönetim alanı” ve “yönetim planı” 
kavramları ulusal hukuk mevzuatının içinde ilk kez yer almışlardır.  

Bu Kanun uyarınca 2005 yılında 26006 sayılı “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve 
Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
yürürlüğe girmiştir.  

1.2.  Dünya Mirası ve Türkiye 

Türkiye Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Hakkında Sözleşmeye 1983 yılında imzaladıktan 
sonra Dünya Miras Listesi için ilk başvurusunu 1984 yılında yapmış ve Dünya Miras Komitesi tarafından 
1985 yılında İstanbul’un Tarih Alanları, Divriği Ulu Camii ile Darüşşifası ve Göreme Ulusla Parkı ve 
Kapadokya Dünya Miras Listesine kabul edilmiştir. Şu anda Türkiye’de Dünya Miras Listesine kayıtlı 12 
alan bulunmaktadır. Bunlar: 
1.İstanbul’un Tarihi Alanları-1985
2.Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası-1985
3.Göreme Ulusal Parkı ve Kapadokya 1985
4. Hattuşa-1986
5. Nemrut Dağı-1987
6. Pamukkale – Hierapolis-1988
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7. Santos – Letoon-1988
8. Safranbolu Tarihi Şehri-1994
9. Truva Arkeolojik Sit Alanı-1998
10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi- 2011
11. Çatalhöyük Neolitik Sit Alanı-2012

Dünyada 2013 yılı itibarı ile Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Hakkında Sözleşmeye taraf 
olan 160 ülkeden 981 miras alanı yer almakta olup, bunların 759’u kültürel, 193 doğal ve 29’u karma 
varlık niteliğindedir. 

1984 yılında Türkiye’nin yaptığı ilk başvuru sonrası kabul edilen 11 adet Dünya Miras Alanı dışında 
başvurusu onaylanarak Dünya Miras Alanı Geçici Listesine alınmış olan 41 adet varlık bulunmaktadır. 
Bunlar: 

1. Efes, İzmir (1994)
2. Karain Mağarası, Antalya (1994)
3. Sümela Manastırı, Trabzon (2000)
4. Alahan Manastırı, İçel (2000)
5. St. Nicholas Kilisesi, Antalya (2000)
6. Harran ve Şanlıurfa yerleşimleri (2000)
7. Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezartaşları, Bitlis (2000)
8. Diyarbakır Kalesi ve Surları (2000)
9. Selçuklu Kervansarayları Denizli Doğubayazıt Güzergâhı (2000)
10. Konya- Selçuklu başkenti (2000)
11. Mardin Kültürel Peyzaj Alanı (2000)
12. Bursa ve Cumalıkızık Osmanlı Kentsel ve Kırsal Yerleşimi (2000)
13. St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Çevresi, Mersin(2000)
14. İshak Paşa Sarayı, Ağrı (2000)
15. Kekova, Antalya (2000)
16. Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı, Antalya (2000)
17. Alanya Kalesi ve Tersanesi, Antalya (2000)
18. Aphrodisias Arkeolojik Sit Alanı, Aydın (2009)
19. Likya Medeniyeti Antik Kentleri, Antalya (2009)
20. Sagalassos Arkeolojik Sit Alanı, Burdur (2009)
21. Perge Arkeolojik Sit Alanı, Antalya (2009)
22.Eşrefoğlu Camii, Konya (2011)
23. Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (2011)
24. Hatay St. Pierre Kilisesi (2011)
25. Bergama, İzmir (2011)
26. Ani Tarihi Kenti, Kars (2012)
27. Aizonai Antik Kenti, Kütahya (2012)
28. Beçin Ortaçağ Kenti, Muğla (2012)
29. Gordion, Ankara (2012)
30. Hacı Bektaş Veli Külliyesi, Nevşehir (2012)
31. Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı, Muğla (2012)
32. Niğde’nin Tarihi Anıtları, Niğde (2012)
33. Mamure Kalesi, Mersin  (2012)
34. Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi, Eskişehir (2012)
35. Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi, Gaziantep (2012)
36. Zeugma Arkeolojik Siti, Gaziantep (2012)
37. Birgi Tarihi Kenti, İzmir, (2012)
38. Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri, (2012)
39. Beçin Ortaçağ Kenti, Muğla (2012)
40. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi (2013)
41. Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri Manisa, (2013)
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1.3. İstanbul’un Tarihi Alanları 

İstanbul’un Tarihi Alanları 1985 yılında Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. İstanbul’un Tarihi 
Alanları adıyla listeye kaydedilen Dünya Miras Alanı dört bölgeden oluşmaktadır. Bunlar: 
1.Sultanahmet Arkeolojik Parkı,
2.Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı,
3.Zeyrek Camii ve Çevresi Koruma Alanı,
4.İstanbul Karasurları

“İstanbul’un Tarihi Alanları”, Üstün Evrensel Değer taşıyan varlıkların Dünya Miras Listesi’ne alınması 
aşamasında aranan on kriterden; (i), (ii), (iii) ve (iv) no.lu “kültürel kriterler”e uygun olmaları nedeniyle 
Dünya Miras Listesi’nde yer almıştır. Bu kriterler; (i) İnsanın yaratıcı dehasının bir örneği olması; (ii) 
Dünya kültür sahası içinde veya belirli bir zaman dilimi üzerinde, mimarlıkta ya da teknolojideki, anıtsal 
sanat eserlerindeki şehir plancılığındaki veya peyzaj tasarımındaki gelişimlerde insani değerlere dair 
kültür paylaşımını sergilemesi; (iii) Yaşayan ya da kaybolmuş bir medeniyete veya kültürel geleneğe ait 
eşsiz ya da en azından ayırt edici kanıt taşıması; (iv) İnsanlık tarihi içindeki önemli aşamaları gösteren 
mimari veya teknolojik grup ya da peyzaja sahip önemli bir yapı tipinin örneği olması şeklinde 
açıklanmaktadır 
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2. Alan Başkanlığı ve Birimleri

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na 5226 sayılı Kanunla 2004 yılında ilave 
edilen Ek-2a maddesi ve 3. maddeye ilave edilen tanımlar ile “yönetim alanı” ve “yönetim planı” 
kavramları ulusal hukuk mevzuatının içinde ilk kez yer almışlardır. Bu kapsamda Türkiye’de yönetim 
planlarının sadece “Dünya Miras Alanları” için değil, tüm sit alanları için hazırlanması zorunlu hale 
gelmiştir. Kanun’da Yönetim Alanlarındaki Alan Başkanlarının belirlenmesi ve yetkileri; yönetim planı 
onayını gerçekleştirecek ve uygulamayı denetlemeden sorumlu olacak “Eşgüdüm ve Denetleme 
Kurulu”nun üyelerinin kimlerden oluşturulacağı tanımlanmaktadır. Yönetim Planı’nın hazırlanması ve 
karara bağlanması sürecinde alanda mülkiyet hakkı bulunanlar, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri 
ile üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulunun kurulması da ilgili Kanun 
ve Yönetmeliğin öngördüğü bir husustur.  

Bu Kanun uyarınca 2005 yılında 26006 sayılı “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve 
Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
yürürlüğe girmiştir. Yasal sürecin tamamlanmasını takiben İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 
Eylül 2006 tarih ve 1675 sayılı kararıyla İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı kurulmuş, 27 
Ekim 2006 tarihinde Alan Yönetimi Başkanı atanmış ve İstanbul’daki sit alanlarının yönetiminden 
sorumlu olmuştur. Yine Kanun’da tanımlandığı şekliyle “İstanbul Sit Alanları Danışma Kurulu” ve 
“İstanbul Sit Alanları Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu” kurulmuş ve Danışma Kurulu 2 Mart 2008 
tarihinden itibaren çalışmalarına başlamıştır. 

3.Tarihi Yarımada Yönetim Planı Süreci

Kanun Yönetim Alanı’nı; “…sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının doğal bütünlüğü içerisinde 
etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belli bir vizyon ve tema etrafında 
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geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla, planlama ve koruma 
konusunda yetkili merkezi ve yerel idareler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak için 
oluşturulan ve sınırları ilgili idarelerin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenen yerler…” olarak 
tanımlanmaktadır. “Yönetim Planı” ise “…Yönetim Alanı’nın korunmasını, yaşatılmasını, 
değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, işletme projesini, kazı planı ve çevre düzenleme projesi veya 
koruma amaçlı imar planı dikkate alınarak oluşturulan koruma ve gelişme projesinin, yıllık ve beş yıllık 
uygulama etaplarını ve bütçesini de gösteren, her beş yılda bir gözden geçirilen planlar…” olarak 
Kanun’da yer almaktadır. Yönetim Planı’nın uygulama sürecine ilişkin olarak Kanun “…Kamu kurum ve 
kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, eşgüdüm ve denetleme kurulunca onaylanan yönetim 
plânına uymak, ilgili idareler, plân kapsamındaki hizmetlere öncelik vermek ve bu amaçla bütçelerine 
gerekli ödenekleri ayırmak zorundadır…” hükmünü getirmektedir.  

3.1.Sınırın Belirlenmesi 

İstanbul Sit Alanları Alan Başkanlığı ve Danışma Kurulu İstanbul’un Tarihi Alanları olarak Dünya Miras 
Listesi’nde yer alan dört bölge için ayrı ayrı yönetim planı hazırlanması yerine Plan’ın İstanbul Tarihi 
Yarımada’nın bütününü kapsayacak şekilde ele alınması görüşünü benimsemiştir. 

Bu kararlar doğrultusunda İstanbul Sit Alanları Alan Başkanlığı ve Danışma Kurulu tarafından 4 Aralık 
2008 tarihinde uygun görülen, takiben ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları tarafından 
kabul edilen sınırlar, 22 Nisan 2009 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı “Olur”u ile “İstanbul’un Tarihi 
Alanları Yönetim Alanı Sınırları” olarak kesinleşmiştir 

3.2.Tarihi Yarımada Yönetim Planı Etapları 

“İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Taslağının Hazırlanması” süreci 4 etap olarak planlanmıştır. 
 1.Etap: Yönetim Planı Alanı’nda yapılan tüm çalışma ve verilerin toplanıp analitik çalışmaların 

gerçekleştirilmesi. 
 2.Etap: Önceki safhada çalışmaları başlamış olan “paydaş analizi” sonucunda saptanan 

paydaşların katılımıyla Yönetim Planı Alanı vizyon, hedef ve stratejilerinin belirlenmesi. 
 3.Etap: Paydaşların etkin katılımı ile 2.Etap’ta ortak olarak belirlenen hedeflere göre Eylem 

Planları’nın üretilmesi ve Yönetim Planı’nın ortaya konması. 
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 4.Etap: Yönetim Planı’nın hazırlanıp paydaşlara açılması ve görüşler doğrultusunda revize 
edilmesi. 

3.2.1. I. Etap 
İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı’nın I. Etabında, Alan ile ilişkili yasalar ve kurumlar sistemli 
olarak tanımlanmış, Alan’da farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar, niteliksel ve 
niceliksel veriler toplanarak aynı sistem ve ifade tekniği ile ifadelendirilmiştir. Mevcut durumun, sorun ve 
olanakların saptanmasına yönelik alana ilişkin bilgi toplama ve bilgi güncelleme süreci Plan Taslaklarının 
hazırlanması ve Danışma Kurulu’nda görüşülmesi aşamalarında da sürdürülmüş ve Eşgüdüm ve 
Denetleme Kurulu’nda onaylanma aşamasına kadar devam ettirilmiştir. Planın uygulama aşamasında bilgi 
bankasının tamamlanması ve bilgi yönetimi yaklaşımlı sistemin kurularak kullanılması büyük önem 
taşımaktadır. 
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I.etap analitik çalışma sonrasında;  Alanın Konumu ve İdari Sınırları, Alanın Koruma Statüsü, Yasal-
Kurumsal Çerçeve, Tarihsel Gelişim Süreci, Alandaki Değerler ve Potansiyeller, Doğal Yapı, Arazi 
Kullanım ve Fonksiyon. Dağılımı, Ulaşım ve Erişilebilirlilik, Mülkiyet Yapısı, Demografik ve Sosyal 
Yapı, Ekonomik Yapı, Çevresel Veriler ve Planlama Çalışmaları ve Projeler başlığı altında “Analitik 
Çalışmalar Raporu” hazırlanmıştır. 

3.2.2. II. Etap 
İstanbul Tarihi Yarımada’ya ilişkin sorun ve potansiyellerin ortaya konulduğu, Vizyon’un, ana 
politikaların belirlendiği ve buna bağlı olarak hedeflerin ve stratejilerin tanımlandığı çalışmalardır. Söz 
konusu çalışma sürecinin, gerek Yönetim Planı’nın doğası gereği, gerekse de Özel Teknik Şartname 
nedeni ile geniş bir katılımla hazırlanması amaçlanmıştır. Buna bağlı olarak, süreç içerisinde bir katılımlı 
konferans, üç tematik çalıştay, uzman toplantıları ve özel grup toplantıları düzenlenmiştir 

3.2.3. III. Etap 
3.Etap çalışmalarında önceki Etap’ta belirlenen vizyon, hedefler ve stratejilere bağlı olarak eylemler
geliştirilmiş ve bu eylemlere bağlı projeler ve proje paketleri tanımlanmıştır. Eylemlerin belirlenmesinde 
daha önceki Etap’ta olduğu gibi katılımcı yöntemler kullanılarak; bir katılımlı konferans, bir uluslararası 
çalıştay, üç tematik çalıştay, uzman toplantıları ve özel grup toplantılarının sonuçlarından yararlanılmıştır. 
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3.2.4. IV. Etap 
4. Etap çalışmaları İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı 1. 2. ve 3. etap çalışmaları sonucunda ulaşılan
çıktılar bir araya getirilerek değerlendirilmiş ve oluşturulan vizyon ve stratejilerin projelere dönüşmesi ve 
bunların eşgüdümü ile ilgili aktörlerin sürece katılımı için çeşitli süreçler tarif edilmiştir. İstanbul Tarihi 
Yarımada için tanımlanan projelerde katılımlı konferanslar, tematik çalıştaylar, uzman ve özel grup 
toplantıları sonucunda elde edilen çıktılar Analitik Çalışma Raporu, Tarihi Yarımada’ya ilişkin mevcut 
plan ve projeler 2. ve 3. etap çalışmaları temel kaynaklardır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası yönetim planı 
örnekleri, planların hazırlanma süreçleri ve yaklaşımları çerçevesinde ele alınarak incelenmiştir. Yapılan 
incelemelerin yanı sıra UNESCO’nun İstanbul’un Tarihi Alanları ile ilgili hazırlamış olduğu tüm izleme 
raporları ve almış olduğu tüm kararlar irdelenmiş ve bu kararların altyapılarını oluşturan raporlar analiz 
edilmiştir.  

3.3. Onay Süreci 

Tarihi Yarımada Yönetim planı taslağı 1 Şubat 2011 tarihinde UNESCO’ya teslim edilmiş ve  19-29 
Haziran 2011 tarihleri arasında UNESCO Dünya Miras Komitesi 35. Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu 
toplantıda ilk kez İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı I. Taslağının Türkçe ve İngilizce versiyonları 
ve II. Taslak Plan’ın Türkçe versiyonu ilgililere tanıtılmıştır. Yönetim Planı’nın III. Taslak ile ilgili 
revizyon çalışmaları aşamasında DMK 35. Toplantısı’nda “İstanbul’un Tarihi Alanları” ile ilgili olarak 
alınan kararlar dikkate alınmış ve Plan’da gerekli revizyonlar yapılmıştır. 

İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı III. Taslağı, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nun 29 Eylül 2011 
tarihli kararı ile bazı revizyonlarla uygun bulunmuştur. Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nun 28 Ekim 
2011 tarihli kararı ile uygulanabilirlik gücünü arttırmak amacı ile uygun bulunan planın, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclisi, Fatih Belediye Meclisi, Eyüp Belediye Meclisi, Zeytinburnu Belediye 
Meclisi ve Bayrampaşa Belediye Meclisi’ndeki süreçlerinin tamamlanması kararlaştırılmıştır. İstanbul 
Tarihi Yarımada Yönetim Planı ilçe belediyelerinin Kasım meclislerinde ve 16 Aralık 2011 tarihinde 
2896 sayılı Meclis Kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kabul edilmiştir. 
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3.4. UNESCO Süreci 

Büyükşehir Belediyesi ve ilgili İlçe Belediye Meclislerince de onaylanan Tarihi Yarımada Yönetim Planı 
Aralık 1 Şubat 2012 de UNESCO Dünya Miras Merkezine sunulmuş ve Şubat 2012 de İCOMOS 
İnternational’ın plan hakkındaki görüşleri tarafımız iletilmiştir. 
Komite, 24 Haziran-6 Temmuz 2012 tarihleri arasında St. Petersburg’da düzenlenen 36. Dönem 
toplantısında aldığı kararda, revize edilen Yönetim Planı’nın önemli bir gelişme olduğunu düşünmekte ve 
Taraf Devlet’in tüm Tarihi Yarımada’ya ilişkin faaliyet alanını takdir etmektedir. Ayrıca, Yönetim 
planının ilk yıllık revizyonu sırasında ICOMOS’ UN tavsiyelerinin dikkate alınmasını talep etmektedir.   

4.Tarihi Yarımada Yönetim Planı

Kültürel-doğal varlıkların ve sit alanlarının; özgün yapılarına uygun olarak akılcı, sürdürülebilir ve 
bütüncül bir anlayışla, ilgili tüm paydaşlarıyla birlikte, koruma imar planları esas alınarak korunmasını, 
varlığın üstün evrensel değeri yanında gelişiminin ve canlılığının muhafaza edilmesini, bunlar arasında 
bir denge kurulmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan bir yol haritasıdır. 
Yönetim planı koruma planı gibi “fiziki” bir plan değil “stratejik” bir plandır 

4.1.Yönetim Planı Vizyonu 

İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı’nın Tarihi Yarımada için benimsediği Plan Vizyonu; zengin 
tarihi birikimini koruyup, yaşayan, üreten, sosyal-ekonomik, mekânsal ve kültürel kimliğini geleceğe 
aktaran bir Tarihi Yarımada için kullanıcıların ve yaşayanların katılımıyla, tüm kurum ve kuruluşlarıyla 
eşgüdüm ve şeffaflık içinde yürütülen; Tarihi Yarımada’nın “üstün evrensel değerini” koruyan bir 
yönetim planı olmaktır. 

4.2.Yönetim Planı Ana Temaları 

Yönetim Planı’nın Plan Vizyonu ve İlkeleri doğrultusunda belirlenen sorun alanları, bunları çözmeye 
yönelik hedefler, hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan stratejiler ve bağlı eylemler ile bu eylemleri 
gerçekleştirecek olan sorumlu ve destekleyici kurum ve kuruluşların tanımlandığı çerçeve yedi başlık 
olarak kurgulanmıştır. Belirlenen yedi sorun alanı ile ilgili mevcut durum tespitlerinin, ilgili konularda 
gerçekleştirilen katılımlı toplantılardan ve çalıştaylardan gelen bilgilerin de girdi sağladığı bu süreçte her 
sorun alanı için hedefler belirlenmiştir. Belirlenen hedefler için ortaya konulan stratejiler saptandıktan 
sonra gereken eylemler tanımlanmıştır. Tanımlanan bu eylemleri kimlerin gerçekleştireceği, iki seviyede 
tespit edilmiştir; sorumlu kurum veya kuruluş ile destek işlevi görebilecek kurum ve kuruluşlar 
sıralanmıştır.  
Tarihi Yarımada Yönetim Planı’nda tanımlanan yedi tema aşağıda sıralanmıştır; 

I. Yönetim ve Organizasyon 
II. Koruma, Planlama ve Yaşam Kalitesi

III. Erişilebilirlik
IV. Alan’ın Öneminin ve Değerinin Algılanması
V. Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım 

VI. Ziyaretçi Yönetimi
VII. Risk Yönetimi

4.3.Yönetim Planı Proje Paketleri 

İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı’nın benimsenen vizyonu çerçevesinde oluşturulan plan hedefleri 
ve bu hedeflere bağlı stratejiler ve eylemlerin uygulaması kapsamında, İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim 
Planı Alanı ve dört Dünya Miras Alanı’na yönelik proje paketleri tanımlanmıştır. Bu proje paketleri 
Yönetim Planı hedefleri, stratejileri ve eylemleri bütünleştirilerek iki seviyede oluşturulmuştur. Bu iki 
seviye; “Tarihi Yarımada” ve “Dünya Miras Alanları” proje paketleri olarak belirlenmiştir.  

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

530



Tarihi Yarımada tamamı için belirlenen 7 tema başlığı altında 30 adet ve UNESCO Dünya Miras Alanları 
için 19 adet olmak üzere toplam 49 adet proje paketi oluşturulmuştur. Bu proje paketlerinin 
oluşturulmasında izlenen yol aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Tüm proje paketlerinde belirlenen sorun alanları, bunları çözmeye yönelik hedefler, hedeflere ulaşmak 
için ihtiyaç duyulan stratejiler ve buna bağlı olarak eylemler tanımlanmıştır. Bu eylemleri 
gerçekleştirmesi öngörülen kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir.  

4.4 Tarihi Yarıma Yönetim Planı Uygulama Süreci 

İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alanı ve Dünya Miras Alanları’na yönelik hedeflerin ve 
projelerin hayata geçirilmesini sağlayacak olan uygulama, gözden geçirme ve güncelleme süreçleri yasa 
da yıllık izleme, yıllık değerlendirme ve 5 yılda bir gözden geçirme süreçleri olarak tanımlanmıştır. 
Bu süreçler sırasındaki aktör ve paydaşlar kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel 
kişiler, eşgüdüm ve denetleme kurulunca onaylanan yönetim planına uymak zorundadırlar. Yetkili 
idareler, plan kapsamındaki hizmetlere öncelik vermek ve bu amaçla bütçelerine gerekli ödenekleri 
ayırmakla yükümlüdürler. Ayrıca Alan Başkanı’nın uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar ile yetkili 
idarenin bu konuda koordineli olarak çalışması gerektiği de vurgulanmaktadır. 

5.Tanıtım ve Bilinçlendirme Çalışmaları

İstanbul Sit Alanları Alan Başkanlığı’nın web sitesi 2012 Ocak ayı itibariyle aktive edilmiştir. Sayfada, 
ilgili uluslararası ve ulusal mevzuata, yönetim planına, alanla ilgili bilgilere ve görsellere ulaşılabilir 
(www.alanbaskanligi.gov.tr) 

Yönetim planı, süreci ve Dünya miras alanı tanıtımı için Türkçe ve İngilizce olarak broşür hazırlanmış 
olup dağıtımı yapılmaktadır.  

Yönetim planı, süreci ve Dünya Miras Alanı tanıtımı için Türkçe ve İngilizce olarak kitapçık hazırlanmış 
olup dağıtımı yapılmaktadır.  

Kültür Mirası, İstanbul’un Tarihi Alanları Dünya Miras Alanı ve Dünya Mirasını Neden Korumalıyız? 
Başlıklarının yer aldığı afişler hazırlanmış olup dağıtımı yapılmaktadır 

Yönetim planı, süreci ve Dünya Miras Alanı tanıtımı için Yönetim Planı CD’si ve tanıtım filmi 
hazırlanmıştır.  
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Tarihi Yarımada Yönetim Planı’ndaki proje paketlerinin hayata geçirilmesi sürecinde kurumlar arası 
koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak amacıyla ilgili ve sorumlu kurum ve kuruluşlara yönelik bir 
bilgilendirme toplantıları düzenlemiştir. 

6.UNESCO Dünya Miras Komitesi 2013 “İstanbul Tarihi Alanları Kararı”

UNESCO Dünya Miras Komitesi son olarak,  16-27 Haziran 2013 tarihleri arasında Kamboçya’nın 
başkenti Phnom Penh’de gerçekleştirilen 37. Dönem toplantısında bir araya gelmiştir. Komite, 
İstanbul’un Tarihi Alanları’nın durumunu, Dünya Miras Komitesi’nin 2015 yılında Almanya’da 
gerçekleştirilecek olan 39. Oturum’da değerlendirme kararı almıştır.  

UNESCO Dünya Miras Komitesi,  
37 COM 7B.85 Numaralı Kararı doğrultusunda ülkemizden; 

1. Yönetim Planı’nın yıllık gözden geçirmesinin gereğince yapılmasını talep etmektedir;
2. Haliç Metro Köprüsü’nün tarihi peyzaja müdahalesini azaltma ve tasarımı daha iyi hale getirme
yollarının değerlendirmesini talep etmektedir; 
3. Boğaz Karayolu Geçiş Tüneli’nin, Tarihi Yarımada üzerindeki etkilerini faydalı hale getirmek için,
Miras Etki Değerlendirme raporunu Danışma Organlarının görüşüne sunulmak üzere Dünya Miras 
Merkezine teslim etmeye çağırmaktadır; 
4. Yenikapı Dolgu Alanı’nda gerçekleştirilecek toplantıların Yarımada genelindeki altyapı ve çevreye
olabilecek muhtemel etkisini de dahil ederek Miras Etki Değerlendirme raporunu tamamlamasını ve 
Danışma Organlarının görüşüne sunulmak üzere mümkün olduğunca erken Dünya Miras Merkezine 
teslim edilmesini talep etmektedir;  
5. Risk altındaki Osmanlı evleri için hızla durum tespiti yapılmasını, yenileme alanı projelerinin tekrar
değerlendirilmesini, çürüme ve kayıp oranlarının yavaşlatılması için acil yardım işlerinin yürütülmesi ve 
eğer mümkünse özel mülk sahipleri için verilen hibelerin yeniden sağlanmasını talep etmektedir;  
6. Tarihi Yarımada’nın siluetini korumak için vakitlice alınan yükseklik kısıtlaması önlemlerini
memnuniyetle karşılamaktadır. 

KAYNAKÇA 

Tarihi Yarımada Yönetim Planı/28 Ekim 2011 

http://www.alanbaskanligi.gov.tr 
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İSTANBUL’UN DÜNYA KENTİ OLMA SÜRECİNDE TARİHİ YARIMADA 

Özçakı, Meltem, Arş. Gör. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 
Ataköy Yerleşkesi, D.100 Yanyol Bakırköy/İstanbul, m.ozcaki@gmail.com 

Summary 
Cities are in a transformation process since 1970s. Concurrently with industrial cities are transformed 
by service sectors, the effects of the process can be observed in the urban space. In the period that is 
evaluated under the concepts of globalization, neo-liberalism, capitalism, cities come to the forefront. 
Metropolises have become the center of global capital, business, artistic and cultural activities. They 
become considerable in their region and they are called “World City”. 
The effects o f t he p rocess have b ecome obvious in I stanbul since 1 980s. T he c ity is i n a  different 
position from other c ities of t he country. The city has been expressed as “World City” and has been 
tried to take part in the global race. The city has changed by new axles; new bui lding types such as 
offices, residences, s hopping malls, a irports. I t ha s grown more t han its limits a nd it has become a  
metropolis, which is made of f rom many cities. T he p rocess a lso a ffects t he Historical P eninsula, 
which is the historic center of Istanbul. Although the space has lost most of its programs, it is continue 
to b ecome p art o f th e p rocess b y maintaining its c entral l ocation. H undreds of p rojects a re b eing 
carried out in the field. Some of them are small projects; on the other hand, some of them might have a 
radical affect in the urban space. 
In the text, in the process of Istanbul becoming “ World City”; how the city's historic center t he 
Historical Peninsula influences, is discussed by the projects that are carried out in the area. In addition, 
the meaning of the “World City”, the transformation of the city and the targets of the governments are 
analyzed. By the projects carried out in the Historical Peninsula, the undergoing transformation of the 
city is exemplified. 

Anahtar Kelimeler: “Dünya Kenti”, İstanbul, Tarihi Yarımada, Dönüşüm, Projeler 

1.İstanbul’un Dünya Kenti Olma Sürecinde Tarihi Yarımada

Kentler 1970’li yıllarda itibaren daha önce olmadığı ölçüde değişim süreci içine girmiştir. Sanayi 
kentlerinin, hizmet s ektörlerinin ağırlık kazanmasıyla dönüşmesi ile paralel, sürecin yansımaları 
kentsel mekânda da gözlenmektedir. Küreselleşme, neo-liberalizm, kapitalizm gibi kavramlar altında 
değerlendirilen dönemde, kentler ön plana çıkmıştır. M etropoller k üresel s ermayenin, t icari 
yapılanmanın, sanatsal ve kültürel aktivitelerin merkezi olmuştur. İçinde yer aldıkları coğrafyada 
farklı bir konuma gelerek  “Dünya Kenti” olarak adlandırılmaktadırlar. 

İstanbul’da sürecin etkileri 1980’li yıllardan itibaren görülmeye başlanmıştır. Kent, ülkenin diğer 
kentlerden farklı bir konuma gelmiştir. “Dünya Kenti” şeklinde ifade edilerek küresel yarışta yer 
almasına çalışılmaktadır. Yeni akslar; ofisler, rezidanslar, alışveriş merkezleri, havaalanları gibi yeni 
yapı tipleri ile kentin çehresi değişmektedir.  Mevcut sınırlarının ötesinde büyümüş, birçok kentin bir 
araya geldiği bir metropole dönüşmüştür. İstanbul’un tarihi merkezi olan Tarihi Yarımada da süreçten 
etkilenmektedir. Alan çoğu programını kaybetse de, fiziksel açıdan merkezi konumunu koruyarak, 
sürecin parçası olmaktadır. Alanda sayıları yüzlerle ifade edilen projeler gerçekleşmektedir. Projelerin 
bazıları küçük boyutlu iken, bazıları kentsel mekânda radikal etki yaratabilecek niteliktedir. 

Metinde İstanbul’un “Dünya Kenti” olma sürecinden, kentin tarihi merkezi olan Tarihi Yarımada’nın 
nasıl etkilendiği, alanda gerçekleştirilen projeler üzerinden irdelenmektedir. L iteratürde “ Dünya 
Kenti” kavramının nasıl ele alındığı, İstanbul’un nasıl bir dönüşüm geçirdiği ve siyasal yönetimin 
“Dünya Kenti” ile hedefledikleri üzerinde durulmaktadır. Tarihi Yarımada’da gerçekleştirilen projeler 
üzerinden, kentin geçirmekte olduğu dönüşüm örneklenmektedir. 
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2. “Dünya Kenti” Kavramının Gelişimi ve İçeriği

“Dünya Kenti” kavramı ilk olarak Onsekizinci Yüzyılda Goethe tarafından Paris ve Roma’nın kültürel 
zenginliklerini ifade etmek için kullanılmıştır. Bu, günümüzde kullanılan anlamından farklı bir 
içeriktedir. 1915 yılında Geddens kavramı dönemin yeni büyük metropollerini tanımlamak için 
kullanmıştır (Gottman, 1989). Hall, 1966’da yazdığı World Cities (Dünya Kentleri) isimli kitabında 
dünya kentlerini ile ilgili görüşlerine yer vermiştir (Hall, 1984). 

Dünya Kenti kavramı daha sonra farklı kuramcılar tarafından ele alınmıştır. Kavramın günümüzdeki 
anlamını kazanmasında Freedman, Soja, Sassen, Storper gibi kuramcılar etkili olmuştur (Friedmann, 
1986, 1995; Soja, 2005; Sassen, 1991). Kanichi Omay, M ichael Porter, Joel Freedman v e Saskia 
Sassen gibi teorisyenlerin katıldığı UCLA (University of California, Los Angeles)’daki u luslararası 
konferansta konu, “Küresel Kent Bölgeleri (Global City Regions)”adıyla tartışılmıştır. Kavram farklı 
kuramcıların çalışmaları ile geliştirilmiştir. Kavramdan yaşanan sürecin kentler üzerindeki etkilerini 
değerlendirmek için yararlanılmaktadır. Kuramcıların üzerinde birleştikleri nokta, dünya genelindeki 
kentlerin 1970’li yıllardan itibaren küreselleşmeye uyum sağlamak için bir d eğişim süreci içinde 
olduğudur. 

Vurgulanan küresel bir dönemin içinde olunduğudur. Örneğin 30 yıl öncesine g öre Los A ngeles, 
İstanbul, Sao Paolo ya da Singapur üzerine tartışılanlar çok benzerdir. Bunun yanı sıra ulus devletlerin 
gücü azalmıştır ve bölgeler ulus devletlerden daha önemli konuma gelmiştir. Uluslararası sermayenin 
büyük ölçüde etkinliği söz konusudur. Teknoloji açısından ileri bir düzeye gelinmiştir. Teknolojik 
ilerleme ilesanayinin yer seçim olanakları artırmıştır. Böylece sanayi gelişmiş ülkelerden gelişmekte 
olan ülkelere kaymıştır. Piyasadaki mal ve hizmet çeşitliliği artmıştır. Artık küresel düzeyde bir üretim 
ve tüketim ortamı söz konusudur. Yeni düzende büyük kentleri küresel düzenin yönetim merkezleri 
şeklinde tanımlamak olasıdır (Friedmann, 1986; Friedmann, 1995; Soja, 2005; Sassen, 1991; Castells, 
1994; S assen, 1991; S assen, 1994;Giddens, 1999). Kentler uluslararası alanda bir yarışın içindedir. 
Hedeflenen uluslararası sermayeyi çekebilmektir. İş olanakları, yerli ve yabancı sermaye, turistler gibi 
farklı insan grupları ve s ektörler için cazibe alanı yaratılmaktadır. İkinci plana atılmış olan ulus 
devletler de küresel ekonomiye dahil olabilmek adına, küresel k entlere sahip olmaya çalışmaktadır 
(Aksoy and Robins, 1994, s. 57; Yırtıcı, 2011, s. 62; Diren, t.y.). 

3. Türkiye’deki Değişim ve “Dünya Kenti” İstanbul

1980’lerle b irlikte T ürkiye,küresel düzeyde yaşanan ortama a dapte olmaya çalışmıştır. Türkiye 
genelindeki büyük ke ntlerde d önüşümler yaşanmıştır. Bu kentlerin başında İstanbul gelmektedir 
(Tekeli, 2005,  s. 151). İstanbul’un Dünya K enti olma sürecinde kentin çeperlerinde ye ni yerleşim 
alanları oluşmuş; B üyükdere – Maslak aksı gibi yeni akslar ve odak noktaları yaratılmış (Öktem, 
2005); alışveriş merkezi, otel, rezidans, havaalanı, gökdelen gibi yeni yapılar inşa edilmiştir. 

İstanbul’un “Dünya Kenti” şeklinde ifade edilmesi ve küreselleşme ile bağlantılı olarak geçirdiği 
değişimler daima olumlu olarak karşılanmamaktadır. Yaşanan dönüşümler ve aşırı büyüme rahatsızlık 
da yaratmaktadır. İstanbul’un bir Dünya Kenti olup olmadığı konusundan da tam bir fikir birliği söz 
konusu değildir. İstanbul’un “Dünya Kenti” olmadığı da ifade edilmektedir  (Keyder ve Öncü, 1993, s. 
28–29). 

İstanbul “Küresel Kent” ya da “Dünya Kenti” olarak ifade edilmese b ile, ülkenin diğer kentlerine 
oranla ayrıcalığa sahiptir. İstanbul Türkiye’nin en büyük kenti, metropolüdür ve Türkiye’nin dışa 
açılan vitrini olarak değerlendirilmektedir. Sayısal veriler de İstanbul’un Türkiye’deki ayrıcalıklı 
konumunu ortaya koyar. İş gücü, ihracat oranları, inşaatlar, yatırımlar, eğitim olanakları v.b. ve  TÜİK 
(Türkiye İstatistik K urumu) verileri kentin ayrıcalıklı konumunu görünür kılmaktadır (Beşiktepe, 
2007, s. 55; Şahin, 2009, s. 78). 
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4. Siyasal Yönetimin “Dünya Kenti” Vurgusu

Siyasal yönetime ait metinlerde, söylemlerde İstanbul güçlü / vurgulu bir şekilde  “Dünya Kenti” 
şeklinde tanımlanmaktadır. Bu, İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)’nin m isyon ve  vi zyonunda; 
faaliyet raporları ve tanıtım kitaplarında ve dönemin belediye başkanlarının metinlerinde 
okunmaktadır. Ö zellikle yerel s eçim döne mlerinde kenti  “ Dünya K enti” haline getirme isteği 
gündemde tutulmaktadır.  Büyük ölçekli projeler, çıkarılan kanunlar ve alınan planlama kararları 
siyasal yönetimin süreci desteklediğinin göstergeleridir. 

“Dünya K enti” k avramı, politikacıların İstanbul’u nasıl değerlendirdiği ve gelecekte nasıl bir yer 
olarak görmek istedikleri hakkında güçlü veriler sunmaktadır.Bu yüzden kent için nasıl bir g elecek 
öngörüsü olduğunu ve gerçekleşen uygulamaların kentsel mekâna olası etkilerini incelenmek için 
“Dünya Kenti” kavramını araştırmak önem taşımaktadır. 

“2009 Performans Programı” -  İBB’nin misyonu ve vizyonu: 

Misyonumuz: “Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine 
getirerek şehrin yaşam kalitesini arttırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya k enti haline 
gelmesine katkı sağlama adına, yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir 
yönetişim anlayışı ile sunmak”. 

Vizyonumuz: Türkiye’nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul’u eşsiz mirasına sahip 
çıkarak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye”  (İBB, 2009a) 
İBB’nin “İstanbul İçin 365 Gün 24 Saat” kitabından: 

“Günümüz dünyasında kentler yarışıyor”. 

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bugün, Kocaeli’den Tekirdağ’a uzanan geniş bir coğrafyaya hizmet 
götürüyoruz. İstanbul’un dünyaya karşı ülkemizin vitrini olduğunu asla unutmadan, bir dünya k entine 
yakışan sorumluluk anlayışı ile çalışıyoruz”.  

“Tarihin çok önemli üç medeniyeti Roma, Bizans ve Osmanlı’ya yönetim merkezliği yapmış olan İstanbul, 
ülkemizin geleceğe açılan penceresidir. Türkiye’nin mozaiği olan bu dünya k enti, b ugünkü ç ehresi v e 
altyapısı ile maalesef hak ettiği yerde değildir (İBB, 2009b).  
İBB “2005 Faaliyet Raporu”, Topbaş’ın giriş yazısı: 

“İstanbul’u bir dünya k enti yapma yolunda çevre sorunlarına da el attık. Kaçak yapı ile mücadelede 
kamuoyunun desteğini aldık ve sahillerde ve muhtelif noktalarda yıkım çalışmalarına devam ettik” (İBB, 
2005). 
İBB’nin “İstanbul İçin 365 Gün 24 Saat” kitabından: 

“Tüm bu yatırımları yaparken, zengin tarihi geçmişimizin mirası olarak bize kalan eşsiz tarih ve kültür 
değerlerimizi koruyarak dünya şehri olma hedefimize yürüyoruz” (İBB, 2009b). 
İBB“1997 Faaliyet Raporu” - Erdoğan’ın giriş yazısı 

“Hepimizin bildiği bir gerçek var, İstanbul Türkiye'nin yaklaşık beşte bir nüfusunu içinde barındıran, birçok 
alanda ül kenin e n b üyük m erkezi o lan, ü lke gü ndemini ke ndi g ündemi i le e tkileyebilen b ir dünya 
şehri(İBB, 1997a).  

Tablo 1.“Dünya Kenti” kavramının siyasal yönetim tarafından kullanımına örnekler 

Siyasal yönetimin söylemlerinde İstanbul için “Dünya Kenti” kavramı kullanılırken öncelikle kentin 
tarihsel öneminden bahsedilmektedir. Milattan öncesine uzanan geçmişi ve imparatorlukların başkenti 
olması vurgulanmaktadır. İstanbul’un tarihi önemi nedeniyle her dönem “Dünya Kenti” olduğu 
belirtilmektedir. Günümüzde de kent sürekli göç alan; finans, turizm, kültür, turizm ve sanat merkezi 
şeklinde tanımlanmaktadır. “Gözbebeği” şeklinde ifade edilmektedir. Ona hak ettiği değeri vermek ve 
dünyanın diğer küresel kentleri arasında hak ettiği konuma ulaştırmak için (365 gün, 24 saat) 
çalışılması gerektiği söylenmektedir(İBB, 2009a; İBB, 2009b; İBB, 2005; İBB, 1997a). İstanbul’u 
“Dünya Kenti” yapma vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilecek eylemler ise, alt yapı çalışmalarından 
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kentsel tasarım çalışmalarına, kaçak yapılaşma ile mücadeleden kent mobilyalarının yenilenmesine 
kadar pek çok farklı ölçekteki çalışmayı kapsamaktadır. 

5. “Dünya Kenti”Olma Sürecinin Tarihi Yarımada’ya Etkileri

İstanbul’un Dünya Kentiolması, Tarihi Yarımada’da ile iki bağlamda ilişki kurmaktadır. Biri geçmişe, 
diğeri geleceğe dönüktür. Dünya Kenti kavramı ile kentin tarihi geçmişi, üç imparatorluğa başkentlik 
yapmasına dikkat ç ekilmekte; bun un üz erinden kentin h er z aman b ir Dünya K enti olduğu ifade 
edilmektedir. Kentin tarihi ve kültürel geçmişinin en görünür olduğu yer Tarihi Yarımada olduğundan, 
geçmiş ile bağlantı kurma Tarihi Yarımada üzerinden olmaktadır. 

Fatih Spor Kompleksi (Fatih Belediyesi, 2009a) Fatih K ültür M erkezi v e Nikâh Salonu (Ali Emr i 
Efendi Kültür Merkezi) (Fatih Belediyesi, 2009b) 

Fener B alat M ahalleleri R ehabilitasyon Projesi’nin 
uygulandığı alandaki sivil mimarlık örnekleri (Fatih 
Belediyesi, 2009b) 

Avansaray (Türk) Mahallesi Yenileme Projesi 
görselleri  (Fatih Belediyesi, 2009b) 

Topkapı Katlı Kavşağı (İBB, 2003, s. 39) Yenikapı İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Terminal 
Binası (İBB,1997b, cilt:1, s. 136) 

Şekil. Tarihi Yarımada’da gerçekleştirilen projelerden örnekler. 
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Projelerin Tarihi Yarımada’nın geleceğini etkileme şeklinden birincisi İstanbul genelinde olduğu gibi 
alanda yeni yapıların yapılmasıdır. İkincisi ise mega projeler şeklinde de ifade edilen büyük ölçekli ve 
maliyetli projelerin yapılması şeklindedir. 

Tarihi Yarımada’da alışveriş merkezi, kültür merkezi, spor merkezi gibi yeni yapı tipleri 
yapılmaktadır. Bunlar küreselleşen dünyanın herhangi bir noktasında görülebilecek yapılardır. 
Projelerin gerçekleşmesinde Fatih Belediyesi’nin de  rolü va rdır. Yapılar kentin özgün t arihi 
dinamiklerinden üretilmemektedir. Bazıları cepheleri vasıtası ile alanla bağlantı kurmaya çalışsa da 
asıl olarak küresel dünyaya eklemlenme çabasının ürünü oldukları belirtilebilir. 

Mahalle ölçeğindeki dönüşüm projeleri, büyük ö lçekli projelere ör nektir.Neslişah ve Hatice Sultan 
(Sulukule); Ayvansaray; Yedikule Yenikapı Sahil Şeridi; Süleymaniye; Samatya ; Fener- Balat; 
Kürkçübaşı (Bulgur Palas Çevresi); Küçük Mustafa Paşa ve Haraççı Kara Mehmet; Beyazıtağa (Sur1), 
EreğliMahalleleri’nde yürütülen Yenileme Projeleri bunlardan bazılarıdır. Tarihi Yarımada’da 
gerçekleşen ilk kentsel dönüşüm projesi olan Sulukule Yenileme Projesi kapsamında yaşanan 
mülkiyet, insan profili ve fiziksel çevredeki süreç değerlendirildiğinde, projelerin yaptırımcı bir 
şekilde mekanın dönüşümünde rol oynayacakları öngörülebilir. 

Ulaşım projeleri de benzer şekilde Tarihi Yarımada’da gerçekleştirilen diğer büyük ölçekli projelerdir. 
Başta Marmaray ve Avrasya Tüneli olmak üzere, deniz otobüsü, belediye otobüsü, minibüs, tramvay 
ve metro bağlantıları ile Tarihi Yarımada kentsel m ekandakimerkezi konumunu sürdürmektedir. Bu 
projelerin mahalle ölçeğinde yaşanan dönüşüm süreçlerini tetikleyici bir rol oynayabilecekleri, 
İstanbul’daki Birinci ve İkinci Boğaz Köprülerinin yapımının ardından yaşanan süreç 
değerlendirildiğinde ön görülebilir (Özçakı, 2003). 

İstanbul 1980’li yıllardan itibaren bir dönüşüm sürecindedir. Kentin merkezinde yer alan Tarihi 
Yarımada da bu süreçten etkilenerek dönüşmektedir. Kentin değişimindeki en önemli etken küresel 
dünyaya eklemlenme isteğini de ifade eden “Dünya Kenti” olma arzusudur. Siyasal yönetime ait 
metinler incelendiğinde “Dünya Kenti” olma isteği ile gerçekleşen projeler arasında paralellik g öze 
çarpmaktadır. Bu bağlamda “Dünya Kenti” olma isteği siyasal yönetimin kenti ele alışı hakkında 
ipuçları sunmaktadır. Kavramının ifadesi ve gerçekleşen projelerle birlikte ele alındığında Tarihi 
Yarımada’nın yoğun bir yapılaşma ve dönüşüm süreci içinde olduğu görülmektedir.Projelerin sayıca 
fazlalığı ve geniş ölçekli etkinliğe sahip olmaları dolayısıyla kentsel mekânda önemli değişiklikler 
yaratacakları ön görülebilir.Bu verilere göre Tarihi Yarımada’nın gelecekte mevcut halinden farklı bir 
yapıya, “Dünya Kenti” olma vizyonu çerçevesinde dönüşeceği ön görülebilir. 
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Özet 
Sınırları iki kıtaya yayılan ve Türkiye’nin en büyük metropolü olarak gelişen İstanbul’da Suriçi’nin 
nüfusu çok daha yoğundur ve bu kentte yaşamak başlıbaşına bir yaşam biçimdir. Taşı toprağı altın 
olarak ünlenen bu şehrin bilhassa tarihi yarımadanın taşı toprağı bina, araç ve insandır.Suriçinde 
çocuklar bu nüfus içinde büyür. Çocuklar bu yoğunluk ile doğal olarak her yeri insan eli ile 
biçimlendirilmiş binalar, yapılar, caddeler, sokaklar içinde apartman dairelerinde tecrit edilmiş bir 
vaziyette yaşarlar. 
Bu bildirinin amacı binaların, insanların arasına sıkışan -okul ön cesi döne mi- çocuklar i çin ç özüm 
olabilecek bir proje önermektir.Suriçinde büyüyen çocukların yaşadığı sorunların çözümünde gerçekçi 
ve ob jektif b ir p roje geliştirebilmek için; yaygınlıkları, esnek programları, ulaşılır ve güvenilir 
pozisyonları ile yüzlerce yıl özenilen bir medeniyet düzeyini sürdürmüş Osmanlı toplumunun 
çocuklarını yetiştiren sıbyan mekteplerinden ilham alabiliriz. Sıbyan mekteplerigünümüzün 
anaokullarına muadil olarak yapılanmış eğitim kurumlarıdır.Suriçi bölgesinde çocukların özellikle 
okul öncesi dönem dediğimiz 2-6 yaş döneminde olanların daha huzurlu, güvenli, sağlıklı büyümeleri 
için bu kurumları örnek almak bize yardımcı olabilir ve çocuklar için bir nefes payı sunabilir. 

Anahtar Kelimeler:Suriçi, tarihî yarımada, çocuk, eğitim,sıbyan mektepleri. 

Abstract 
The p opulation of S uriçi, a rea w ithin t he historical r amparts of  I stanbul, i s d enser t han other 
neighborhoods i n I stanbul, w hich b orders t wo c ontinents a nd is t he gr eatest metropolitan c ity o f 
Turkey. Living in this city is a distinct and independent way of life. This city, which was known to be 
paved with gold, especially historical peninsula, is full of buildings, vehicles and people. Children in 
Suriçi are brought up in this population. In this density, children, naturally, live in apartment flats, a 
life isolated with human made and shaped buildings, structures, streets, and venues.        
The aim of this paper is to recommend a project for -preschool- children, who are congested among 
people. In order to develop practical and objective project to solve problems of children brought up in 
Suriçi, w e can be inspired by the elementary schools (sıbyan mektepleri) of t he Ottoman, which 
sustained an adorable civilization for centuries for extensity, flexible programs, accessible and reliable 
positions. T he O ttoman elementary schools were educational institutions that are equivalent for 
preschools today. In order to have children, especially those in preschool period i.e. aged between 2-6, 
in Suriçi r egion, t o be brought up more peaceful, safe, and healthier environment, considering t hese 
institutions as samples may facilitate us and provide children a spell at the wheel.     

Key Words:Suriçi, historical peninsula, child, education, primary schools 

1.Giriş

Farklı kültürlerin, yerel kimliklerin ön plana çıktığı günümüz dünyasında Türkiye konum itibariyle 
insanoğlunun dünya üzerinde var olduğu ilk çağlardan itibaren yerleşim görmüş, zengin kültürlerin, 
ihtişamlı medeniyetlerin kaynaştığı bir coğrafyada yer alır ve bugün d e k ritik je opolitik, jeostratejik 
değerini korur.   
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Her b ölgesi h er yöresi i le insanlığın ruh bulduğu, kavgası da sevdası da hiç bitmeyecek bu velud, 
soylu toprakların görkemli şehri İstanbul kurulduğu günden bu yana maddi manevi süreklilikleri ve 
derinlikleri olan, ruh sahibi bir şehirdir. İstanbul’a, sadece Türkiye’nin değil dünyanın da kalbi 
diyebiliriz. Geçmişi, efsanelerle gerçeklerin birbirine karıştığı tarihlere uzanan, tepeleri, surları, 
kuleleri, kapıları, mabedleri, türbeleri, semtleri vb birçok yönü ile öne çıkan İstanbul’un tarihi kimliği 
Tarihi Yarımada veya Suriçi olarak adlandırdığımız bölgede yoğunlaşır. 

Haliç, İstanbul Boğaz ve Marmara D enizi ile ç evrili olan S uriçi İstanbul şehrinin ilk kurulduğu ve 
geliştiği bölgedir. Tarihî yarımadada ilk yerleşim yeri İ.Ö. 685 
yılında Megara'dangelen Yunanlar tarafından Byzantion adıyla kurulmuştur. Tarih boyunca 
yarımadadaki şehir değişik adlarla anılmış, Türkler tarafından fethedildikten sonra ise Dersaadet ve 
İstanbul gibi adlarla anılmıştır. 
Bölgenin tarihî yarımada olarak adlandırılmasının nedeni İstanbul'un en eski yerleşim yeri olmasının 
yanı sıra, içinde bulundurduğu sayısız tarihî eserdir. Görmüş geçirmiş İstanbul, tarihle de iç içe yaşar, 
Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma onlarca saray, cami, kilise, çeşme, dikilitaş, konut vb yapı 
tarihî yarımadanın simgeleridir. 

Resim 1. İstanbul’un Fatih semtinden bir görünüm. 

Günümüzde sınırları iki kıtaya yayılan ve Türkiye’nin en büyük metropolü olarak gelişen İstanbul’da 
Suriçi’nin nüfusu çok daha yoğundur ve bu kentte yaşamak başlıbaşına bir yaşam biçimdir. Taşı 
toprağı altın olarak ünlenen bu şehrin bilhassa tarihi yarımadanın taşı toprağı bina, araç ve insandır. 
Suriçi’nde yalnızlaşan bireylere, birbirini tanımayan komşulara inat -dünyanın merkezi olabilecek bir 
nokta gibi Eminönü’nde gündüzleri milyonları bulan nüfusu ile- hayat dip dibe, mili miline yaşanır. 
Bu bölgede güneşin nereden doğup nereden battığını göremeyen dar sokaklarda havanın bile 
giremediği bodrumların kiraları dudak uçuklatır. Caddelerde sağa sola bakıp karşıya geçen medeni 
kedileri, çığlıklar kahkahalar atan şamatacı martıları, camilerin çevresinde konuşlanmış guğuldyan 
güvercinleri ile tarihin annesi İstanbul  her zorluğuna rağmen umutların büyülü şehridir.  

Muhakkak ki, pek çok insan bu görkemli şehri görmek, bu güzel beldede yaşamak ister. Ancak 
İstanbul’da bilhassa Suriçi’nde yaşamak, burada büyümek bir çocuğa nasıl bir kazanım sağlar veya 
burada çocuk olmak kolay mıdır? 
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Türkiye genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı 98’dir. İstanbul –Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerine göre- kilometrekareye düşen ortalama 2 666 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu 
ilimizdir. Yüzölçümü 15,6 kilometrekare olan Fatih’in 2000 nüfus sayımı sonucu 403,508; Eminönü 
55,635’tir. Bu bölgede nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen kilometrekareye düşen nüfus, 28,458 
kişidir.  

Resim 2. İstanbul Eminönü semtinde alt geçit. 

Suriçinde çocuklar işte bu nüfus içinde büyüyor. Küçük bir pencere açıp onların hayatına 
baktığımızda: Çocuklar bu yoğunluk ile doğal olarak her yeri insan eli ile biçimlendirilmiş binalar, 
yapılar, caddeler, sokaklar içinde apartman dairelerinde tecrit edilmiş bir vaziyette yaşarlar. Sadece 
ebeveynlerinin gözetiminde çok sınırlı sayıda ve gayet küçük parklarda oynayabilirler. Genel olarak 
yüz metrekarelik evlerin içinde mobilyalardan kalan yaşam alanlarında hem görsel, hem muhteva 
olarak, hem de sıhhi açıdan yoğun olarak maruz kaldığı tartışmalı tv, bilgisayar g ibi t eknolojik 
etkenlerle daha altları bezli iken tanışıp haşır neşir olurlar. Ayakları hiç toprağa değmeden büyüyen 
çocuklar, sokak kedileri dışında hayvan tanıyamaz. Bilhassa kış mevsiminde çocuklar tamamen eve 
hapis olur. Bir yere giderken ya arabaya ya servise binerler veya sokakta mutlaka birinin elini tutarak 
yürüyebilir. Sadece çevresel faktörler değil bununla birlikte ailelerin maddi durumları, artan refah 
düzeyinde toplumsal dengesizlik ve eşitsizlikler, büyük şehrin stresli hayat şatları içinde daha gergin 
olan ebeveynlerin gergin tutumları, daha iki-üç yaşına geldiğinde doyumsuz ve hiçbir şeyden memnun 
kalmayan çocuklarının eğitimi ile ilgili sıkıntılar katlanarak artar.  

Komşuluk ilişkileri zayıf olan veya aile büyüklerinden ayrı olan çekirdek aileler çocuğun sosyalleşme 
sürecinde ve eğitiminde yalnız ve/veya yetersiz kalmaktadır. Hele çalışan annelerin çocukları için bu 
süreç çok daha güvensiz ve sorunludur. Görüldüğü gibi Suriçi’nde çocuk olmak çok da cazip ve 
içaçıcı görünmüyor. Bu konuda en önemli tehlike tabiattan bu kadar uzak, stresli ve insan ilişkileri 
zedelenmiş bir hayat tarzı içinde çocukların ruhi gelişmelerinin sağlıklı olamamasıdır. 

2. Tarihi Yarımada’da Büyümek
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Resim 3. Fatih semtinin sokakları. 

Tarihsel süreçte birçok coğrafi bölgeye yayılan ve yine çok sayıda kadim medeniyet ve kültür 
çevresiyle etkileşime giren Türk toplumu bugünkü sınırlarını kat kat aşan zengin bir kültür ve bilgi 
birikimine s ahiptir. İstanbul’da çok sayıda tarihi eserin fiziki ve metafizik boyutları, işlevleri, 
konumları, tarihleri, isimleri incelendiğinde toplumların ilk insandan bugüne anlamlı ve derin 
süreklilikleri taşıdığı ve bunu kuşaklar boyu aktardığı görülecektir. Bu çerçevede ele alınabilecek 
önemli bir tarihi kurum sıbyan mektepleridir. Günümüzün anaokullarına muadil olarak yapılanmış bu 
eğitim kurumları Suriçi bölgesinde çocukların özellikle okul öncesi dönem dediğimiz 2-6 yaş 
döneminde olanların daha huzurlu, güvenli, sağlıklı büyümeleri için bize yardımcı olabilir ve çocuklar 
için bir nefes payı sunabilir. 

3. Sıbyan (Çocuklar) Mektepleri

İslam medeniyetinde günümüzün okul öncesi eğitimine muadil olarak eğitim veren kurumları Küttap 
olarak bilinir. İslam dinin gelmesinden önce de var olan bu okullar medreselerden önce açılan eğitim 
kurumlarıdır. Kur’anı Kerim öğreten ve hemen hemen herkesi okuryazar yapmayı hedefleyen 
küttablar, Abbasiler döneminde İslam dünyasının her tarafında yayılmışlar, hatta köylere bile 
girmişlerdir. Bu okullar öteki İslam ülkelerinden ve Selçuklulardan sonra Osmanlı devleti tarafından 
sıbyan mektepleri adıyla devralınmıştır. 
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Resim 4.  Fatih semtinden annelerin okul serüveni. 

Sosyal düzeninin temellerinin atıldığı sıbyan mektepleri Osmanlı döneminin öğretim yapılanması 
içinde ilk basamağı oluşturmuşlardır. Bu okullar eğitim ve öğretimin sürekliliğini en güzel yansıtan 
kurumlar olarak Osmanlı devletinde son dönemlerine kadar varlıklarını sürdürmüştür.  

Okul öncesi ile temel eğitimin sınırlarının çoğu kez birbirlerinden ayrılamayacak kadar bütünleşmiş 
olduğu Osmanlı eğitim sisteminde sıbyan mekteplerine çocuklar genellikle dört yaşında başlardı. Milli 
inanca ve töreye göre Osmanlı’da çocuk Allah’ın emaneti idi. Ailenin vazifesi bu emaneti hayırlı bir 
insan olarak yetiştirmekti. Kız erkek, 4-5 yaşına gelen tüm çocukların özel törenlerle yollandığı sıbyan 
mektepleriher mahalle ve her köyde bulunurdu. Bu sebeple mahalle mektebi (taş mektep) olarak da  
anılan, ailelerin ve toplumun son derece güvendikleri kurumlar olan bu okullar çocuğa başta Kuran 
öğrenme, okuma, alfabe, dini bilgiler, güzel yazı gibi temel eğitim ile birlikte ahlâkî terbiye vermeyi 
amaçlanıyordu.  

İstanbul'un sıbyan mektepleri genelde iki katlı olan bu yapılar alt katlarında dükkân ve çeşme 
bulundurur ve tek dersliklidir. Bir külliye içinde olabildiği gibi mahalle içlerinde tek yapılar şeklinde 
de bulunmaktadır. Külliye dâhilinde yapılanlar külliyenin dış kısımlarına doğru yapılmıştır. Mahalle 
içlerinde olanlara da sokakların köşe başlarında ve merkezi noktalarda yoğunlukludur.Mektepleri 
genellikle vakıflar yaptırmıştır, hükümdarlar, paşalar, hanım sultanlar, efendi ve beyler ile esnaflar 
tarafından yaptırılanlar kendi isimleri ile anılmaktadır. 

Sıbyan Mektepleri İstanbul'da fetih sonrası yapılmaya başlanmış, cumhuriyet dönemine kadar 
eğitimlerini sürdürmüşlerdir. -Bilinen tarihiyle- binbeşyüz yılı aşan bir sürekliliğe sahip sıbyan 
mektepleri Osmanlının son zamanlarında dönemin zor şartları içerisinde ve batılılaşma süreciyle 
birlikte özelliklerini kaybetmiştir. 1910’dan itibaren Osmanlıda azınlıkların girişimiyle özel okul 
öncesi eğitim kurumları (anaokulu) açılmaya başlamış, 1914’te ise ilk resmi okul öncesi eğitim 
kurumu açılmıştır.Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bu okullar kapatılmış ve yeni eğitim örgütlenmesine 
gidilmiştir. Türkiye’de okulöncesi eğitim 1960 yılından sonra özellikle kadınların çalışması ile 
gelişme göstermeğe başlar. Günümüzde okul öncesi kurumsal eğitimde yeni eğitim anlayışı 
değişimler, yenilenmeler yavaş da olsa kademe kademe hareketler görülmektedir.  

İstanbul’da çeşitli kayıtlarda konumu te spit edilen70 ka dar Sıbyan Mektepleri bulunmaktadır. 
Günümüze gelebilmiş bu yapıların bir kısmı boş tutulmakta, kimisi terkedilmiş ve harap durumda, 
kimisi kütüphane, kimisi işyeri, kimisi kültür merkezi, kimisi bir dernek ya da vakfa verilmiş olarak 
kullanılmaktadır.  
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Resim 5. Fatih semtinde bulunan Süleyman Halife Sıbyan Mektebi. 

Dönemin nüfus yoğunluğu doğrultusunda büyük çoğunluğu bugünkü Fatih ilçesi sınırlarında olmak 
üzere Eyüp ve Üsküdar yoğunlukludur. Diğer ilçelerde tek tük bulunmaktadır. Bugün bilinen ve 
kalıntılara günümüze gelmiş olan en çok sıbyan mektebi İstanbul’da ve Suriçi’ndedir. Her mahallede 
bulunan bir kurum olduğuna göre daha detaylı incelemelerle başka mektepleri de ortaya çıkarmak 
mümkün olabilir.   

4. Suriçinin Kalan Her Milimetre Karesi Çocuklara Hasredilmeli!

Haritada Suriçindeki eski Sıbyan Mekteplerinin konumlarına bakıldığında nüfusun günümüzden çok 
daha az olduğu dönemlerde bugünkü okul öncesi kurumlardan çok fazla sayıda olduklarını görüyoruz. 
Fatih bölgesinde anaokulları ve kreşler genelde yer sıkıntısından binalarda eğitim yapmaktadır.Bazı 
müstakil binaları komple anaokulu çeviren kurumlarda mevcuttur. Bölgenin imarından kaynaklanan 
sorunlar yüzünden sıfırdan anaokulu yapılacak yer sayısı çok azdır. Bu yerlerde çok pahalı olduğu için 
anaokulu işletmecilerinin yatırım yapmasını engellemektedirler. 

Günümüzde Suriçindeki çocukların oyun alanlarının iyice daralması, yaşıtları ve arkadaşlarıyla birlikte 
olma imkânlarının azalması ve ailelerin bilinçlenmesiyle okul öncesi eğitime ilgi daha da artmaktadır. 
Tarihi yarımada içinde bilhassa Fatih’te okulöncesi eğitim noktasında büyük ihtiyaç bulunmaktadır. 
Bilhassa Fatih’te doğru dürüst bir bahçesi olan kurum hemen hemen hiç yoktur.  

Bu bildirinin amacı binaların, insanların arasına sıkışan -okul ön cesi döne mi- çocuklar i çin ç özüm 
olabilecek b ir p roje ö nermektir. Bu k onuda he m a ilelere hem de kurumlara b üyük s orumluluk 
düşmektedir. Kesintiye uğramakla birlikte tarihimizde bu kadar uzun süreli geçmişi olan ve bu derece 
yaygın olarak varlığını sürdüren Sıbyan Mektepleri konumları, mimarileri, çocuğa yaklaşımları, 
yöntemleri, eğitim süreçleri yönünden değerlendirildiğinde günümüz eğitim sistemi için çok değerli 
bir bi rikim s unmakta ve  Suriçindeki ç ocuklar iç in ö nemli b ir ç özüm a lternatifi olarak o rtaya 
çıkmaktadır. Hala Sıbyan Mektepleri ismi kullanarak bazı cemaat veya vakıfların bünyesinde veya 
bireysel olarak eğitim vermeye çalışan kişiler vardır, ama bunlar tarihi misyonundan ve güçlü 
kurumsal kimliğinden uzak faaliyetlerdir.  
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Resim 6. Fatih Zeyrek’te bir sıbyan mektebinin iç mekanı. 

Yukarıda verilen listelerdeki sıbyan mektepleri mimari ö zellikleri k orunarak restore e dilebilir, 
çağımızın ihtiyaçları da göz önüne alınarak değişimlere göre esneklik gösterecek biçimde yenilenerek 
binaları ve bahçeleri tanzim edilip yeniden okulöncesi eğitim için çocukların yararlanacağı bir forma 
getirilebilir.  
Sadece bahsi geçen bu yapılar değil Suriçinde bulunan restore edilebilecek diğer tarihi yapılar da bu 
amaç için kullanılabilir. Bu konuda sosyal sorumluluk projelerinde yoğun gayret gösteren 
belediyelerimizin ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, SHÇEK vb ilgili kurumların işbirliği ve desteği ile 
yapılar işlevine uygun hale getirilerek çocukların istifadesine sunulabilir.  

Kendi tarihimiz ve  k ültürümüz i çinde var olan bu köklü kurumları tanıyıp kendi şartlarımız içinde 
değerlendirmek şüphesiz büyük avantajlar sağlayacaktır. Mimarileri incelendiğinde sıbyan 
mekteplerinin mutlaka bahçeli ve doğal taştan, karakteristik ama küçük formlarda yapıldığı görülür. 
Çocukların bulunduğu okul ortamında onun dünyasını eşyaya boğmadan mümkün olduğu kadar sade 
ve doğal malzeme kullanılmalıdır. Yapıların çocuğu ezmeyen bir ölçeklendirme ile çocuğun zihninde 
tarihi, özgün bir form oluşturması sağlanır.   
Tarihte her mahallede bir mektep olması bu okullara çocukların çok kolay ulaşabilmelerini sağlamıştır. 
Bu küçük küçük birimler aile ve çocuğun kolay ulaşılmasının yanı sıra daha sıcak daha yakın 
ilişkilerin kurulmasına da imkân sağlar.  

Çocuğu geliştirecek en uygun, en eğitici, en verimli ortam tabiattır. Çocukların açık havada ve tabii bir 
bahçede vakit geçirmesi için açık alan özenle tasarlanmalıdır. Bahçe çocuğa özgür, temiz ve doğal bir 
oyun alanı sunar ki bu Suriçi çocuğu için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.  

Eğitimin amacıçocuğu ruhen, bedenen ezmeden, örselemeden terbiye vermek; “daha başarılı, mutlu, 
özgüven sahibi, kendisiyle barışık, çevresine faydalı, verimli, huzurlu, üretken, inançlı, ahlaklı bireyler 
yetiştirmek” olmalıdır. Çocuğun eğitim amacıyla annesinden ve evinden ilk olarak ayrıldığı okul 
öncesi eğitim dönemi, gelişim özellikleri ve eğitim ihtiyaçları bakımından farklı ve önemli bir 
dönemdir. 20 yüzyılda yapılan çeşitli araştırmalarla okul öncesi dönemin gelişim özellikleri ve eğitim 
ihtiyaçları bakımından farklı ve önemli bir dönem olduğu kabul edilmiştir. Bununla bi rlikte i nsan 
hayatında 0-6 yaş arası şuuraltı oluşum sürecinde ve çocukların geleceğini belirlemede büyük tesirleri 
olan, karakterin geliştiği, hayat boyu öğrenmelerin % 60 veya %70’inin gerçekleştiği çok önemli bir 
dönemdir. İnsan hayatının bu döneminde eğitimi tesadüflere bırakılamayacak kadar önemlidir. Bu 
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nedenle çocuğun yaşına ve yeteneklerine uygun, bilinçli bir eğitim desteği almasının gereği ortaya 
çıkmaktadır. Suriçinde büyük bir nüfus yoğunluğu içinde yaşayan çocukların bulundukları şartları iyi 
analiz ederek hayatlarının bu önemli döneminde ruhi gelişimlerini ve ihtiyaçlarını konusunda tedbirler 
alınmalı hiç değilse fiziki ortamlarda onlara nefes alacak alan açılmalıdır.  

 Suriçinde büyüyen çocukların yaşadığı sorunların çözümünde gerçekçi ve objektif bir proje 
geliştirebilmek için; yaygınlıkları, esnek programları, ulaşılır ve güvenilir pozisyonları ile yüzlerce yıl 
özenilen bir medeniyet düzeyini sürdürmüş Osmanlı toplumunun çocuklarını yetiştiren sıbyan 
mekteplerinden ilham alabiliriz. 
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Abstract 
The Historical Peninsula in İstanbul hosts a significant building stock built of a variety of 
constructional materials. These buildings stand out as symbol of different period of time. Structural 
systems of these constructions which represent economies, lifestyle and building cultures also evolved 
differently depending on similar factors. 
Development of structural systems has brought with it a differentiation in space and, therefore life as 
well. The aim of study is to pick a region area in the Historical Peninsula and conduct various analyses 
on structural systems of constructions in that region area along with a group of architectural students. 
During the field studies; 
Actual condition of the constructions will be ascertained, 
Damage of the constructions will be identified, 
Necessary investigation will be conducted to ascertain structural system types, materials and structural 
details, as well as their performance against earthquake. 
Moreover, effort will be made unveil essentials of history and development of the region area. 
It is thought that these analyses would shed considerable light on above- mentioned aspects, on the one 
hand, while providing architectural students involved in the workshop study with a significant 
experience, on the other hand. 

Keywords: Historical Peninsula, Structural System, Material, Region Area, Earthquake 

1. Giriş

İnsanoğlu kendini doğanın olumsuz koşullarından korumak üzere sürekli olarak bir tavan aramıştır. 
mağara yaşamının devamındaki süreçte yaptığı tavanların hiçbiri yerçekiminden bağımsız kalmamış, 
taşıyıcı sistemlerin gelişmesine neden olmuştur. Tavanları ayakta tutmak için yoğun geçen deneme – 
yanılma sürecinin sonunda ortaya çıkan mekanların taşıyıcı sistemi ve formu,  yapı malzemesinin 
nitelikleri, yapım tekniği, iklimsel ve sosyokültürel etkenlere bağlı olarak gelişmiştir. 

Yapıların taşıyıcı sistemleri, yapı malzemelerinin fiziksel ve mekanik özelliklerine bağlı olarak 
gelişmiş, mekanların boyutlandırılmasında önemli rol oynamıştır. Taşıyıcı sistemin oluşmasında 
yapıda kullanılan malzemeler, yapının öz ağırlığı olarak dikkate alınırken, kullanım yükleri ve 
doğadan kaynaklanan yükler de, ( sismik, rüzgar, kar, yağmur ve buz ) ayrıca dikkate alınmıştır. 
Yapıdaki yükler, kullanılan malzeme ve mekanın boyutlarına bağlı olarak değişirken, yüklerin 
çoğalması zeminin yük taşıma kapasitesi ve yapının yapılacağı yerin önemini de, gündeme getirmiştir.  

Türkiye’de 1900’lu yılların başlarına kadar kerpiç, taş, tuğla ve ahşap gibi malzemeler, yapıların 
taşıyıcı sistem malzemeleri olarak kullanılırken, teknolojik gelişmeler, yapı sektörünün dikkatini yeni  
malzeme ve yapım yöntemlerine doğru yönlendirmiştir. Süreç, giderek geleneksel yapım yöntemleri 
ile  ortaya çıkan geleneksel yapıların yerini modern yapılara bırakarak, eski yapıların tarihi yapılar 
(korunması gereken kültürel varlıklar) olarak adlandırılmasına  neden olmuştur. 

Atölye, belli dönemlerin temsilcisi olan yapıların taşıyıcı sistemlerinin gelişimi ve yapısal detayları 
üzerine bir araştırmanın yapılmasına,  daha somut sonuçların elde edilmesine yönelik de, araştırmanın 
bir pilot bölgede uygulanmasına karar vererek, tarihi Yarımada’da bulunan Süleymaniye semti Hoca- 
Giyaseddin mahallesini de, araştırmanın pilot bölgesi olarak seçmiştir. Pilot bölgenin seçimi; 
Tarihi yarımada’da yer alması, 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

547

mailto:aripars@yahoo.com


Tarihi yapı stokuna sahip olması, 
Yapıların değişik malzeme ve yapım yöntemleri ile yapılmış olması, 
 İyileştirmeye yönelik ortaya çıkacak yöntem ve önerilerin uygulanabileceği bir bölge olması,  gibi 
önemli kriterler çerçevesinde gerçekleşmiştir. 

Şekil 1. Pilot Bölge Sokak Dokusu Pilot Bölge Tarihçesi 

1.1. Pilot Bölge Tarihçesi 

Süleymaniye İstanbul’un eski ve önemli yerleşim, turizm ve ticaret alanlarından biridir. Süleymaniye 
mahallesi, Süleymaniye camisi, külliyesi, kapalı çarşı ve Haliç’teki liman işletmelerinin etkisinde 
gelişmiştir. 19.yüzyıla kadar önemini devam ettiren Süleymaniye, sanayileşmenin etkisi ve galata 
köprüsünün açılması ile değişmeye yüz tutmuştur. “ 19. Yüzyılın hızla sanayileşen kentlerinde liman 
alanları ve kıyıları giderek sanayinin, sanayiye bağlı küçük ve orta ölçekli imalathanelerin, 
tersanelerin, depoların ve ambarların yer aldığı alanlara dönüştü”( 1).  

Ticaret biçiminin değişmesi ve yeni ekonomik ortamın oluşması yüzyıllarca iş merkezi durumunda 
olan bölgenin yeni göçmen ve iş gücünün etkisi altına kalmasına neden olmuştur. “20. Yüzyıla 
geldiğimizde ise kentlerde artık desantralizasyon süreci, yani kent içindeki sanayi alanları ve bazen 
liman faaliyetlerinin de kent dışına taşınması süreci başladı. Bunun soncunda tersane ve depolama gibi 
kullanılan alanlar boş ve terk edilen alanlara dönüştü. Kentlerin yeni ekonomik düzen içerisinde yer 
almak istemesiyle başlayan sanayisizleşme süreci gelişen yeni ekolojik kent yaklaşımları, değişen 
ekonomik düzen ve toplumsal yapının sonucunda başladı”(2) 

1.1.1. Pilot Bölge Demografik Durumu 
1950’li yıllardan itibaren köylerden kentlere gerçekleşen büyük göç, kent merkezindeki mülklerin 
fiyatında aşırı artışlar meydana getirmiş, iş alanlarının giderek merkezden uzaklaşmasına neden 
olmuştur. Bu nedenle kent merkezinde bulunan mahallelerde (Süleymaniye, Galata, vb.) genellikle 
nüfus azalmıştır. Böylelikle, kentin tarihi bölgeleri, eskiden beri üstlendikleri yoğun ikametgah 
niteliğini kaybetmiştir. Araştırmalar, 1965 yılından itibaren İstanbul nüfusunun artmasından söz 
ederken, tersine pilot bölgenin sürekli olarak nüfus kaybına işaret etmektedir. 
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Tablo 1. “İstanbul Eminönü İlçesi ve İlçe Mahallelerinin Yıllara Göre Nüfus Dağılımı”(3). 

İstanbul dışından çalışmak amacı ile bölgeye gelen nüfusun büyük bir bölümünün erkeklerden 
oluşması, kadın erkek arasındaki nüfus oranını etkilemektedir. Araştırmalar ayrıca, nüfus kaybının en 
önemli bölümünün, 15 ile 40 yaş arasında olduğunu göstermektedir. 

Grafik 1. “Hocagıyaseddin Mahallesi Farklı Yaş Gruplarına Göre 2000- 2010 Yılları Arasındaki Değişimi” (4). 

1.2. Pilot Bölge Yapıları 

Pilot bölgede yapılan genel gözlem ve araştırmaların dışında, bölge yapılarını temsil edecek ve 
araştırma sonuçlarını tüm bölge yapıları için genelleştirebilecek toplam 15 konut yapısı inceleme altına 
alınmış, yapısal ve teknik içerikli önemli sorulardan oluşan bir anket uygulaması yapılmıştır.  
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 Şekil 2. Pilot Bölge’de İncelenen 15 ad. Yapının Taşıyıcı Sistem Durumu 

Anketlere bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlar, yapıların taşıyıcı sistemleri, hasar durumları, koruma 
durumları, kullanma durumları vb. önemli konular hakkında detaylı bilgilerin elde edilmesini 
sağlamıştır. Pilot bölgede inceleme altına alınan yapıların taşıyıcı sistemlerinin;   

• Ahşap karkas
• Yığma
• Melez ( altı taş duvar üstü ahşap karkas) ve

Betonarme olmak üzere, değişik yapı sistemlerinden oluştuğunu göstermektedir.

Şekil 2’den de anlaşıldığı gibi pilot bölge yapılarının büyük bir bölümünü, ahşap ve yığma yapılar 
oluşturmaktadır. Anket sonuçları ayrıca,  korunması gereken tarihi yapıların büyük bir bölümünün 
hasarlı olduğunu göstermektedir. 

Grafik 2. Genel Hasar Durumu  
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Araştırma sırasında inceleme altına alınan tarihi yapıların güncel durumlarının tespiti için detaylı 
rölöve çalışmaları yapılmış, konu ile ilgili gerekli bilgi ve belgeler yetkili kurumlardan alınarak yapılar 
hakkındaki araştırmalar derinleştirilmiştir. Rölöve çalışması sırasında ;   

a. Yaşam koşullarının değişmesine bağlı olarak tarihi yapılara ilave mekanların eklenmiş olması,
b. Deformasyon ve tahribata uğramış ahşap taşıyıcı elemanlarına teknik kurallara aykırı bir şekilde

müdahale edilmiş olması
c.Tarihi yapıların büyük bir bölümünün bakımsız olması,
d.Olası deprem sırasında önemli hasarların oluşması gibi konular, dikkat çekmiştir.

Araştırmalar, pilot bölgedeki ahşap yapıların genellikle 1900’lu yılların başına kadar yapıldığına işaret 
etmektedir. uzun dönemde oluşan bu yapı kültürü, İstanbul’un diğer bölgelerinde olduğu gibi; 

• Olması gerektiği düzeyde ahşap yapı kültürünün desteklenmemesi
• Ahşap malzemenin elde edilmesindeki ekonomik koşulların sağlanmaması,
• Ahşap yapının sürekli bakıma ihtiyaç duyması,
• Ahşap malzemenin yük taşıma kapasitesinin sınırlı olması ve buna bağlı olarak düşeyde ve

yatayda daha sınırlı mekanların ortaya çıkmasına neden olması,
• Daha ekonomik yeni yapı malzemelerinin ve yapım tekniklerinin ortaya çıkması, giderek

ahşap yapıya olan ilgiyi azaltmıştır.

Pilot bölgedeki ahşap yapıların yerini ilk olarak yığma yapılar alırken, günümüzde betonarme 
yapıların giderek yaygınlaştığı gözlemlenmiştir. Süreç bu şekilde devam ettiği takdirde, yakında 
bölgede ahşap yapı kalmayacağı kolayca anlaşılmaktadır.   

Araştırmalar, bölgedeki tarihi yapıların onarılması ve yenilenmesinde de, betonarme sistemin tercih 
edildiğini göstermektedir. Tarihi yapıların korunmasında, ulusal ve uluslararası yasa ve sakıncalar 
yeterli olmamış, aksine tarihi yapıların terk edilmesine ve bakımsız kalmasına neden olmuştur.  
Konforlu yaşam koşulları genel olarak tarihi yapılarda gelişmemiş ve yapılarda kullanıcı değişikliğine 
neden olmuştur. 

Şekil 3. Atölye Tarafından Rölövesi Güncelleştirilmiş Bir Ahşap Yapının Kısmı Rölövesi (5) 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

551



Şekil 4. Atölye Tarafından Rölövesi Güncelleştirilmiş Bir Yığma Yapının Kısmı Rölövesi (6) 

2. Pilot Bölgedeki Yapıların Taşıyıcı Sistem Tipleri

Çalışma sırasında inceleme altına alınan yapıların taşıyıcı sistem tipleri tespit edilmiş, betonarme 
sisteminin dışındaki diğer taşıyıcı sitem tiplerine bağlı olarak gelişen temel, taşıyıcı duvar, lento ve 
döşemelerin yapısal detayları ortaya çıkarılmıştır.   

2.1. Yapıların Temel Tipleri 

Çalışma sırasında geliştirilen araştırmalar, 2 adet betonarme yapının dışında kalan diğer yapıların 
temelleri, önemli olmayan küçük farklılıklar dışında, birbirine benzer şekilde yapılmış taş temeller 
olduğunu göstermektedir. Çalışma sırasında yapılan incelemeler ayrıca, taşıyıcı sistemin en önemli 
elemanı olan temellerin yeraltı ve çevresel sulardan etkilendiği ortaya çıkarmıştır. Bu durum yapıların 
deprem sırasındaki davranışını olumsuz olarak etkileyerek önemli hasar görmelerin neden olacaktır.  

Taş temel detaylarına ulaşabilmek için kazı işleri gerektiğinden; temel detayları su basman seviyesinde 
incelenmiştir. Temel detaylarına ilişkin ortaya çıkan detaylar, şekil 5’te yer almaktadır. 

a) Yığma Yapı b) Ahşap Yapı
Şekil 5. İncelenen Yapıların Taş Temel Detayı 

2.2. Taşıyıcı Duvarlar 

Ahşap yapıların düşey taşıyıcı elemanları genel olarak ahşap karkaslı duvarlar, yığma kagir yapıların 
düşey taşıyıcı elemanları ise, farklı statik ve estetik kaygılarla yapılmış taş, tuğla veya kerpiç bloklu 
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duvarlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Pilot bölgedeki yapıların düşey taşıyıcı elemanlarının benzer 
bir yöntem ve kaygılar ile ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 

2.2.1. Pilot Bölgenin Ahşap Karkas Duvarları 
Çalışma sırasında yapılan araştırmalar, taş temel veya kagir bodrum duvarları üzerine ahşap karkaslı 
duvarların belli aralıklara yan yana dizilmiş ahşap dikmeler ile dikmeleri birbirine bağlayan ahşap 
yatay (kuşak) ve diyagonal ( payanda) elemanlardan meydana geldiğini göstermektedir. Ahşap 
dikmelerin altı ve üstü taban ve tavan kirişleri ile desteklenmektedir. Yatay bağlantı elemanları aynı 
zamanda pencere ve kapı boşlukları için hatıl olarak kullanılmaktadır. Ahşap karkaslı duvarlarında 
farklı kaplama malzemeleri gözlemlenmektedir. Ahşap kaplama, bağdadi sıva, dışı ahşap içi bağdadı 
sıva veya dışı ve içi bağdadı sıva kaplama çeşitleri olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Yapım sırasında uygulanan duvar detayları, ahşap yapı kurallarına uygun olsa da, ahşap karkaslı 
duvarların yıpranmış, bakımsız ve müdahaleye uğramış olmaları; 

• Yapılardaki yaşam konforunun düşmesine,
• Yapıların depreme karşı dayanıksız olmasına neden olmuştur.

Şekil 6’da pilot bölgede ahşap karkaslı yapılardan ortaya çıkarılan yapısal detay yer almaktadır. 

Şekil 6. Pilot Bölgedeki Ahşap Karkaslı Duvar Detayı 

2.2.2. pilot Bölgenin Yığma Kagir Duvarları 
Pilot bölgenin yığma kagir duvarlarının malzemesi taş veya tuğladır. Taşıyıcı duvarın genişliği 
bulunduğu kat ve yüksekliğine bağlı olarak değişimler göstermektedir. Bodrumun taşıyıcı duvarları taş 
malzemeli ise, bulundukları yere ve üstlendikleri yüke bağlı olarak genişlikleri genel olarak 45- 50 cm. 
civarındadır. Ancak bodrumun taşıyıcı duvarları tuğla malzemeli ise, yine bulundukları yere ve 
üstlendikleri yüke bağlı olarak 2 veya 1.5’luk tuğla kalınlığında duvarlardır. Bodrumun üstündeki 
duvarlar da yine taş veya tuğla duvarlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yığma kagir duvarların dış 
etkilere karşı dayanıklı olmaları, ahşap karkaslı duvarlara göre daha fazla korunmalarını sağlamıştır. 
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Ancak, önceden de belirtildiği gibi, temel ve bodrum kat duvarlarındaki yeraltı ve çevresel suların 
etkisi, bu duvarların da, depreme karşı davranışını olumsuz şekilde etkilemetektir. Araştırma sırasında 
taş ve tuğla duvarlar ile ilgili ortaya çıkarılan yapısal detaylar Şekil 7 ve 8’de yer almaktadır.   

a) 1,1/2 Tuğla Kalınlığında Duvar b) 2 Tuğla Kalınlığında Duvar
Şekil 7. Pilot Bölgedeki Tuğla Duvarların Yapısal Detayları 

a) Tuğla Hatıllı Taş Duvar b) Hatılsız Taş Duvar
Şekil 8. Pilot Bölgedeki Hatıllı ve Hatılsız Taş duvarların Yapısal Detaylar 

2.3. Lentolar 

Lentolar, kapı ve pencere boşluklarının açılmasında kullanılmıştır. Ahşap yapılarda lento yerine yatay 
kayıtlar kullanırken, yığma kagir yapılarda duvar malzemesine ve yapılan dönemine bağlı olarak farklı 
şekillerde üretilmiştir. Şekil 9’da pilot bölgede kullanılan pilot bölgenin örnek lento detayları lento 
detayı bulunmaktadır.   
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Şekil 9. Pilot Bölgede Tespit Edilen Lento Detayları 

2.4. Döşemeler 

Pilot bölgenin ahşap yapılarında ahşap döşeme, yığma yapılarında da,  ahşap ve volta döşemeler 
kullanılmıştır. Ahşap döşemelerin bakımsız olması ve ahşabın doğasına bağlı olarak deformasyona 
uğraması ahşap yapıların konforlu bir şekilde kullanılmasını engellemektedir. Döşemeler ayrıca, 
yapının önemli stabilite elemanı olup, deprem sırasında düşey ve yatay taşıyıcıların birlikte çalışmasını 
( diyafram görevi) sağlamaktadır. Döşemelerin deformasyona uğraması, pilot bölgedeki ahşap 
yapıların büyük bir bölümünü riskli yapılar haline getirmektedir. Riskli yapılar, korunması gereken 
tarihi yapılar olması, konunun acilen dikkate alınması gerektiğine işaret etmektedir. 

Volta döşemelerin tek doğrultuda çalışması, deprem sırasında çelik profillerin kayabilmesi, volta 
döşemenin diyafram görevini engelleyebilmektedir. Pilot bölgedeki ahşap ve volta döşemelerin yapısal 
detayları, şekil 10 ve 11’de gösterilmiştir 

Şekil 10. Pilot Bölgedeki Tespit Edilen Ahşap Döşemelerin Yapısal Detayı 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

555



Şekil 11. Pilot Bölgede Tespit Edilen Volta Döşemelerin Yapısal Detayı 

3. Sonuç

Araştırmada farklı dönemlerde yapılmış, değişik yapım yöntemlerine ve taşıyıcı sistemlere sahip olan 
yapılar incelenmiştir. Araştırma ayrıca, yapıların güncel durumunu tespit ederken, hasar düzeylerini 
de, ortaya çıkarmıştır. İnceleme altına alınan yapıların önemli yapısal detayları tespit dilerek 
belgelendirilmiştir. Türkiye’nin ve İstanbul en önemli tarihi mekanlarından birinde geliştirilen 
araştırma, bölgenin tarihi yapılarının korunmadığını ve giderek tahribata uğradığını ortaya çıkarmıştır. 
Eskimiş, tahribata uğramış, bakımsız yapıların depreme karşı performansları doğal olarak olumsuz 
olacaktır. 

1900’lu yılların ortalarından itibaren ahşap ve yığma kagir evlerin yerini alan betonarme yapılar, 
alternatifsiz olarak tarihi bölgelerde de uygulanmaktadır. Bunun nedeni de, geleneksel ve tarihi 
yapıların korunmasına yönelik gerekli bilgi ve ekonomik kaynağın yapı sahibi ve kullanıcılarına 
ulaşmamasıdır. 

Araştırma mimarlık eğitimi alan öğrencilerle birlikte, bir atölye düzeninde bilgiler üretmiş, mimarlık 
öğrencisine önemli deneyim kazandırmıştır. 

Atölye üyesi öğrencilere teşekkürler,  
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KAYBOLAN MİMAR SİNAN YAPILARINDAN KAZASKER ABDURRAHMAN CAMİİ VE 
İHYA PROBLEMLERİ 

Pilehvarian, Hamit, Esenyurt Üniversitesi,Abbasağa mah. Nurtanesi Sok. No:7/3 Beşiktaş, 
İstanbul  hamitpilehvarian@gmail.com 

Summary 
This declaration purposes to explain the difficulties of revival  the  Kazasker Abdurrahman Camii, 
Which is collapsed during the  Expropriations of Menderes in 1956-57, like many cultural heritage 
with the reason of remaining on the road ; and the difficulties of restoration this kind of buildings. 
Many similar cultural assets such as Kazasker Abdurrahman Mosque, are faced with similar 
challenges during the revival. 

Anahtar Kelimeler: Kazasker Abdurrahman Camii, Mimar Sinan, İhya. 

Bildirinin amacı, Müellifliğini yaptığım ve yapımına nezaret ettiğim Mimar Sinan'ın kaybolmuş 
eserlerinden, Kazasker Abdurrahman Camii örneğinin projelendirme ve yapım sürecinde yaşanan 
sorunları dile getirmektir.  

Bilindiği üzere Kazasker Abdurrahman Cami,  İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ördek Kasap Mahallesinde , 
Eskiden Topkapı Caddesi olarak anılan, şimdiki Millet Caddesi üzerinde, Kız Öğretmen Okulu'nun 
(Darulmuhallimat)yanında yer almaktadır . 

Söz Konusu Caminin projelendirmesine ışık tutması için literatür ve görsel malzeme araştırma sonucu 
elde edilen veriler özet olarak verilirse ; 
Tezkere tül Bünyan, Tezkere tül Ebniye ve Evliya Çelebi seyahatnamesinde Caminin adı 
Abdurrahman Çelebi, Kazasker Abdurrahman Efendi olarak geçer. 

Evliya Çelebi camiyi tarif ederken 'Molla Gür ani grubundadır, banisi Süleyman Hanın Kazaskeri'dir, 
Mimar Sinan tarafından çarpuşti ve kubbe üzere binasıdır.' der. Bu tariften mimari olarak dört yana 
eğimli (beşik) çatısı ve çatı altında kubbeye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yapının inşa tarihi 
Hadikatül cevamide 912 Hicri 1506 miladi olarak verilmiştir. İbrahim Hakkı Konyalı Ayvan saraylı 
Hüseyin Efendinin 'Caminin İtmamına İzzetül Cinan' ibaresinin ebcet hesabı ile 612 H tekabül eder. 
Bu ibarenin doğrusu 'İzzetül cinnat' olmasını savunmaktadır ki bu da 912 Hicriye denk gelmektedir.  
Başbakanlık arşivinden elde edilen belgelerde söz konusu caminin evkafı Hümayun Nezaretinden 
Şura-i devlete havale edilen 16 Cemadiyulevel 1313H (3.12.1895) tarihli yazıda, yapı depremden zarar 
gördüğü için ve 14501 kuruşluk ödenekle tamiri istenmektedir. 

Yine belgelerden cami 1918 yılındaki Haliç'ten başlayarak Çapa'ya kadar uzanan yangında çatısı 
yanmış ve minaresi kaidesine kadar harap olmuştur. İbrahim Hakkı Konyalı ; 'Bu olaydan sonra yapı 
kereste deposu olarak kullanılmıştır. 'der. 
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1950 yılına kadar harap kalan cami, bu yıllarda kurulan Türkiye Anıtlar Derneği tarafından halktan 
toplanan paralarla tamamlanmıştır. Ne yazık ki 1956-57 Menderes İstimlaklarında yolda kalıyor 
gerekçesi ile yıkılmıştır. Bu istimlak çalışmalarında,  bir çok kültür varlığı aynı akıbete uğramıştır ve 
bu sebeple istimlaklara tepki yazıları yayınlanmıştır. Yahya Kemal 'Yıkıcı İmara Kör Kazma' adını 
vermiş, Fatih Rıfkı 'Zavallı İstanbul'  adıyla yazmış, Mimar Kemalettin 'İstanbul ve İmar-i Belde  
Belası'  başlıklı makalesi ile tepkisini dile getirmiştir.  

Restitüsyon projeleri hazırlamak için Alman Mavileri haritaları, Prof. Behçet Ünsal'ın hazırladığı 
kroki , prof. Süheyl Üner'in el çizimi perspektifi ve  Alman Arkeolojisi fotoğraf albümlerinden elde 
edilen fotoğraflar kullanılmıştır.  

Kazasker Abdurrahman Camii Mimar Sinan'ın Kağir duvarlı ve ahşap çatılı camilerindendir.  
Duvarları bir sıra taş ve üç sıra tuğla ile almaşık olarak örülmüştür. Cami enine 20.60/17 metreli plan 
şemasına sahip olup kapalı son cemaat yerine sahiptir. Son cemaat ve harime açılan kapılar mihrap 
aksındadır. Son cemaat yerine kuzeyde dört , batı ve doğuda ise birer pencere açıklığı bulunmaktadır. 
Son cemaat ile harim arasındaki ortak duvarlara ise dört pencere ve pencereler arasına iki küçük 
mihrap yerleştirilmiştir.  

Son cemaat yerinin üzerine ise kadınlar mahfeli konumlandırılmıştır. Bu kata minare kapısı yanından 
ahşap merdivenle ulaşılmaktadır. Minare batı duvarına bitişik kare planlı kaide üzerine prizmatik 
üçgenlerden oluşan geçişlerle çokgen olarak yükselmektedir. Harim duvarındaki pencereler klasik 
Osmanlı üslubunda hafifletme sivri kemerlidir ve üzerinde revzenler bulunmaktadır. 
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Batı ve doğu duvarlarında ikişer pencere, mihrap duvarında dört pencere vardır. Mihrap ise dışarıya 
dikdörtgen şeklinde taşmaktadır. Cami ahşap beşik çatısının üzeri kurşun kaplıdır. Harim üzerinde çatı 
altına gizlenmiş ahşap kubbeye sahip olduğu kaynaklardan bilinmektedir. Fakat ne yazık ki iç 
süslemeleri ve diğer detaylarına ait hiçbir bulguya rastlanmamıştır. 

Vakıflar gelen müdürlüğüne ait parsele, yola terklerden ötürü Kazasker Abdurrahman Cami 
restitüsyon projesinde olduğu gibi inşa etme olanağı bulunmamaktadır. Kültür Varlıkları Korumu 
Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucu parsele ait eski eser tescili kaldırıldı. Parsel,  Cami yeri olarak 
düzenlendi, bu parsele yeni bir cami projelendirmesi kararı alındı.  

Mimar Sinan'a ait böylesi önemli bir kültür varlığını gelecek nesillere aktarabilme çabalarının kısmen 
de olsa gerçekleştirilmesi, ilke olarak benimsendi. 

Yapının kuzey ve batı duvarları gerçek boyutlarına sadık kalınarak komşu parsele bitiştirilerek 
hazırlandı. Bu kabuller doğrultusunda arsa dışına taşmak zorunluluğu doğdu. Yaya yoluna taşan 
bölüm, Büyükşehir Belediyesinden alınan izinle arsaya dahil edildi.  

Caminin özgün olan şeması olabildiğince korunmaya çalışıldı, son cemaat yeri , sahın ve son cemaat 
üzerindeki kadınlar mahfeli, restitüsyon projesi ölçülerine sadık kalınarak hazırlandı. 

Yeni hazırlanan projede millet caddesine bakan minare ve minarenin bulunduğu duvar özgün haline 
uygun olarak yapıldı. Mihrap duvarı ise özgün pencere açıklıkları ve düzenine uygun olarak yeni 
malzeme ile uyarlandı. 

Giriş duvar gerçek boyutlarından küçük olduğu için özgün haline çağrışım yapılacak şekilde 
tasarlandı. Çatı örtüsü özgün haline uygun olarak kurşun kaplandı.Cami  planı kesintiye uğradığı için 
örtü altındaki kubbe inşa edilemediğinden ötürü ahşap çıtalı tavanın ortasında kubbeyi simgeleyecek 
daire şeklinde boşluk bırakıldı. Dış cephe kaplaması,özgün  almaşık duvara çağrışım yapabilmesi için 
beyaz küfeki ve tuğla renginde taş seçilerek uygulandı. 

İç süslemeler ve revzen pencereleri, klasik dönem formları seçilerek olabildiğince yalın çizgilerle 
tamamlanmaya çalışılmıştır. 

İnşaat sırasında bir başka zorlukla da hafriyat yapılırken karşılaşıldı. Arsa kamuya ait olduğu için yer 
altı elektrik besleme hatları parsel içerisinden geçirilmiş idi. Bu hatların kaydırılması zaman ve maddi 
kayıplara neden olmuştur. 
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İhyası Düşünülen yapılarda karşılaşılacak zorluklar özetlenirse; 
1. Kaybolan yapıların bulunduğu parseller zaman süreci içerisinde yapılan imar planı değişiklikleri
sonucu,  özgün boyutlarını kaybetmiş veya mülkiyet değiştirerek özel mülkiyete geçmiştir. 
2.İhyası düşünülen yapıların tekrardan yapılabilmesi için gerekli yazılı ve görsel bilgilerin
bulunmaması,  bulunanların ise yeterli olmamasıdır. 
3. Kamu mülkiyetinde kalan bazı eserlerin parsellerinde , yeraltı şebekeleri , elektrik ve kanalizasyon
hatları geçirilmiştir. Bu da  ihyalarda sorun teşkil etmektedir. 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARİHİ YARIMADANIN RESİM SANATINA YANSIMASI 

RENKÇİ, Tuğba - Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, Bileşik Sanatlar Anabilim Dalı, 
trenkci@gmail.com 

Özet 
Osmanlı İmparatorluğunu ve tarihin derin izlerini taşıyan İstanbul, tarihi yarımadasıyla birlikte adeta 
açık hava müzesine dönüşmüştür.  Bölge, geleneksel ve kültürel yapısı itibariyle dünya turizmi 
açısından oldukça önemli bir konuma sahiptir. İstanbul’u İstanbul yapan tarihi yarımada bu açıdan 
önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu durum plastik sanatları da etkilemiştir. Geçmişten günümüze kadar 
İstanbul’un, pek çok sanat dalında ve özellikle resim sanatında vazgeçilmez bir unsur olması 
yadsınamaz bir gerçektir. Resim sanatından yola çıkarak incelenen bu çalışma İstanbul’un en önemli 
bölgelerinden biri olan tarihi yarımadanın geçmişten günümüze kadar olan süreçte resim sanatına 
yansımasındaki önemli bir rolü, veriler doğrultusunda açıklanmıştır. Bölgenin, farklı zaman 
dilimlerinde pek çok yerli ve yabancı ressam tarafından yorumlandığı görülmektedir. Bu araştırma 
sayesinde tarihi yarımadayı sanatına yansıtan sanatçıların bazıları tespit edilmiş ve eserleri 
sunulmuştur. Ressamların farklı üslubuyla tekniklerde resmettiği bu sanat yapıtları, ortaya konduğu 
dönemin yansımalarından kesitleri sunmuştur. Tarihi yarımadanın geçmiş zamandan bugüne kadar 
farklı şekillerde ele alınışı incelenerek bu süreçteki serüvenini çok yönlü analiz etmeyi amaçlamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Resim Sanatı, İstanbul, Tarihi Yarımada 

Abstract 
Istanbul which seems to be an outdoor museum with its historical background of Ottoman 
imperiallocated on historical peninsula. This area isan important location in terms of structure of 
traditional and cultural and world tourism. The historical peninsula in Istanbulis considerably 
substantial. Therefore, this circumstance is affected plastic art and artists. From past to present, 
Istanbul is indispensable forvariousof art departments especially in the painting. This study is 
investigated based on the art of painting. The role of historical peninsula, which is one the most 
significant part of Istanbul, on art of painting is examined due to obtained data. This place of Istanbul 
has been painted and described in different time scales by domestic and foreign painters.Due to this 
search, some of artists who drew the historical peninsula is determined and presented with their art 
works. These works of art were portrayed in a several technics and pictorial matters and such kind of 
works present reflections of thatperiod.From past to present, handling of distinct ways of the historical 
peninsula is examined in the art painting. Also, the aim of this process is to analyzethe 
paintings sophisticatedly.  

Key Words: Painting Art, Istanbul, the Historical Peninsula 

1.Giriş

İstanbul şehri coğrafik, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle, tarihten günümüzde kadar olan süreçte 
dünyanın en önemli şehirlerinden olmuştur. Şehir, sahip olduğu doğal güzellikleriyle birlikte, üç 
yanının denizlerle çevrili olması, dünyanın kuzeybatısından sıcak denizlere inilmesinde önemli bir 
geçitte yer alması,  Batı bölgesi için doğu bölgesine açılan bir kapı olması gibi pek çok sebeplerle 
dünyanın dinamik yaşam merkezlerinden biri haline gelmiştir.  

“İstanbul, coğrafi konumu nedeniyle her dönem için ayrıcalıklı bir yerleşim yeri olmuştur; kentin 
bulunduğu coğrafya bir yanda Anadolu-Yakın-Doğu kültür bölgesinin Balkanlar ile Avrupa’ya 
bağlandığı kara köprüsü, öte yandan Karadeniz Havzası üzerinden Doğu Avrupa ve Avrasya step 
kültürlerini Ege-Akdeniz dünyasına bağlayan suyolunun dar boğazı üzerindedir. Tarihin her 
döneminde uzak bölgeler arasındaki bu iletişim, ister göç istila şeklinde, ister ticaret, bilgi ya da mal 
aktarımı şeklinde olsun İstanbul’un bulunduğu coğrafyadan geçmiş ve buraya izini bırakmıştır. Bu 
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nedenle İstanbul geçmişi yalnız bu kentin değil, çok daha geniş bir coğrafi alanın tarih sürecindeki 
yerini anlamamız açısından da büyük önem taşımaktadır.”1 

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Bayhan’a (2010) göre, “İstanbul tarihi boyunca bir Cemal’in 
yansımasını, güzelliğini gören nice şairler, yazarlar ve ressamlar, bülbülün maşuğuna terennüm edip 
duyduğunu sanatlarına yansıtmışlardır. Hem de hiçbir etnik kök veya dini inanç fark etmeksizin. 
Çünkü ‘insan güzele meftundur’ sırrı duygu taşıyan herkes için gereklidir. Bir beldeki; bazen insana 
lisanıyla anlatamadığını yaşayarak göstermiş, bazen hissiyatları şiire döktürmüş, bazen de çeneleri 
kilitleyip gönül sazını titretmiş.”2 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Prof. Ahmet Atan’a göre ise, 
“Bir inci tanesi özelliği ve güzelliğinde olan İstanbul, tarihsel süreç yansımalarının en somut 
göstergesi olan bir açık hava müzesi niteliğindedir. Osmanlı ve onun uzantısı konumunda olan cami, 
saray, han, hamam gibi eserleri sadece İstanbul’da yaşayanların değil dünya insanlığının ortak hazinesi 
olarak varlığını sürdürmektedir. Kültürel çeşitliliğin bir tarihi yarımadada toplandığını kabul edersek 
sadece Avrupa kıtasının değil dünyanın kültür başkenti olduğu kabul edilebilir.” 3 

Bu çalışma, tarihi yarımadadan yola çıkarak, Türk resim sanatının tarihsel sürecinden bahsedecektir. 
Geçmişten günümüze kadar, tarihi yarımada ve bu bölgede yer alan önemli mimariler yerli ve yabancı 
ressamlar tarafından sanata yansıtılmıştır. Bu konu üzerine eser ortaya koymuş olan sanatçıların 
çalışmalarından bazı örnekler incelenecektir. Bununla birlikte, Türk resim sanatında öne çıkmış 
sanatçıların yarımadayla ilgili düşüncelerine ve sanatsal tavırlarına içerik, üslup ve teknik açıdan 
değinilecektir. Bu araştırma, İstanbul tarihi yarımada ve resim sanatına ilişkin belirli kaynakların 
literatür taramasıyla incelenmesini kapsar. Ayrıca Türk resmindeki bazı önemli isimlerin kendileriyle 
yapılmış olan röportajlarda, yarımadaya özgü dile getirdikleri düşünceleri belirtilmiştir.  

2. İstanbul Tarihi Yarımada ve Resim Sanatı

Kendi içinde farklı bölümlere ayrılmış olan şehrin en eski bölgesini ise, tarihi yarımada 
oluşturmaktadır. Yüzyıllar öncesindeki İstanbul’un gelişim sürecinde hüküm sürmüş olan Roma ve 
Bizans medeniyetleri tarafından yarımadanın etrafı surlarla çevrilmiştir. Bu alan, tarihteki farklı 
medeniyetlerin İstanbul’daki temel yerleşim merkezini oluşturmuştur. Dolayısıyla tarihi yarımadada 
yer alan pek çok semt, tarihi bir açıkhava müzesine benzer. Üç büyük imparatorluğa başkentlik 
mazisiyle İstanbul tarihi yarımada, geleneksel sanat ve mimari anlayışı kültürlerarası bir sirkülâsyonun 
kapsamında şekillenmiştir.  Tarihi yarımada sınırları içinde gezerken sıkça tarihin içinden kopup 
günümüze kadar ulaşmış pek çok mimari eserle karşılaşılır. Bütün bu eserler eski İstanbul bölgesinin 
tarihi yapıtaşlarını oluşturmuştur. Şehrin şahane tabiatıyla birlikte bu geleneksel ve özgün mimaride 
şehrin güzelliğine güzellik katarak, bu coğrafya üzerinde yaşamış gelmiş geçmiş pek çok insanı 
kendine hayran bırakmıştır. 

Şekil 1. (Sol) Granger, Constantinople, 1422 

1ÖZDOĞAN, C.“Mehmet, Tarih Öncesi Çağlarda İstanbul”, Kültürler Başkenti İstanbul,BAŞAR, Fahameddin 
(Editör),Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2010, s. 2 
2BAYHAN, N. Tuvale Yansıyan İstanbul, “Fırçaların Diliyle” İstanbul, Editör: USTAOĞLU, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2010, s. 9 
3Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölüm Başkanı Prof. Ahmet Atan ile İstanbul 
üzerine söyleşi (28.05.2013) 
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(Sağ) Granger, Constantinople, 1576 (Gelişim sürecinde surlar her defasında daha batıya inşa edilerek şehir dört 
defa genişletilmişti.4) 

Eski Dünyanın izlerini taşıyan İstanbul Tarihi Yarımada, zengin mimarideki estetik formlarıyla 
kalmayıp, resim sanatında da birbirinden farklı yerli ve yabancı ressamların tablolarına konu olmuştur. 
Şehrin çeşitli güzelliklerinden etkilenen sanatçılar, o dönemin tarihi yarımadasını ve İstanbul 
manzaralarını yapıtlarına yansıtmışlardır. Bu eserlerin günümüze ulaşmış olanları, koruma altında olup 
müze ve galerilerde sergilenmektedir. Bu tabloların pek çoğu üslup ve beceri açısından ön plana 
çıkmış kalıcı sanat eserleridir.  

“İstanbul’a gelen yabancı ressamlar özellikle Boğaziçi’ni konu alan eserlere imza atmışlardır. Zamanla 
İstanbul Batı resim sanatında gözde bir konu olmuş ve oryantalist resim sanatı bağlamında eser veren 
birçok ressam bu şehre gelmiştir.”5 

Cumhuriyet öncesinde yurtdışından getirilen bazı saray ressamları özellikle Topkapı sarayı ve Aya 
Sofya civarını,saray iç ve dış mekânına dair görüntüleri, resmi tören ve merasimleri yansıtan 
çalışmalar yapmışlardır. Osmanlı Devleti’nin o döneme ait, birbirinden farklı manzaralarını 
resmetmişlerdir.  

Şekil 2. (Sol)Thomas Allom (1804-72), Topkapı SarayıBab-ı Saadet Kapısı, 1839, Renkli Gravür Tekniği 
(Sağ) )Thomas Allom (1804-72), 1839, Imperialgate of TopkapiPalaceandfountain of Sultan Ahmed III, 
Istanbul, Renkli Gravür Tekniği 

Şekil 3. Etienne Raffort (1802 – 1880), YeniCamiiveHaliç, 1849, Tuvalüzerineyağlıboya, 101 x 163 cm 

Şekil 4. (Sol) Etienne Raffort (1802 – 1880),Sultan Ahmet III'sfountainbytheentrancetoTopkapiSarayi, 
Constantinople, 1890, Tuvalüzerineyağlıboya, 33 x 46,4 cm 
(Sağ) Eugene N. Flandin, Dikilitaş, İstanbul, Tuvalüzerineyağlıboya 

4http://www.ibb.gov.tr/sites/ks/tr-TR/0-Istanbul-
Tanitim/konum/Pages/Cografi_Konum_ve_Stratejik_Onem.aspx (Mayıs 2013) 
5AKAT, H.2010“Sunuş”, “Fırçaların Diliyle” İstanbul, USTAOĞLU, Canan (Editör), İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, s. 19 
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Osmanlı Devleti’nde o dönem, çağdaş Türk resmine geçmeden önce minyatür sanatı oldukça yaygındı. 
Minyatür sanatı, Türk resmine geçişin önemli bir türü olmuştur. Osmanlı zamanında yetişmiş pek çok 
nakkaş da İstanbul tasvirlerini, Topkapı sarayı ve civarını minyatürlerine yansıtmışlardır.“Osmanlı 
minyatür sanatının en önemli özelliği gerçekçiliği ve belgeleyiciliğidir. Daha çok tarihi minyatürleyen 
Osmanlı sanatçıları olayları en doğru biçimiyle yansıtmışlardır. (…) 16. Yüzyılın ilk yarısında oluşan 
Osmanlı minyatür okulu, 16 yüzyılın ikinci yarısında öncelikle nakkaş Osman ve ekibinin 
çalışmalarıyla klasik dönemine erişmiştir. (…) 19. Yüzyılın başlarına kadar devam eden minyatür 
sanatı kimi Batı etkileriyle değişiklikler göstermiş, giderek perspektif ve ışık-gölgenin kullanıldığı 
suluboya resimlere dönüşmüştür. 18. Yüzyıldan sonra minyatürde ve duvar resimlerinde görülen 
manzaralar, Türk resminde önemli bir geçiş döneminin belirtileri olmuştur.” 6Şekil 5,dönemin tarihi 
yarımadasının minyatür sanatı kuralları kapsamında sanata farklı bir biçimde uyarlanmasıdır.   

Şekil 5. (Sol) Bahçeli Köşk Topkapı Sarayı Harem Dairesi (III. Selim Dönemi) 
(Sağ) Nakşi, Divan-ı Nadiri, Topkapı Sarayı Kitaplığı, III. Murat’ın Cuma Namazına Gidişi, 1620 c. 

Osmanlı devletindeki Batılılaşma hareketleri dönemin sanat anlayışını da etkilemiştir. Türk resim 
sanatının Batılı anlamda başlangıcı Mühendishane-i Berri-i Humayun’un kurulmasıyla başlamıştır. 
Kara Mühendishanesi olarak da adı geçen bu kurum 1795’de kurulmuştur. Batılı tarzındaki teknik ve 
üsluptaki resim anlayışı bu dönemden sonra oluşmuştur. Türk resminin tarihteki bu ilk ressamları 
askeri okullar olan Mühendishane ve Harbiye’den mezun olmuşlardır. Asker ressamlar bir dönem 
resim eğitimi almak üzere Avrupa’ya gönderilmiştir.  Türk resminin tarihteki ilk öncüleri arasında 
Ferik İbrahim Paşa (1815- 1891), Hüseyin Zekai Paşa, Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyyit, Hoca Ali 
Rıza, Halil Paşa, Ahmet Bedri, Hüseyin Giritli, gibi isimler yer almıştır. Bu ressamlar, ilk kez 
yağlıboya, suluboya gibi teknikleri kullanmıştır. Konu olarak ise, çoğu peyzaj ve natürmort türünde 
eserler üretmiştir. Sanay-i Nefesi’nin kurucusu (3 Mart 1883) Osman Hamdi Paşa ise bu alışıldık 
konuların aksine Türk resim sanatın da figüre eğilimin ilk temsilcilerindendir. Manzara resimlerinden 
çok figür ağırlıklı resimleri çoğunluktadır. Türk resminde figür geleneğini başlatan önemli bir 
ressamdır.Bununla birlikte Asker ressamlardan sonra Osmanlı’da resim sanatı hızla yayılmaya 
başlamıştır. Dolayısıyla Asker ressamlardan sivil kuşağa bir geçiş olmuştur. Bu durum 1910 yılında 
Çallı ismiyle bilinen bir grup izlenimci ressamlardır. Bu grup Sanay-i Nefise’den mezun olmuştur ve 
bir süre sonra aynı okulun öğretim kadrosunda görev almıştır. Bu gruptaki diğer sanatçılar arasında 
Hikmet Onat, Feyhaman Duran, Nazmi Ziya, Avni Lifij gibi isimler vardır. 7 

Şekil 6. (Sol) Şevket Dağ(1876 – 1944), Ayasofya, 1908, 40x56 cm, Tuval üzerine yağlıboya 
(Sağ) Hüseyin Zekai Paşa (1860-1919), III. Ahmet Çeşmesi, 136,5 x 100 cm, Tuval üzerine yağlıboya 

6RENDA, G. 1993.“Türk Minyatür Sanatı”,Türk Plastik Sanatlar Tarihi,ATAR, Atilla (Editör), Anadolu 
Üniversitesi Yayın No:581, Açıköğretim Fakültesi Yayın No:275, Anadolu Üniversitesi, s. 13, 14 
7RENDA, G. 1993.“Çağdaş Türk Resmine Giriş”, “Batı Etkisindeki Resim Sanatımızın Öncüleri ve İlk 
Ressamlar”, “Asker Ressamlardan Sivil Ressamlara”, “Türk İzlenimcileri ya da Çallı Kuşağı ”,Türk Plastik 
Sanatlar Tarihi,ATAR, Atilla (Editör), Anadolu Üniversitesi Yayın No:581, Açıköğretim Fakültesi Yayın 
No:275, Anadolu Üniversitesi, s. 22, 34, 37, 51 
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Şekil7. (Sol)Hoca Ali Rıza(1858-1930), 1894, KızKulesi, YağlıboyaTekniği 
(Orta) Hikmet Onat (1882 – 1977), Yeni Cami, 1922, 96 x 130 cm, Tuval üzerine yağlıboya 
(Sağ) Hikmet Onat (1882 – 1977), 1962, TopkapıSarayı / ŞensarKöşkü Harem Dairesi, Tuvalüzerine yağlıboya 

Şekil 8. (Sol)Naci Kalmukoğlu (1896-1969), Yeni Cami, 68 x 99 cm, Tuval üzerine yağlıboya 
(Sağ) Feyhaman Duran, Topkapı Sarayı Harem Dairesi, 75 x 70 cm, Tuval üzerine yağlıboya 

Türk resim sanatı tarihinde ismi geçen çoğu sanatçı İstanbul'un peyzajlarını işlediği konular arasına 
almıştır. Bu sanatçılar arasında öne çıkan isim Hikmet Onat’tır. İstanbul’un Tophane semtinde doğan 
sanatçı, deniz subayı olduğu için denizi çok sevdiğini belirtmiştir.8Empresyonist tarzdaki bazı 
peyzajlarında deniz manzaralarını ele almıştır. Resim 7’de (orta)yaşadığı dönemin bir yansıması 
olarak, perspektif renk kuralları doğrultusunda Yeni Cami’yi ve kayıkları resmetmiştir.  

Zaman içerisinde farklı sanat etkinliklerinin artması ve sanat kurumlarının faaliyete geçmesiyle 
birlikte –özellikle 1950 ve sonrasında- Türk resminde dinamik üsluplaşma çabaları olmuştur. “Türk 
resim sanatının atılımcı, dinamik üslup çabalarıyla vardığı önemli sonuçlardan biri, biçimlendirme ve 
üslup etkinliğinin eğitim kurumu, yani akademi dışında gerçekleşmesi olmuştur. Resmi bir sanat 
kurumunda eğitim görmüş ya da görmemiş sanatçılar, önceleri resmi atölye hocalarının tekelinde 
bulunan üslup etkinliğini, serbest ve duyarlı biçim çabalarının özgünlüğü ile ele geçirmiş ve ülkenin 
önemli sanatçıları arasında ön sırayı onlar almışlardır.” 9 

İstanbul Tarihi Yarımada, tarihi altyapısıyla sanatı beslemektedir. Günümüzün ressamları için 
mekânsal özelliği açısından bir ilham ve etkileşim kaynağı olur. Türk resim sanatının önemli 
isimlerinden bazıları İstanbul’da kendilerini en çok etkileyen mekân olarak tarihi yarımada sınırları 
içinde yer alan semtleri söylemişlerdir.Özgün üslubuyla günümüz resim sanatının önemli isimlerinden 
olan Ergin İnan, düşüncelerini şöylebelirtmiştir, “Beyazıt ve Cağaloğlu civarını çok severim. Özellikle 
sahafları... Çemberlitaş'taki Nuruosmaniye Camii'nin içinden geçip Kapalıçarşı'ya girmek beni farklı 
bir ruh haline sokar. Eskinin peşine düşerim.” 10Balkan Naci İslimyeli’ye göre tarihi 
yarımada,  “İstanbul benim en büyük hocam. Mezun olduğum en büyük üniversite. Bütün ilhamımı 
aldığım bir kent.(…)  İstanbul benim için tarihî yarımada demek. Haftanın en az bir günü Tünel'den 
Karaköy'e, Galata iskelesinden yürüyerek Eminönü'ne, oradan Tahtakale'ye, Mercan yokuşu 
aracılığıyla da Kapalıçarşı'ya dâhil olurum.(...) Türkiye'nin kalbi orası, olağanüstü insan yoğunluğu ve 
üretim var.”11Devrim Erbil ise, “Son 10 yıldır İstanbul benim için vazgeçilmez bir konu oldu. 
İstanbul'da üç yeri önemserim. 'Tarihî yarımada; Sultanahmet, Ayasofya, Boğaz Köprüsü' 'Haydarpaşa 
ve Kadıköy' ve 'Kızkulesi'. Eski yarımada resimlerini çok severek yapıyorum. Çünkü Bizans, Osmanlı 

8Editör: USTAOĞLU, Canan, “Fırçaların Diliyle” İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. 
Yayınları, 1.Basım, 2010, s.94 
9TANSUĞ, S.1993. Türk Resminde Yeni Dönem, Remzi Kitabevi, İstanbul, s. 8 
10http://www.zaman.com.tr/cmts_ressamlarin-istanbul-aski-bambaska_926089.html (Mayıs 2013) 
11http://www.zaman.com.tr/cmts_ressamlarin-istanbul-aski-bambaska_926089.html (Mayıs 2013) 
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ve Türkiye Cumhuriyeti yani üç ayrı kültür var bu bölgelerde. (…) Galata Kulesi'ni de, Topkapı 
Sarayı'nı da, surları da eski resmettim. Benim için 'eski yarımadanın ressamı' diyebilirsiniz.” 12 

Resim 9. Devrim Erbil, İstanbul tarihi yarımada tabloları 

Günümüz sanatçılarından İstanbul Tarihi Yarımadayı eserlerine yansıtan sanatçılarımız arasında 
Devrim Erbil, Ahmet Atan, Faruk Cimok gibi isimler yer alır. Her sanatçı kendine özgü tarzı ve leke 
anlayışıyla tarihi yarımadayı konu almıştır. Devrim Erbil, lirik soyutlamayla çalışırken, Ahmet Atan 
lirik empresyonist tarzdadır. Faruk Cimok ise bunlardan çok daha farklı bir yaklaşımla çalışmıştır. 
Figüratif ve klasik tarzda ki çalışmalarında, İstanbul’un farklı semtlerini de ele alan sanatçı ayrıca eski 
yarımadanın bugünkü çağdaş görüntülerini de betimlemiştir. “Belgesel nitelikli, tarihi mekânlardan 
çalıştığı kompozisyonlarda resmin iç öğelerini tesadüfle değil bilinçle kurgulayarak sağlam bir estetik 
anlayışa sahip olmuştur. Figürlü bir anlatımla gündelik gerçekleri, yaşama dair öyküleri daha 
doğrusu yaşamın kendisini yüksek gözlem gücü ile tuvaline yansıtan sanatçının resimlerinin ana 
teması her an her yerde karşılaşabileceğimiz insan temeli üzerine oturmakta ve onların anlık 
tepkilerinin üstüne kurgulayıp resimsel bir dile dönüştürmektedir. Resimlerindeki bu öyküsel anlatım 
sanatçının zengin iç dünyasının bir yansıması olarak karşımıza çıkar.”13 

Şekil10. (Sol) FarukCimok, Eminönü, 60 x 80 cm, Tuval üzerine yağlıboya 
(Orta) FarukCimok, Babüsaadet Kapısı, 95.00 x 120.00 cm, Tuval üzerine yağlıboya 
(Sağ) FarukCimok, Ayasofya, 100 x 80 cm, Tuval üzerine yağlıboya 

Şekil 11. (Sol) Ahmet Atan, İstanbul Üniversitesi, 60 x 80 cm, Tuval üzerine yağlıboya 
(Orta) Ahmet Atan, Tarihi Yarımadadan Görünüm, 60 x 80 cm, Tuval üzerine yağlıboya 
(Sağ) Ahmet Atan, Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi, 60 x 80 cm, Tuval üzerine yağlıboya 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Prof. Ahmet Atan ise, 
günümüzün tarihi yarımadasını çalışarak, bunun üzerine yapıtlar ortaya koymuş başka bir 
sanatçımızdır. Prof. Atan düşüncelerini şöyle ifade eder, “ Tarihi yarımada üzerinde barındırdığı eşi 
benzeri olmayan eserlerle ve bir sanat galerisi anlayışıyla insanları en güzele davet etmektedir. 
Bugünün seyri dündendir değimiyle eğer dünya insanları tarihi yarımada da bu güzellikleri temasa 
etmek için toplanıyorsa bunu Türk kültürünün mimarları ve işçilerine borçlu olduğumuz sonucu çıkar. 
Sultan Ahmet, Süleymaniye, Fatih ve Yeni Camii’nde kullanılan mimari yapı taşlarının her biri 
Türkmen taş işçiliğinin elmas ve yakut değerinde hayatın boynuna takılmış bir kolye değerindedir. 
Bütün bu özelliklerden sonra pentürel resim çalışmalarında lirik empresyonist tarzda bu tarihi ve 

12http://www.zaman.com.tr/cmts_ressamlarin-istanbul-aski-bambaska_926089.html (Mayıs 2013) 
13http://www.farukcimok.com.tr/modern-yasamin-klasik-ressami-cimokun-istanbul-resimleri/ (Mayıs 2013) 
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kültürel mekânları tematik olarak ele almamın sanata ve insanlığa karşı bir saygının göstergesi olarak 
kabul ediyorum.” 14 

3. Sonuç

İstanbul’un kalbi tarihi yarımada pek çok kültürel ve mimari değerleriyle yüzyıllar boyunca önemini 
korumuştur. Dolayısıyla sanattaki oluşumlar dönemin sanatçılarını da etkilemiştir. Resim sanatında da 
yerli ve yabancı sanatçılar, İstanbul ve tarihi yarımadada yer alan güzellikleri yapıtlarına 
betimlemişlerdir. Özellikle Batılılaşmanın etkisi çağdaş Türk resminin temellerini atmıştır. Dolayısıyla 
farklı dönemlerde sanatçılar, sanatın Batı etkisiyle değişen ve farklılaşan üslup anlayışı doğrultusunda 
eserlerini ortaya koymuşlardır. Bu eserler, sadece o dönemin İstanbul’unu ve tarihi yarımadasını 
yansıtmakla kalmaz; aynı zamanda teknik ve tarz arayışının da Türk resim sanatındaki gelişiminin ilk 
somut göstergeleri olmuştur. Geçmişten günümüze doğru geldikçe geleneksel ve Batı etkisindeki 
modern sanatın unsurlarını kullanmışlardır. Ayrıca, resmin içinde pek çok duygu estetik yüzeyle 
izleyiciye hissettirmek istenmiştir.  Bütün bu eserler, tarihimizin kilit noktası olan yarımadanın 
gelecek kuşaklara tarihsel serüvenini anlatan önemli bir belge niteliği özelliğini de taşımaktadır.    
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THE IMPORTANCE OF THE SUSTAINABLE USE OF ISTANBUL  HISTORIC 
PENINSULA 

Rezafar, Azadeh, Ph D Student at Istanbul Technical University, Department of Urban and Regional 
Planning,Taşkışla Istanbul, Azadeh_rezafar@yahoo.com 

Abstract 
The urban form of Istanbul during 18 century was confined to the area within the city walls on the 
peninsula and some small villages along the Bosphorus but nowadays Istanbul with a population of 
about 13.9 million withn city limits, is one of the largest cities in the world which grew rapidly in the 
second half of the twentieth century. The area which remaining inner the city wall known as Historical 
Peninsula. This part of city covers almost 1500 ha region and consists most of historical, cultural, 
architectural and archaeological values in its protected areas and crowded and frequently narrow 
streets, which its historical past going back to the 700s BC. With its distinctive natural beauty and 
moderate climate, the city has been a well-known center of civilization in world history (Eastern 
Roman, Byzantine, and Ottoman empires) [kucukmehmetoglu, 2009] . In recent times the traditional 
planning system is inadequate and unable to cope with the rapid population growth. For this reason, 
the sustainable development strategy has emerged as a new concept for urban areas, and arguably has 
become the most important issue in recent times. This concept first time appeared in Brundtland 
(1987). The scope of the concept is development that meets the needs of the present generation 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs (Brundtland, 1987, 
p.43) [Mukoko, 1996]. The Brundtland Report's definition contains the three layers: development, 
equity, environmental conservation. According to this concept, the main purpose of sustainable 
development is using policies while integrated with the environment to maximizing the quality of life 
and also reach the target of socio-economic level in local, regional, national and international scale. 
This concept, in parallel with urbanization due to the growing population and economic activities 
covers more in urban scale. Pressure occurs in historical and intra urban areas of Istanbul, with 
continuously increasing population. İn order to reduce this pressure on historical areas of Istanbul, 
excutives should be integrated with the concept of sustainablity. 

Key Words:The Historical Peninsula, Istanbul,Urban Conservation, Sustainable Development 

Özet 
18. yüzyılda Istanbul’un kentsel dokusu kent surları içindeki tarihi yarımada üzerinde ve Boğaz’da bir
kaç küçük köyle sınırlıyken günümüz İstanbul,  kent sınırları içinde yaklaşık 13.9 milyon nüfusu ile 
dünyadaki en büyük kentler arasında yer almaktadır. İstanbul 20.yüzyılın ikinci yarısında hızlı büyüme 
süreci yaşamıştır. Kent surları içinde kalan ve  yaklaşık 1500ha kapsayan alan Tarihi Yarımada olarak 
biliniyor. Bu alan tarihi, kültürel, mimari ve arkeolojik değerler kapsamakta. Korunan alanları, 
kalabalık ve dar sokakları ile Tarihi Yarımada’nın tarihsel geçmişi 700 M.Ö dayanmaktadır. Istanbul  
kendine özgü doğal güzelliği ve ılıman iklimi ile, dünya tarihinde, Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı 
imparatorluğu gibi bir çok medeniyetin merkezi olarak tanınmıştır [KÜÇÜKMEHMETOĞLU, 2009]. 
Son zamanlarda geleneksel planlama sistemi hızlı nüfus artışı ve kentsel büyüme karşısında yetersiz 
kalmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilirlik kalkınma statejisi yeni bir kavram olarak kentsel alanlar için 
ortaya çıkmıştır ve tartişmasız son zamanların en önemli konusu haline gelmiştir. Bu kavram ilk kez 
Brundtland 1987 yılında ortaya çıktı, bu kavram kapsamında kalkınma, yeni nesillerin ihtiyaçlarını 
karşılamak gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaklaşmamak şartıyla olmalıdır. Bu 
tanım kalkınma, eşitlilik ve çevresel korumayı içeriyor. Bu kavrama göre aslında Sürdürülebilir 
kalkınmadaki temel amaç, yaşam kalitesini yükseltirken çevre ile entegre olmuş politikaları kullanarak 
hedeflenen sosyo-ekonomik düzeye yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte erişmektir. Bu 
kavram, kentleşme ile parallel olarak sürekli büyümekte olan nüfüs ve ekonomik aktivitelerden dolayı, 
kentsel ölçeği daha çok kapsamaktadır. İstanbul sürekli artan nüfüsu nedeniyle gittikçe kent içi ve 
tarihi alanlarında baskı oluşuyor. Bu baskıyı azaltmak amacına en uygun yönetim modeli, 
sürdürülebilirlik kavramı ile entegre olan yöneyim modeli olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler:Tarihi Yarımada, İstanbul,Kentsel Koruma, Sürdürülebilir Kalkınma 
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1. Introduction

The urban form of Istanbul with its small population was confined to the area within the city walls on 
the peninsula and some small villages along the Bosphorus during 18 century (Fig. 1). But during the 
second half of the twentieth century Istanbul’s population grew rapidly, because of an attraction from 
the Anatolian part of the country, and nowadays Istanbul with a population of about 13.9 million withn 
city limits, is one of the largest cities in the world (Fig. 2). In addition to the increase in population, 
day by day Istanbul’s historical texture and its destruction depending upon political, physical and 
technological changes, changed. These changes also led to the urban sprawl and so poorly planned 
urban sprawl with different architectural structure occurred to meet the need for housing of these huge 
population. One of the areas which changes during these years is Istanbul historical peninsula. 

Fig 1. Istanbul at the end of the nineteenth century 
(Source: Istanbul Ataturk Library)   

Fig 2. Istanbul metropolitan area map. (Source: 
Adapted from IBB, 1995)

The central region of Istanbul, which is separated from the other parts of the city by a great wall in the 
west,and also delimited by Haliç in the north, the Marmara Sea in the south and east is Historical 
Peninsula (Fig. 3). 

Fig.3. Location of the Istanbul Historical Peninsula 

1.1. Historical Peninsula of Istanbul 

The Historical Peninsula, having a nearly 8500 year historical background and serving the capital city 
of three empires. It can be broken down into five periods (kart aktaş, 2013): 

1. Greek Period
2. East Roman Period
3. East Roman-Byzantine Period
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4. Ottoman Period
5. Republic Period

Due to its monumental structures, beautiful environment, urban pattern and architectural values the 
whole region was registered in the World Cultural Heritage List by UNESCO in 1985. Because of 
increasing poorly controlled urbanization, this part of the Istanbul faces some serious problems as 
other areas of it. The most important historical artifacts in Istanbul are located in historical peninsula. 
Some of these important opuses are: Haghia Sophia Mosque, Topkapı Palace, Süleymaniye Mosqueö 
Sultanahmet Square, Covered Bazaar, the Beyazıt Complex, Cemberlitas, the Mosaics museum and 
many other historical, cultural, architectural and archaelogical artifacts and values. Also this part of 
the city whit its historical and modern architecture, large pedestrian urban space, shopping centers for 
foreign visitors, gives unique silhouette for Istanbul  as a tourist space that has a large potential of 
national and international visitors every year.  

The Sultanahmet Squer and areas around it with limited activities such as museums, restaurants, cafes 
and boutique hotels, is a district with lots of historical values like an area just for tourists. And the rest 
of the peninsula with its normal urban design is proper for urban daily life. But the most dominant 
potential of the district because of its historical values is bazaar, inn, mosques, etc. Beyond all 
developments and changes during years, organic growth of this part of the peninsula keeps it so alive 
in urban fabric. Such that, this part of  Istanbul can be considered as an open air museum and creats 
opportunity for interaction of visitors, local community and the city. 

2. The effects of city’s changing process and sustainable development

The urbanization process, which directly affecting all of humanity, created new needs and also new 
conditions of life, therefore cities changed, in order to response peoples of modern life style. Changes 
in people's social life was also reflected in the physical areas. Therefore, cities changed both fisicaly in 
our environment and sociality and these changes became more problems in these two areas. 
Urbanization changed land use, often in negative ways. With rapid urbanization, more space was 
opened to settlement and further degradation of nature happens. Thus people faced so many 
environmental problems that are directly or sometimes indirectly related to urbanization. These 
changes also, affected historical cities. Istanbul is among the cities whose affected by these changes. 
During the years, with increasing urbanization, a huge migration occurred to Istanbul (Fig. 4). 
Immigration to Istanbul, brought  lots of problems such as transportation, infrastructure and planning. 
Urban residential areas of Istanbul extended their borders so city faced an important spatial 
restructuring in its growth period.  

Fig.4. Population growth in Istanbul, 1817–2007 (Diagram by Neyran Turan) 

Although the Historical Peninsula, because of its location in central region of Istanbul, has great 
potential owing to its historical  infrastructure and existing values, it bears intensive land use of most 
basic activities. For Istanbul beyond  its historical values its strategical  location plays more important 
role in Turkey’s economic development so, conservation architectural values of historical peninsula 
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and transfer them to future generations and also protection socio-economic case of Istanbul is  too 
important. The fact is, destruction of traditional urban planning in the face of this phenomenon is not a 
solution because the traditional planning system is inadequate and unable to cope with the rapid 
urbanization and population growth and so explosive growth of the city. For this reason, sustainable 
development concept appeared as a new term in urban area in recent years. The concept of sustainable 
development was formulated in response to a growing awareness that there  

are several important relationships between processes such as social and economic development, 
global, regional and local environmental problems, increase in population and urban built-up area 
[Xingkuan, 2011]. Sustainable Development can be defined as “Development that meets the needs of 
the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (World 
Commission on Environment and Development, WCED) [Tak Rai, 2012]. In the light of this term, 
sustainable development plans of metropolitan cities like Istanbul, prepares for city growth. And so the 
museum function of the urban space like areas in the historical peninsula as well as local function will 
be sustaining because of three component of this model “Society, economy and environment”. 
Sustainable development policies must be implement according to local development strategies and 
also integrate with historical and cultural heritages politics.  

Sustainable urban development attempts to balance economic growth, ecological construction and 
environmental protection and also social progress [Xingkuan, 2011]. So these policies include: 
balanced development of small and big urban centers , the cooperation between public and private 
sectors , and developing local strategies Majority of sustainable development signs can be observed in 
cities [Lalbakhsh, 2012].  

3. Conclusion

Istanbul as the capital of the Eastern Roman and Ottoman empires has an important place in history. 
Nowadays Istanbul is one of the largest cities in the world which grew rapidly in the second half of the 
twentieth century. The area which remaining inner the city wall known as Historical Peninsula. This 
area consists most of historical, cultural, architectural and archaeological values in its protected areas 
and crowded and frequently narrow streets, which its historical past going back to the 700s BC. In 
recent years too much pressure occurs in historical and intra urban areas of Istanbul, with continuously 
increasing population. So the traditional planning system is inadequate and unable to cope with the 
rapid population growth. For this reason, the sustainable development strategy has emerged as a new 
concept for urban areas, and arguably has become the most important issue in recent times. İn order to 
reduce this pressure on historical areas of Istanbul, excutives should be integrated with the concept of 
sustainablity. In the light of this concept, sustainable development plans of metropolitan cities like 
Istanbul, prepares for city growth. And so the museum function of the urban space like areas in the 
historical peninsula as well as local function will be sustaining because of three component of this 
model “Society, economy and environment”. Sustainable development policies must be implement 
according to local development strategies and also integrate with historical and cultural heritages 
politics. 
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Abstract 
The rapid changes and developments experienced at the dense competition environment today have 
taken their effect especially in the services sector.  Together with these changes, destinations who want 
to take over at the dense competitive environment and who desire to be successful have grasped the 
importance of understanding what the visitors want and they have recognized that they may affect the 
process of choosing places of travelling of individuals with strategies related to this.  Although many 
factors are effective in the process of individuals choosing destinations in order to perform their 
tendencies to travel, the most important of these is may be the image of that area which is perceived by 
the individuals.   
Destination image can generally be defined as the total of mind schemes, beliefs and ideas of 
individuals about a place or a destination.  Destination image is the affection in total which occurs as a 
result of the evaluation of the individual with his/her mental and emotional structure about a distinct 
object or place. It is extremely important that destinations which desire to create a positive image and 
to attract potential tourists should be determined according to strategies which give importance to 
understand perceptions about the region and to develop and manage the image which form at their 
minds.  As a result of the expectations of visitors increase and individuals want more respect to them, 
image development studies are needed much more every day.  It can’t be expected from destinations to 
be successful in the long term which can’t make the image that can answer the needs and expectations 
of visitors. The image of the destination is generally the whole of the interpretations which occur at the 
minds of individuals related to a place. Together with this, the destination image which is effective on 
the decisions of visitors to prefer a destination appears to us as a composition of various elements.   
In this study, the destination image of İstanbul and “The Historical Peninsula” is examined which is 
one of the most precious trademarks of our country. Istanbul both has the power of infrastructure to 
support growth at tourism in the short term and also has the potential to answer differing needs of 
tourists. The Historical Peninsula which has an important role in the presentation of Istanbul governs 
inside international culture, civilization and religious features by blending them together.  
The part of Istanbul which is surrounded by The Golden Horn at North, Bosporus at East and Marmara 
Sea at South is called as “The Historical Peninsula” today.  This area governs the Sultanahmet Square 
which takes inside Sultanahmet Mosque buildings, Old Sultanahmet Prison, SoğukÇeşme Street and 
Hippodrome included in Gülhane Park, Yerebatan Cistern and Topkapi Palace.  However, it is known 
that the most important buildings of the city at the period of Byzantine Empire is known to be placed 
at this area before; these buildings are the Empire Palace, Hagias Sophia which is deemed to be the 
largest church of the Empire and Hippodrome which is deemed as the center of fun.   

* Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu, Harmancık, Bursa.
** Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu, Harmancık, Bursa. 
*** Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu, Harmancık, Bursa. 
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The important symbol of the Historical Peninsula which are The Walls have taken their places among 
the basic spatial elements of the city and together with maintaining the defense function primarily, 
they have determined the size and development of the city.  The religious buildings and the areas used 
by the public (public places) have been structured according to the topography of the city and while 
their structural features changed in the light of the socio-economic and cultural elements peculiar to 
the periods, their symbolical meanings have carried out persistence.  
The purpose of this study is to determine and specify the destination image which the students at pre-
license level perceive related to Istanbul Historical Peninsula.  In the context of the study, after the 
importance of Istanbul Historical Peninsula is emphasized, conceptual frame is formed related to the 
destination image.  The data for the study has been obtained by the survey which has been applied to 
the students of Uludag University Harmancık Vocational School.  In the study, face to face interview 
is used as the data collection technique and survey form made of three parts in which there are 
expressions related towards measuring study variables is used as the tool for data collection.  The data 
obtained from the research has been collected by the face to face interview method among primary 
data collection methods and the question form has been organized as open and structural.   
According to the results of this study which has been done to put forward the image of Istanbul city 
which is among the tourism destinations that accommodates the highest number of tourists in Turkey: 
When it is evaluated the positive and negative words that comes to your minds first, the results are 
“fun” and “traffic”.  It is seen that the elements that represent Istanbul are “The Bosporus Bridge” and 
“The Virgin Tower”.  The words identified with the name of “Istanbul” are “traffic, crowded, fun, The 
Bosporus Bridge and The Virgin Tower”.  In this context, the elimination of the traffic problem in the 
city will reflect in a positive direction to the image of the city. The majority of the students who have 
attended to the study think that “Istanbul is a city of culture”.  Together with this, it is seen that the 
perception that inner city transportation at Istanbul is not easy is common among attendants. The 
preference of students who don’t live at Istanbul but who come to visit the city for various reasons are 
“fun” and “cultural-historical-art” activities.  At this stage, the necessity that the protection of cultural 
entities of the city and their continuity to be protected arises.  The elements which reflect the image of 
Istanbul in general are the night life of the city and that Istanbul is a city of culture.   
The suggestions which have been questioned in order to evaluate the manners of the students who 
have attended to the study about Istanbul are classified under the headlines “Cultural entities”, 
“transportation”, “marketing activities”, “touristic attractions”, “local people” and “social activities”. 
For each headline, the degrees of agreeing the suggestions have been identified.  For attendants from 
Istanbul or who live outside Istanbul, the arithmetic means of the degrees of agreeing the suggestions 
have been examined.  The average of degrees of agreeing to suggestions under specified headlines has 
been searched whether to be meaningful statistically among attendants who live in Istanbul or who 
don’t live in Istanbul.   
With the perspective of the students, it is seen that it is easy to travel to Istanbul but it is more difficult 
to transport in the city and to reach to the historical peninsula.  In the eyes of the students who live 
outside Istanbul and who have never been to Istanbul before or who have visited the city only a few 
times, the perception that there are problems related to the transportation in Istanbul is noteworthy.  
Together with this, the students who live in Istanbul evaluate Istanbul more positively in the view of 
transportation than the others.  
When we evaluate the city in the view of tourism facilities, it has appeared that restaurants give a 
quality service and accommodation facilities also give quality and professional services.  At the same 
time, the local cuisine and the variety of the world cuisines have considerable effect on the preference 
of travel. When the image of Istanbul in view of social activities is examined, it is seen that the 
students have used the shopping possibilities in a rich manner.  Besides, the perception that night life 
has a great effect for travelling to the city is noteworthy.  By the students, Istanbul is evaluated 
positively in the view of social activities.  The perception that shopping possibilities are rich is seen 
more at the ones who live in Istanbul than the ones who don’t live in Istanbul.   

Key Words: Destination, İmage, İstanbul Historical Peninsula. 
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1. İstanbul Tarihi Yarımadanın Destinasyon İmajı

İstanbul, Türkiye tanıtımının lokomotifi, en değerli markalarından biridir. Hem kısa vadede turizmdeki 
büyümeyi destekleyecek altyapı gücüne sahiptir hem de farklılaşan turist ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek potansiyeli vardır. Tüm tarihi yapısı ve gündelik hayatıyla 24 saati dolu bir şehirdir. 
Oluşturduğu atmosferle, modern ile gelenekselin, tarihle bugünün iç içe geçtiği bir şehir imajı 
yaratmaktadır. Son on yılda kültür alanında gerçeklesen etkinlik ve projeler, İstanbul markasını 
uluslararası alanda yeni değerlerle donatmıştır. İstanbul’un tanıtımında çok önemli bir rol üstlenen 
Tarihi Yarımada, uluslararası kültür, medeniyet ve din olgularını harmanlayarak, içinde 
barındırmaktadır (Ateiga, 2008). Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra Ankara’nın başkent 
olmasına rağmen İstanbul, Doğu Roma döneminden beri merkezi özelliğini korumuş olup günümüzde 
kozmopolitan ve metropolitan şehir adı altında pek çok eşsiz bölgeyi topraklarında barındırmaktadır. 
Böylece bugünkü Tarihi Yarımada olarak adlandırdığımız bölge bir ticaret ve kültür merkezi halini 
almıştır Asya, Afrika, Avrupa topraklarının geniş bir kısmının tartışmazsız tek hakimi olmuş 
imparatorlukların başkenti olmuş şehrin bünyesinde dünya tarihi mirasını barındırması kaçınılmazdır. 
Antik Yunan’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne gelene kadar döneminin en güçlü devletlerinin eline 
geçmesi nedeniyle önemi açıktır. 

Yaklaşık 3000 yıl içinde birkaç imparatorluğa başkentlik yapan, tarihin her aşamasına tanıklık eden, 
iki kıtayı birbirine bağlayan yüzyıllar boyunca herkesin sahip olmak istediği İstanbul Tarihi Yarımada; 
Boğaziçi, Haliç ve Galata gibi miraslarıyla eşsiz toprakların üzerinde konumlanmaktadır. 

Tarihi yarımada; İstanbul, güneye doğru doğal limanı kapatacak biçimde bir burun oluşturan 
yarımadayı içine alır. Üçgen biçimli bu yarımada, batıda geniş düzlüklere açılır; güneydoğu 
kısımlarını Marmara Denizi yıkar ve kuzeyi de Haliç ile sınırlanır. Üçgenin üç kösesi de keskin hatlara 
sahiptir. ‘Tarihi Yarımada’ olarak adlandırılan bu alan bugün; Sultanahmet Camii külliyesi, Eski 
Sultanahmet Cezaevi, Soğuk Çeşme Sokak ve Hipodromu içine alan Gülhane Parkı, Yerebatan 
Sarnıcı, Topkapı Sarayı ile sınırlı Sultanahmet Meydanını kapsamaktadır. Ancak Bizans 
İmparatorluğu döneminde de şehrin en önemli binalarının bu alanda yer aldığı bilinmektedir; bu 
binalar; İmparator Sarayı, İmparatorluğun en büyük kilisesi Ayasofya ve eğlencenin merkezi sayılan 
Hipodrom’dur (Ateiga, 2008). Tarihi yarımadada bulunan diğer tarihi yapılar ve dini eserler şu şekilde 
özetlenebilir (www.abvizyonu.com); Haliç-Unkapanı, Rum Ortodoks Kiliseleri, Bulgar Ortodoks 
Kilisesi, Yahudi Sinagogları ve Hastanesi, Camiler ve Mescitler, Çeşmeler, Hamamlar, Sıbyan 
Mektepleri, Dimitri Kantemir Sarayı, Maraşlı Rum İlkokulu, Fener Rum Erkek Lisesi (Kırmızı 
Mektep), Yuvakimyon Kız Lisesi. 

Kentler ve ülkeler için imajın önemi büyüktür. Çünkü ülke, bölge ve kentlerin imajları, insanların 
yatırım, alışveriş, yerleşim, çalışma ve seyahat etme kararlarını etkilemektedir. Örneğin; ürünlerin 
üzerinde yer alan Alman, Japon veya İsviçre yapımı etiketi, tüketicilerin o ürünlerle ilgili algısını 
değiştirmektedir (Kotler ve Gertner, 2002). 

İmaj; kişinin fiziksel algılama sınırlarının ötesindeki şey hakkında sahip olduğu ussal çağrışım veya 
temsildir. İmaj duyularla algılanan bir şey hakkında bellekte kalan izler olabildiği gibi kişinin bir şey 
hakkında oluşturduğu zihinsel bir kurmaca da olabilir. Geçmişe ait algılarını canlandırmada ve yeni 
bilgiler edinmede imajlar kişiye yardım sağlar (Oter ve Özdoğan, 2005). İmaj sosyal ve psikolojik 
yönleri de olan bir kavram olarak pazarlama ve tüketici davranışları açısından incelenmektedir. İmaj 
aynı zamanda, destinasyon pazarlamasına ilişkin olarak, bugüne kadar üzerinde en çok çalışılan 
konulardan birisi olmuştur (Stepchenkova ve Morrison, 2008). Kim ve Richardson (2003)’e göre ise; 
imaj, destinasyona yönelik izlenim, inanış, düşünce, beklenti ve hislerin bir toplamı olarak ifade 
edilebilir. İmaj yaratma ve yönetme işinin temelinde etkin iletişim bulunmaktadır. İmaj geliştirme 
surecinde ele alınan destinasyon sınırlarının belirlenmesi, imajı etkileyen ve ondan etkilenen aktörlerin 
ayırt edilmesi gerekmektedir. Yörede yaşanan “gerçek imaj” ve yörenin dışarıdan algılanan imajları 
önceden bilinmeli ve buna uygun bir “hedef imaj” oluşturulmalıdır. Verilmek istenen imaj doğru 
medya kanalları ile doğru yer ve zamanlarda verilerek etkinleştirilmelidir (Oter ve Özdoğan, 2005). 
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Bir destinasyonun sahip olduğu imaj, potansiyel turistlerin kararlarını ve bu kararları sonrasında 
oluşan memnuniyet düzeylerini etkilediği için önemlidir. Bireyleri bir bölgeyi ziyaret etmede olumlu 
güdüleyen ve onların beklentilerini karşılayabilen destinasyon imajının oluşturulması, destinasyonun 
sürdürülebilir bir yapıya sahip olmasında son derece önemlidir. Bir bölgeye ilişkin algılama ya da imaj 
planlanmazsa, onun bir şekilde mutlaka algılanacağı/oluşacağı hesap edilmelidir (Yavuz, 2007). 
Bireylerin bir destinasyonu ziyaret etme taleplerini etkileyen birçok faktör bulunmakla beraber, imaj, 
bu süreci etkileyen en önemli etkenlerden biri olarak ön plana çıkmaktadır (Kaşlı ve Yılmazdoğan, 
2012). Bir destinasyona ait imaj belirlenirken ve oluşturulurken temel imaj ve özel imaj olarak ikiye 
ayırarak incelenebilir. Bir destinasyona ait imajı değerlendirilirken temel imajı etkileyen başlıca 
faktörler; (1) gezilecek yer, rekreasyon, turizm ve genel alt yapı, ulaşım ağı ve maliyetine ilişkin 
faaliyetler, (2) tarihi, kültürel, politik, sosyal, finansal, iklimsel ve doğal güzellik özellikleri olarak iki 
ana gruba ayrılabilir. Bu faktörleri sağlayan bir destinasyon, potansiyel müşteriler tarafından daha 
yakın bir incelemeye değer görülür ve olasılıkla gidilecek bir destinasyon olarak belirlenir. Bir 
destinasyona ait özel imaj ise potansiyel müşterilerin belirli bir grubu tarafından algılanan (1) temel 
imaj ve (2) özel faktörlerin bir fonksiyonu olarak tanımlanır. Özel faktörler, bir müşteri grubundan 
diğerine farklılık gösterir. Bir destinasyon için her özel imajın göreceli bir imajı bulunmaktadır. 
Destinasyon pazarlamacıları için, imajın belki de en önemli yönü, seyahat davranışında tercihleri 
etkilemesidir (Özdemir ve Karaca, 2009). 

Bilgi kaynakları, “teşvik edici-uyarılmış faktörler” ya da “imajı şekillendiren unsurlar” olarak 
bilinmektedir ve bunlar aynı zamanda bir destinasyona ilişkin algıyı ve değerlendirmeyi şekillendiren 
unsurlardır. Bilgi kaynakları  Beerli ve Martin (2004) tarafından şu şekilde sınıflandırmıştır; 
• Destinasyonun pazarlanmasından sorumlu olan kuruluşların, tur operatörlerinin ya da seyahat

acentelerinin, kitle iletişim araçları aracılığı ile gerçekleştirdikleri geleneksel reklâm
kampanyaları,

• Destinasyonun tanıtım faaliyetlerinde tanınmış kişilerin kullanılması ve bunlar aracılığı ile
bilginin iletilmesi,

• Kitle iletişim araçlarında yayınlanan haberler, belgeseller, filmler ve televizyon programları,
• Arkadaşlardan ve akrabalardan, onların bilgi ve tecrübelerine dayalı olarak alınan bilgiler,
• Destinasyonun ziyaret edilmesi.

Potansiyel ziyaretçilerin bir destinasyonu tercih etmeleri kararları üzerinde etkili olan destinasyon 
imajı çeşitli unsurların bir birleşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişinin deneyimlerinden, medyadan 
elde edilenlere bilgilere kadar uzanan bir geniş bir yelpaze içerisinde, nesne ile ilgili görülen, duyulan, 
okunan ve tecrübe edilen her şey imajın oluşumunda etkin rol oynamaktadır. Bir diğer ifadeyle; 
imajın, bilişsel, duygu ve eylem ile ilgili olmak üzere üç bileşeni olduğu öne sürülmektedir. Bilişsel 
unsurlar, destinasyonla ilgili gerçek bilgi ve fikirlerden oluşurken, duygu ile ilgili olan unsurlar, 
destinasyona yönelik hisleri kapsamaktadır. Her  iki bileşene bağlı olarak destinasyonla ilgili eylemler 
ile faaliyet eğilimleri de eylem bileşenini oluşmaktadır. Özetlenen çok değişkenli özelliği nedeniyle 
de, destinasyon imajının kapsamlı ölçeklerle ölçülmesi gerektiği konusunda araştırmacılar fikir birliği 
içerisindedir (Üner, Güçer ve Taşçı, 2006). 

2. Yöntem

2.1. Veri Toplama Araç ve Teknikleri 

Araştırmada veri toplama tekniği olarak yüz yüze görüşme, veri toplama aracı olarak ise; araştırma 
değişkenlerini ölçmeye yönelik ifadelerin yer aldığı üç bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. 
Birinci bölümde öğrencilerin demografik özellikleri sorgulanmıştır. İkinci bölümde öğrencilerin 
İstanbul’a gidip gitmedikleri, gitmeleri halinde, kalış süreleri ve gidiş nedenleri öğrenilmeye 
çalışılmıştır. İstanbul’un öğrenciler için ne ifade ettiğini anlamaya yönelik sorular sorulmuştur. 
Üçüncü bölümde ise öğrencilerin gözünde İstanbul’un imajının belirlenmesine yönelik önermeler 
sunulmuştur. 
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2.2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada elde edilen veriler; birincil veri toplama yöntemlerinden, yüz yüze görüşme yöntemiyle 
toplanmış olup, soru formu açık ve yapısal olarak düzenlenmiştir. Formda birinci ve ikinci bölümdeki 
sorular açık uçlu ya da kategorik olarak sorulmuştur. Üçüncü bölümde ise (1)“Kesinlikle 
Katılmıyorum” ile (5)“Kesinlikle Katılıyorum” arasında değişen 5’li Likert Ölçeği kullanılmıştır. 

2.3. Araştırmanın Çerçevesi 

İstanbul’un bir destinasyon olarak sahip olduğu imajın ortaya konulması amacıyla yapılmış olan bu 
çalışmanın, verilerinin toplanması sürecinde anket tekniğinden yaralanılmıştır. Kullanılan anket formu 
detaylı bir literatür taramasını takiben oluşturulmuştur.  

2.4. Evren, Örneklem ve Veri Toplama Süreci Yöntemi 

Araştırma, Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine üzerinde yapılmıştır. 
Araştırma verileri Nisan 2013’de toplanmıştır. 420 öğrenciye sahip olan okulda ancak 224 öğrenciye 
ulaşılabilmiştir. Örneklem hacminin belirlenmesinde geliştirilmiş çeşitli yöntemler incelendiğinde 
%95 güvenilirlik düzeyinde ve ±%5 tolerans gösterilebilir örneklem hatasına göre örneklem hacminin 
217 olmasının yeterli olacağı görülmüştür.  

3. Analiz ve Bulguların Yorumlanması

Verilerin analizi SPSS 16.0 for Windows paket programı ile değerlendirilmiştir. Değişkenlerin ve 5’li 
Likert ölçekli soruların, yüzde dağılımları, frekans dağılımları ve aritmetik ortalamaları hesaplanarak 
yorumlanmıştır. Analizlerde, örneklem sayısı 30’dan büyük olduğundan, ayrıca verilerin normal 
dağılımı ve homojenliği de incelenerek parametrik analiz yöntemleri kullanılması uygun görülmüş, 
bağımsız iki örneklem t-testi ile anlamlı ilişkiler tespit edilerek yorumlanmıştır. Tüm bu analizlerde 
kabul edilebilir hata payı; bir başka ifadeyle, istatistiksel anlamlılık düzeyi üst sınırı (p değeri) % 5 
olarak tayin edilmiştir. Ayrıca 5’li Likert ölçekli sorulara güvenilirlik analizi de uygulanmış, ölçeğin 
güvenilirlik sınırları içerisinde olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmanın güvenilirliği sorgulandığında, bağımsız değişkenleri açıklayan önermelerin güvenilirliği 
Cronbach Alpha katsayısına bakılarak test edilmiş ve buna göre Alpha düzeyi 0,864 olarak 
bulunmuştur. Bu sonuca göre anket yanıtlarının oldukça iyi bir güvenilirliğe sahip olduğu söylenebilir. 

Değişkenler Sıklık 
(f) 

Yüzde 
Değeri (%) 

Cinsiyet 
Kadın 112 50,0 
Erkek 112 50,0 
Toplam 224 100 

Öğrenim Görülen Program 
Aşçılık 40 17,9 
Mobilya ve Dekorasyon 30 13,4 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 69 30,8 
Pazarlama 49 21,9 
Turizm ve Otel İşletmeciliği 24 10,7 
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 12 5,4 
Toplam 224 100 

Öğrenim Türü 
Örgün Öğretim 187 83,5 
İkinci Öğretim 27 16,5 
Toplam 224 100 

Ailenin Yerleşim Yeri 
Büyükşehir 118 52,7 
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İl 35 15,6 
İlçe 53 23,7 
Köy/Belde 18 8,0 
Toplam 224 100 

Öğrencinin İkamet Ettiği Yer 
Aile yanı 29 12,9 
Öğrenci evi 75 33,5 
Devlet yurdu 79 35,3 
Özel yurt 41 18,3 
Toplam 21 100 

Ailenin Aylık Geliri 
0-1000 TL 67 29,9 
1001-1500 TL 82 36,6 
1501-2000 TL 35 15,6 
2001-2500 TL 13 5,8 
2501-3000 TL 16 7,1 
3001TL ve üzeri 11 4,9 
Toplam 224 100 

Öğrencinin Aylık Harçlığı 
0-250 TL 78 34,8 
251-500 TL 104 46,4 
501-750 TL 30 13,4 
751-1000 TL 9 4,0 
1001 TL ve üzeri 3 1,3 
Toplam 224 100 

Öğrencinin Memleketi 
İstanbul 39 17,4 
İstanbul dışı 185 82,6 
Toplam 224 100 

Tablo 1. Demografik Bulgular 

Araştırma yapılan 224 öğrencinin %50’si kadın ve %50’si erkektir. Harmancık Meslek 
Yüksekokulu’nda 6 farklı programda öğrenim görülmektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin 69’u 
(%30,8) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 49’u (%21,9) Pazarlama, 40’ı (17,9) Aşçılık, 30’u 
(%13,4)’ü Mobilya ve Dekorasyon, 24’ü (%10,7) Turizm ve Otel İşletmeciliği ile 12’si (%5,4) ise 
turizm ve Seyahat Hizmetleri programlarında öğrenim görmektedirler. Bunların % 16,5’i ikinci 
öğrenime dâhil olan öğrencilerdir.  

Çalışmaya minimum 18, maksimum 24 yaş aralığında katılan öğrencilerin yaş ortalaması yaklaşık 
olarak 20’dir ( Ort= 19,89; std. sapma= 1,191). Araştırma kapsamındaki öğrencilerin %36,6’lık 
çoğunluğunun aile gelir düzeyleri 1001–1500 TL olduğu görülmektedir. Bu grubu %29,9’luk oranla 
0–1000 TL izlemektedir. Öğrencilerin %4,9’luk kısmı, ailelerinin aylık gelirinin 3001 TL ve üzeri 
olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin aylık harçlıklarının %46,4’lük oranla büyük çoğunlukta 251–500 
TL olduğu görülmektedir. Bu oranı %34,8 ile 0–250 TL’lik grup izlemektedir. %1,3’lük gibi çok 
düşük bir kısım ise aylık harçlıklarının 1001TL ve üzeri olduğunu belirtmiştir. 

Anket çalışması uygulanan öğrencileri %82,6’sı İstanbul dışında yaşayan, %17,4’ü ise İstanbul’da 
yaşayan bireyler oluşturmaktadır. İstanbul dışında yaşayan 185 öğrenciden 56’sı daha önce İstanbul’ a 
hiç gitmediğini belirtmiştir. Öğrencilerden 118’i (%52,7) büyükşehirde, 35’i (%15,6) ilde, 53’ü 
(%23,7) ilçede ve 18’i (%8,0) köy/beldede yaşadığını ifade etmiştir. Büyükşehirde yaşayan 118 
kişiden 39’u öğrenim süreleri dışında İstanbul’da ikamet etmektedir.  

Araştırmaya katılan öğrencilere “İstanbul denilince aklınıza gelen ilk kelime nedir?” diye sorulan açık 
uçlu soruya 224 kişiden %23,7si (53 kişi) cevap vermezken, 59 farklı cevap alınmıştır. Bunlardan  
%8,5 oranlarıyla “trafik” ve “kalabalık” sözcükleri ilk sırayı almaktadır. % 4,9’luk oranlarla “eğlence” 
ve “boğaz köprüsü” ile %5,8 oranıyla “kız kulesi” sözcükleri bunları takip etmektedir.  
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Öğrencilere verilen şıklardan “İstanbul denilince akla gelen olumsuz sözcük”ü seçmeleri istendiğinde 
alınan cevaplar Tablo 2’de, öğrencilerin İstanbul’a gitme durumlarına göre incelenmiştir. Genel olarak 
bakıldığında, akla gelen olumsuz kavramlardan “trafik” sözcüğü %42,9 gibi oldukça yüksek bir orana 
sahiptir. Bunu %28,1 oranı ile “kalabalık” sözcüğü takip etmektedir.  

Çalışmaya katılan öğrencilere verilen şıklardan “İstanbul denilince aklınıza gelen olumlu sözcük”ü 
seçmeleri istendiğinde alınan cevaplar, öğrencilerin İstanbul’a gitme durumlarına göre Tablo 3’de 
sınıflandırılmıştır. Genel olarak incelendiğinde %38,4 oranıyla “eğlence” sözcüğü en yüksek orana 
sahiptir. Bunu %25,4 oranıyla “İmparatorluklar Başkenti” ile %19,6 oranıyla “doğal güzellik” 
kavramları izlemektedir.  

Tablo 2. le lgili Akla Gelen Olumlu Sözcüklerin D

Düzensiz Güvensizlik Gasp Trafik Toplam

f % f % f % f % f % f % f % f %
7 12,5 13 23,2 9 16,1 1 16,1 25 44,6 - - 1 1,8 56 100

1 kez 3 7,7 13 33,3 3 7,7 - - 16 41,0 3 7,7 1 2,6 39 100
2 kez 1 5,0 7 35,0 5 25,0 - - 5 25,0 - - 2 10,0 20 100
3 kez 2 14,3 6 42,9 - - - - 5 35,7 1 7,1 - - 14 100
4 kez ve daha
fazla

6 10,7 15 26,8 7 12,5 1 1,8 25 44,6 2 3,6 - - 56 100

3 7,7 9 23,1 3 7,7 1 2,6 20 51,3 1 2,6 2 5,1 39 100

Toplam f 22 63 27 3 96 7 6 224
% 9,8 28,1 12,1 1,3 42,9 3,1 2,7 100

Tablo 3.

Güvenilirlik Huzur Ucuzluk Moda
luklar Güzellik

Toplam

f % f % f % f % f % f % f % f %
1 1,8 1 1,8 1 1,8 8 14,3 12 21,4 22 39,3 11 19,6 56 100

1 kez - - - - 2 5,1 4 10,3 9 23,1 19 48,7 5 12,8 39 100
2 kez - - 2 10,0 - - 1 5,0 7 35,0 5 25,0 5 25,0 20 100
3 kez - - 1 7,1 - - 1 7,1 3 21,4 6 42,9 3 21,4 14 100
4 kez ve daha
fazla

- - 3 5,4 2 3,6 2 3,6 19 33,9 22 39,3 8 14,3 56 100

- - 5 12,8 1 2,6 2 17,9 7 17,9 12 30,8 12 30,8 39 100

Toplam f 1 12 6 18 57 86 44 224
% 0,4 5,4 2,7 8,0 25,4 38,4 19,6 100

(f) (%)
Kültür-Tarih-Sanat 31 24,0
Mimari 3 2,3

11 8,5
1 0,8

Din 3 2,3
Kongre, seminer, panel ve vb. etkinlikler 8 6,2

2 1,6
Spor 2 1,6
Fuar-Festival 11 8,5

53 41,1
-Moda 4 3,1

Toplam 129 100,0

Tablo 4. İstanbul’ u Ziyaret Etme Sebepleri 
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Çalışmaya katılan 224 öğrenciden %17,4’ü İstanbul’da yaşadığını, %25’i ise İstanbul’a daha önce hiç 
gitmediğini ifade etmiştir. İstanbul’da yaşamayıp şehri çeşitli sebeplerden dolayı ziyarete giden 
%57,6’lık kısma ziyaret sebepleri sorulmuş ve tablo 4’te görüldüğü gibi sınıflandırılmıştır. Bu 
sonuçlara göre öğrencilerin %41,1’lik oran ile büyük çoğunluğunun “eğlence” sebebiyle İstanbul’a 
gittiği görülmektedir. Bunu “kültür-tarih-sanat” sebebiyle ziyaret eden %24’lük kısım izlemektedir. 
“Alışveriş-moda”, “mimari”, “”din”, “eğitim” ve “spor” birbirlerine yakın oranlarda ziyaret sebebi 
olarak tespit edilmiştir.  

İstanbul’u Simgeleyen 
Unsurlar 

İstanbul’a hiç gitmemiş İstanbul’a en az 1 kez 
gitmiş 

f % f % 
Ayasofya 8 14,3 23 13,7 
Kız Kulesi 13 23,2 39 23,2 
Boğaz Köprüsü 14 25,0 45 26,8 
Topkapı Sarayı 7 12,5 6 3,6 
Kapalı Çarşı 2 3,6 2 1,2 
Rumeli Hisarı 1 1,8 2 1,2 
Sultan Ahmet Camii 5 8,9 24 14,3 
Galata Kulesi - - 5 3,0 
Ortaköy Camii - - 1 0,6 
Dolmabahçe Sarayı 5 8,9 21 12,5 
Haliç 1 1,8 - - 
Toplam 56 100 168 100 

Tablo 5. İstanbul’u Simgeleyen Unsurların Önem Derecesine Göre Değerlendirilmesi 

Araştırma kapsamında öğrencilerden İstanbul’u simgeleyen unsurları önem derecelerine göre 
sıralandırmaları istenmiştir. Literatür taraması ile belirlenen unsurlar öğrenciler tarafından “en önemli” 
bulunanların yüzdeleri tablo 5’ de verilmiştir. İstanbul’u simgeleyen unsurların önem dereceleri, 
öğrenciler İstanbul’a hiç gitmemiş ve İstanbul’a en az 1 kere gitmiş olma durumlarına göre 
gruplandırılarak incelenmiştir. Buna göre gruplar arasında oldukça büyük farklar görülmemektedir. 
Her iki grupta da en yüksek puanı “Boğaz Köprüsü” almıştır. Bunu “Kız Kulesi” izlemektedir.  

Aritmetik Ortalama Standart Sapma 
1. İstanbul bir kültür şehridir. 4,25 0,948 
2.Tarihsel çekicilikler bakımından oldukça
zengindir. 

4,31 0,961 

3.Doğal güzellikler bakımından oldukça zengindir. 3,94 1,059 
4.İstanbul’a seyahat etmek kolaydır. 3,31 1,291 
5.Şehir içi ulaşım kolaydır. 2,25 1,234 
6.Tarihi yarımadaya ulaşım kolaydır. 3,05 0,929 
7.Turistik bilgi olanakları yeterlidir. 3,78 0,929 
8.Yapılan tanıtım faaliyetleri yeterli seviyededir. 3,51 0,970 
9.Hatıra ve hediyelik eşyalar orijinal ve satın almaya
değerdir. 

3,60 1,118 

10.Hatıra ve hediyelik eşyalar fiyat bakımından
uygun olduğu bir şehirdir. 

3,20 2,222 

11.Konaklama tesisleri profesyonel ve kaliteli hizmet
veren mekânlardır. 

3,81 0,930 

12.Yerel mutfak, şehrin ziyaretinde tercih sebebidir. 3,52 0,956 
13.Dünya mutfaklarının çeşitliliği, şehrin ziyaretinde
tercih sebebidir. 

3,58 0,929 

14.Restoranlar kaliteli hizmet vermektedir. 3,88 0,919 
15.Yerel halk misafirperverdir. 3,14 1,095 
16.Yöredeki esnaf ve çalışanlar nazik ve
yardımseverdir. 

3,29 0,953 

17.Alışveriş olanakları oldukça zengindir. 4,43 0,823 
18.Şehrin ziyaretinde gece hayatı imkanlarının etkisi
büyüktür. 

4,39 0,886 

Tablo 6. İstanbul’un Öğrenciler Gözündeki İmajını Belirlemek İçin Değerlendirilen Önermeler 
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İstanbul’un imajını belirlemek için değerlendirilen önermelere öğrencilerin katılım dereceleri 
irdelenmiştir. Yüksek düzeyde katılım gece hayatının şehrin ziyaretinde etkisinin büyük olduğu 
önermesidir. Bu sonuç, tablo 4’de incelenen şehri ziyaret sebeplerinden “eğlence”nin en yüksek oranı 
almasıyla desteklenmektedir. Çalışmaya katılanların çoğunluğu “İstanbul’un bir kültür şehri” olduğu 
önermesinde hemfikirdir. Ulaşımla ilgili önermeler ise diğerlerine oranla daha düşük katılım 
derecesine sahiptir. Hatta İstanbul’da şehir içi ulaşımın kolay olmadığı algısının yaygın olduğu 
görülmektedir. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin İstanbul hakkındaki tutumlarını değerlendirmek için sorgulanmış 
önermeler “kültürel varlıklar”, “ulaşım”, “pazarlama faaliyetleri”, “turistik çekicilikleri”, “yerel halk” 
ve “sosyal faaliyetler” başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Her başlık için önermelere katılma 
dereceleri belirlenmiştir. İstanbullu olan ya da İstanbul dışında yaşayan katılımcılar için önermelere 
katılma derecelerinin aritmetik ortalamaları incelenmiştir. Belirlenmiş başlıklar altındaki önermelere 
katılma dereceleri ortalamalarının İstanbul’da yaşayan veya yaşamayan katılımcılar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı araştırılmıştır. Öncelikle değişken varyanslarının eşitliği 
Levene’s Testi ile sınanmıştır. Verilerin normal dağıldığı ve varyansların homojen olduğu görüldükten 
sonra bireylerin İstanbul hakkındaki tutumlarının İstanbul’da yaşayıp yaşamadıklarına göre farklılık 
gösterip göstermediği konusunda H1 hipotezi geliştirilmiş ve test etmek üzere “bağımsız iki örneklem 
t-testi”nden yararlanılmıştır.  

H1: Algılanan imaj öğrencilerin İstanbul’da yaşayıp yaşamadıklarına göre farklılık gösterecektir. 

 “Kültürel Varlık” kapsamındaki 
önermeler 

Aritmetik Ortalama Aritmetik Ortalama t-testi 
İstanbul İstanbul 

dışı 
İstanbul İstanbul 

dışı 
t p 

1. İstanbul bir kültür şehridir. 4,44 4,22 

4,33 4,14 1,321 0,188 
2.Tarihsel çekicilikler
bakımından oldukça zengindir. 4,46 4,28 

3.Doğal güzellikler bakımından
oldukça zengindir. 4,10 3,91 

Tablo 7. Kültürel Varlıkların Öğrenciler Gözündeki İmajı 

İstanbul’ da yaşayan veya İstanbul dışında bir şehirde yaşayan öğrencilerin “İstanbul bir kültür 
şehridir” önermesine katılmalarının ortalamasının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Öğrenciler 
tarafından algılanan kültürel varlık imajının değerlendirilmesi için karşılaştırılan ortalamalar 
öğrencilerin yaşadığı yere göre az da olsa farklılık göstermektedir. Ancak bu farklılık istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,188>0,05). Önermelere katılma dereceleri incelendiğinde, 
öğrencilerin gözündeki İstanbul’un kültürel varlıklar imajının oldukça olumlu olduğu görülmektedir. 

 “Ulaşım” kapsamındaki önermeler Aritmetik Ortalama Aritmetik Ortalama t-testi 
İstanbul İstanbul 

dışı 
İstanbul İstanbul 

dışı 
t p 

4.İstanbul’a seyahat etmek
kolaydır. 3,85 3,19 

3,33 2,76 3,732 0,000 5.Şehir içi ulaşım kolaydır. 2,69 2,15 
6.Tarihi yarımadaya ulaşım
kolaydır. 3,46 2,96 

Tablo 8. İstanbul’un Ulaşım Bakımından Öğrenciler Gözündeki İmajı 

Öğrencilerin gözünde İstanbul’a seyahat etmenin kolay olduğu, ancak şehir içi ulaşım ve tarihi 
yarımadaya ulaşımın daha zor olduğu kanaatinde oldukları görülmektedir. Bu algıların öğrencilerin 
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İstanbul’ da yaşayıp yaşamamalarına göre farklı olduğu görülmekte ve bu farklılığın istatistiksel 
olarak anlamlı olup olmadığı irdelenmektedir. Öğrencilerin gözündeki İstanbul’un ulaşım imajının, 
öğrencilerin yaşadıkları yere göre istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir ( p= 0,000<0,05). 
İstanbul dışında yaşayıp, daha önce İstanbul’a hiç gelmemiş ya da birkaç kez şehri ziyaret etmiş 
öğrencilerin gözünde İstanbul’da ulaşımla ilgi sıkıntıların olduğu algısı dikkat çekmektedir. Bunun 
yanında İstanbul’ da yaşayan öğrenciler İstanbul’u ulaşım bakımından diğerlerine göre daha olumlu 
değerlendirmektedir. 

 “Pazarlama Faaliyetleri” 
kapsamındaki önermeler 

Aritmetik Ortalama Aritmetik Ortalama t-testi 
İstanbul İstanbul dışı İstanbul İstanbul 

dışı 
t p 

7.Turistik bilgi olanakları
yeterlidir. 3,82 3,77 

3,44 3,55 -0,626 0,532 

8.Yapılan tanıtım faaliyetleri
yeterli seviyededir. 3,49 3,51 

9.Hatıra ve hediyelik eşyalar
orijinal ve satın almaya 
değerdir. 

3,62 3,60 

10.Hatıra ve hediyelik eşyalar
fiyat bakımından uygun olduğu 
bir şehirdir. 

2,85 3,27 

Tablo 9. İstanbul’un Pazarlama Faaliyetleri Bakımından Öğrenciler Gözündeki İmajı 

Pazarlama faaliyetleri bakımından İstanbul değerlendirildiğinde, öğrencilerin gözündeki imajın olumlu 
olduğu görülmektedir. Tanıtım faaliyetlerini ve turistik bilgi olanaklarının yeterli olduğunu düşünen 
öğrenciler özellikle hatıra ve hediyelik eşyaların satın alınmaya değer oldukları fikrindedir. Ancak 
hatıra ve hediyelik eşyaların fiyatlarının uygun olduğu konusunda kararsız olan öğrencilerin sayıları 
oldukça fazladır. Öğrencilerin gözünde İstanbul’un pazarlama faaliyetleri bakımından imajının, 
öğrencilerin yaşadığı yere göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p=0,532>0,05). 

 “Turistik Çekicilikler” 
kapsamındaki önermeler 

Aritmetik Ortalama Aritmetik Ortalama t-testi 
İstanbul İstanbul 

dışı 
İstanbul İstanbul 

dışı 
t p 

11.Konaklama tesisleri profesyonel
ve kaliteli hizmet veren 
mekânlardır. 

3,79 3,81 

3,80 3,67 1,097 0,274 
12.Yerel mutfak, şehrin ziyaretinde
tercih sebebidir. 3,56 3,51 

13.Dünya mutfaklarının çeşitliliği,
şehrin ziyaretinde tercih sebebidir. 3,64 3,57 

14.Restoranlar kaliteli hizmet
vermektedir. 4,23 3,80 

Tablo 10. İstanbul’un Turistik Çekicilikler Bakımından Öğrenciler Gözündeki İmajı 

Öğrencilerin gözünde İstanbul’daki restoranlar oldukça kaliteli hizmet vermektedir. Konaklama 
tesislerini de kaliteli ve profesyonel olarak değerlendiren öğrenciler, yerel mutfağın ve şehirdeki dünya 
mutfaklarının çeşitliliğinin ziyaret tercihine etkisin olduğunu düşündükleri görülmektedir. Yapılan t-
testi sonucunda İstanbul’un turistik çekicilikler bakımından öğrenciler gözündeki imaj puanının 
öğrencilerin yaşadığı yere göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna 
ulaşılmıştır (p=0,274>0,05). 

 “Yerel Halk” kapsamındaki 
önermeler 

Aritmetik Ortalama Aritmetik Ortalama t-testi 
İstanbul İstanbul 

dışı 
İstanbul İstanbul 

dışı 
t p 

15.Yerel halk misafirperverdir. 3,38 3,09 
3,48 3,16 2,078 0,039 16.Yöredeki esnaf ve çalışanlar

nazik ve yardımseverdir. 3,59 3,23 

Tablo 11. İstanbul’un Yerel Halk Bakımından Öğrenciler Gözündeki İmajı 
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Çalışmaya katılan öğrencilerin yerel halka bakışının olumlu olduğu görülmektedir. Öğrenciler 
arasında yerel halkın misafirperverliği ile esnaf ve çalışanların nazik ve yardımsever olduğu algısı 
bulunmaktadır. İstanbul’un yerel halk bakımından öğrenciler gözündeki imajı, yaşadıkları yere göre 
değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p=0,039<0,05). Bu 
sonuca göre İstanbul’da yaşamayan öğrencilerin yerel halka ve esnafa bakışının İstanbul’ da 
yaşayanlara göre daha olumsuz ve önyargılı olduğu görülmektedir.  

 “Sosyal Faaliyetler” kapsamındaki 
önermeler 

Aritmetik Ortalama Aritmetik Ortalama t-testi 
İstanbul İstanbul 

dışı 
İstanbul İstanbul 

dışı 
t p 

17.Alışveriş olanakları oldukça
zengindir. 4,72 4,37 

4,65 4,35 2,205 0,028 18.Şehrin ziyaretinde gece hayatı
imkanlarının etkisi büyüktür. 4,59 4,35 

Tablo 12. İstanbul’un Sosyal Faaliyetler Bakımından Öğrenciler Gözündeki İmajı 

Çalışmaya katılan öğrenciler gözündeki İstanbul’un sosyal faaliyetler bakımından imajı 
incelendiğinde, öğrencilerin alışveriş olanaklarını zengin olarak değerlendirdiği görülmektedir. Ayrıca 
gece hayatının şehrin ziyaretine etkisinin büyük olduğu algısı dikkat çekmektedir. Öğrenciler 
tarafından İstanbul sosyal faaliyetler bakımından olumlu değerlendirilmektedir. İstanbul’un sosyal 
faaliyetler bakımından öğrenciler gözündeki imajı, yaşadıkları yere göre incelendiğinde ortalama 
değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur (p=0,028<0,05). İstanbul’ 
da yaşayanlarda yaşamayanlara göre daha fazla alışveriş olanaklarının zengin olduğu algısı 
görülmektedir. 

4. Sonuç ve Öneriler

Çalışmada Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bakış açısıyla İstanbul 
Tarihi Yarımada imajının belirlenmesi için anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin en fazla 
turist ağırlayan turizm destinasyonları arasında yer alan İstanbul şehrinin imajının ortaya konulması 
amacıyla yapılan bu araştırmanın sonuçlarına göre;  

“İstanbul” adı ile özdeşleşmiş olan sözcükler sırasıyla; “trafik, kalabalık, eğlence, boğaz köprüsü ve 
kız kulesi”dir. Bu bağlamda kent içerisindeki trafik sorununun giderilmesi şehrin imajına olumlu 
yönde yansıyacaktır. İstanbul’da yaşamayıp şehri çeşitli sebeplerden dolayı ziyarete giden öğrencilerin 
tercih sebepleri “eğlence” ve “kültür-tarih-sanat” aktiviteleridir. Bu aşamada kentin kültürel 
varlıklarının korunmasının ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Gelecek nesillerin de bu kültürel mirastan yararlanabilmesi için bu konuda hem yerel halk ve turistler 
bilinçlendirilmeli, hem de yerel yönetimler gerekli önemleri almalıdırlar. 

İstanbul’un genel olarak imajını yansıtan öğeler; kentin gece hayatı ve İstanbul’un bir kültür şehri 
olmasıdır. Öğrencilerin bakış açısıyla İstanbul’a seyahat etmenin kolay olduğu, ancak şehir içi ulaşım 
ve tarihi yarımadaya ulaşımın daha zor olduğu kanaatinde oldukları görülmektedir. Bu kapsamda da 
yerel yönetimlerin ulaşımı kolaylaştıracak önlemler alması kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Tanıtım faaliyetlerinin ve turistik bilgi olanaklarının yeterli olduğunu düşünen öğrenciler özellikle 
hatıra ve hediyelik eşyaların satın alınmaya değer oldukları fikrindedirler. Ancak hatıra ve hediyelik 
eşyaların fiyatlarının uygun olduğu konusunda kararsız kalan öğrencilerin sayıları oldukça fazladır. 
Öğrencilerin de bu destinasyon için potansiyel birer misafir oldukları göz önünde bulundurulursa; bu 
konuda ilgili yönetimlerin ortak bir fiyat politikası belirlemeleri muhtemel sorunları ortadan kaldırma 
konusunda önem arz etmektedir. Şehri turizm işletmeleri açısından değerlendirdiğimizde ise; 
restoranların oldukça kaliteli hizmet vermekte oldukları ve konaklama tesislerinin de kaliteli ve 
profesyonel olarak hizmet verdikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda yerel mutfağın ve 
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şehirdeki dünya mutfaklarının çeşitliliğinin ziyaret tercihine etkisinin olduğu belirlenmiştir. Yerel 
halkın misafirperverliği ile esnaf ve çalışanların nazik ve yardımsever davranışlarının devam etmesi de 
İstanbul Tarihi Yarımada ile ilgili olumlu imajı pekiştirmeye devam edebilecektir.  

İstanbul Tarihi Yarımada imajı, destinasyonun önemli oranda tercih edilebilirliğini ortaya 
koymaktadır. Bu yüzden destinasyonu etkileyen tutum ve davranışların iyileştirilmesi ile daha etkili 
sonuçlar alınacaktır. İmajdaki iyileştirme çalışmaları ile birlikte turistik talepte de artışlar sağlanmış 
olacaktır. İstanbul gibi önemli turistik destinasyonların imaj çalışmaları sürekli geliştirilerek 
yapılmalıdır ve ilgili kurum ve kuruluşların bu konuda bilinçli olarak hareket etmeleri sağlanmalıdır. 
Tarihi Yarımada’nın Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı ender yerleşmelerden biri olduğu gerekçesiyle 
önce ülke içinde daha sonra ülke dışında bilinirliği arttırılmalı ve korunmalıdır.  

KAYNAKÇA 

Ateiga, N. 2008. Türkiye’nin Tanıtımında, İstanbul Tarihi Yarımada’daki Kültür Varlıklarının Yeri. 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.  

Beerli, A. ve Martin, J.D., 2004. “Factors Influencing Destination Image”, Annals of Tourism 
Research, 31 (3): 657–681. 

http://www.abvizyonu.com/guncel/istanbulun-tarihi-yarimadasi-ve-kultur-din-ve-inanc-turizminin-
onemi.html, Erişim Tarihi: 11.04.2013.  

Kaşlı M. ve Yılmazdoğan O. 2012. “İmajın Turistik Talebe Etkisi: Eskişehir Örneği” Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Dergisi Cilt 4, No 2, 2012 ISSN: 1309-8012 (Online) 

Kim, H. ve Richardson, S.L. 2003. “Motion Picture Impacts On Destination Images”, Annals of 
Tourism Research, 30 (1): 216–237. 

Kotler, P. ve Gertner, D. 2002. ”Country as brand, product, and beyond: A place marketing and 
brand management perspective” , Journal of Brand Management , Cilt no:9, s. 249 – 261 

Oter Z. ve Özdoğan O. 2005. “Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Selçuk-
Efes Örneği” Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Güz: 127–138, 2005 

Özdemir Ş. ve Karaca Y. 2009. “Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti 
İmajı Üzerine Bir Araştırma” Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X I,S II, 2009) 

Stepchenkova, S. ve Morrison, M., 2008. “Russia’s Destination Image Among American Pleasure 
Travelers:Revisiting Echtner And Ritchie”, Tourism Management, 29: 548–560. 

Üner M., Güçer E. ve Taşçı A. 2006. “ Türkiye Turizminde Yükselen Destinasyon Olarak İstanbul 
Şehrinin İmajı”  Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, Güz: 189-201, 2006 

Yavuz, M. C. 2007. ‘‘Uluslararası Destinasyon Markası Oluşturulmasında Kimlik Geliştirme Süreci: 
Adana Örneği’’. Çukurova Üniversitesi: SBE,  Yayınlanmamış Doktora Tezi. 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

585



TARİHİ YARIMADADA SAĞLIKLA İLGİLİ TAŞINIR VE TAŞINMAZLARIN 
KORUNMASI 

Nil SARI 

İmparatorluk başkenti İstanbul tarih boyunca tıp eğitiminin ve uygulamalarının da baş şehri olmuş 
ve tarihi yarımada önde gelen sağlık kurumlarının merkezi konumunda bulunmuştur. Bu çalışma 
ile yarımadada inşa edilmiş olan tarihi sağlık kurumlarının binaları ve taşınır malları 
araştırılıyor.Sağlık kurumlarının tarihine kısaca değinildikten sonra günümüze nelerin intikal edip 
etmediği fotoğraflar eşliğinde örneklerle ele alınmaktadır. Bu yazıda değinemediğimiz diğer bazı 
tarihi sağlık kurumlarımız da vardır.  

Pantokrator Hastanesi 

Konstantinopolis’in en hatırı sayılır hastanelerinden biritıp eğitimi yapılan Pantokrator hastanesiydi 
(Pantocrator Xenon)1136 tarihinde İmparator II John/ Yannis Komnenos’un, Hristos Pantokrator, 
yani “herşeye kâdir İsa’ya” adadığı Pantokrator manastırının yanı sıra bir kütüphane ve bir de 
hastane açıldı.Konstantinopolis’in f ethinden s onra S ultan I I. M ehmet P antokrator manastırını 
medreseye dönüştürdü. Bugün İstanbul’un Zeyrek semtinde Zeyrek Camii olarak bilinen 
Pantokrator Manastırı’nın ana kilisesi ayaktadır. Hastane ise mevcut değildir. 

Foto 1.Pantrakrator 

Fatih Darüşşifası 

Fatih S ultan M ehmet, f etihten o n yedi sene sonra İstanbul darüşşifalarının ilkini,1470 yılında 
yapımı tamamlanan Fatih Külliyesi bü nyesinde k urdu. Darüşşifa’nın, revaklı kare b ir 
avluçevresinde yer alan çeşitli büyüklükte mekânlar, kubbeli bir dershane, hamam ve mescitten 
oluştuğu düşünülmektedir.Burada bir eğitimci (dersiâm) olup, tıp öğrencileri için odalar ayrılmıştı.  
Depremlerde ve yangınlarda harap olan, birçok kez de onarım geçirenFatih D arüşşifası harap 
olduğundan yıkılmıştır.Bugün civardakiapartmanların zemin katlarındaki duvarlarda görünen tarihi 
taşların darüşşifaya ait olduğu düşünülmektedir. Darüşşifanıntaşınırları ise çoktan yok olmuş. 
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Foto 2.Ord. Prof. Süheyl Ünver’in fırçasıylaFatih Darüşşifası (1470) 

Haseki Sultan Darüşşifası 

Kanuni Sultan Süleyman’ın hasekisi Hürrem Sultan’ın Mimar Sinan’a inşa ettirdiği Haseki 
Külliyesibünyesinde yer alan ve sekiz kenarlı bir orta avlunun beş kenarında kubbeli mekânlardan 
oluşan Haseki Sultan Darüşşifası genel hastane hizmeti vermek üzere kurulmuştu (1550). 
Depremde harap o lan bi na onarımlar geçirdiğinden günümüze kadar g elebildi.Birçok BOA 
belgesiHaseki Sultan Darüşşifası’nın tarihine ışık tutar.Ancak taşınırları günümüze ulaşamamıştır. 

Foto 3. Haseki Külliyesibünyesinde yer alan Haseki Sultan Darüşşifası (1550) 

Haseki’de Hamidiye Nisâ Hastanesi 
Kadın Hastanesi (Nisâ Hastanesi) yapılmak üzere Sultan II. Abdülhamid'in emriyle 1884 
yılında satın alınan Haseki civarındaki Moralı Ali Bey'e ait Taş Konak Belediye'ye 
(Şehremaneti) d evredildikten sonra binada tadilât yapılmış ve H aseki Dârüşşifası binasındaki 
hastalar hastaneye dönüştürülen Taş Konağa nakledilmişti (1885).1891-1908 yılları arasında ise 
pavyon şeklinde, depreme dayanıklı hastane binaları yapıldı. Yeni Haseki N isâ Hastanesi, yer 
olarak yakınlığı ve ismi dışında, Haseki Dârüşşifası'ndan tamamen ayrı ve yeni bir kurum olarak 
yapılanmıştı. Daha sonra Hamidiye adı verilen Nisâ Hastanesi tıp tarihçileri tarafından 
Dârüşşifa'nın bir devamı olarak ele alınmış olsa da kuruluşu, mekânı, binaları, işleyişi ve tedavi 
imkânları bakımından farklıydı.Tarihimizde mi marîsi bakımından bir ilk olan Haseki’deki 
Hamidiye Nisâ Hastanesi pavyonları günümüze ulaştırılamadı. 1980’li yıllarda oda açma 
sebebiyle ta rihi kütüphanesi ve  m üzesi de  yok o ldu. Taşınır mallarından örnekler (cerrahi 
aletler, kitaplar, fotoğraflar) bazı kütüphane ve müzelerde bulunuyor. 
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Foto4-5-6. Haseki’de Hamidiye Nisâ Hastanesi memurin dairesi, muayenehane, eczane ve elbise 
ambarı;cerrahi ve kadın-doğum klinikleri. 

Süleymaniye Darüşşifası ve Tıp Medresesi 

Kanuni Sultan Süleyman’ın Mimar Sinan’a inşa ettirdiği Süleymaniye K ülliyesi’nde i ki a vlulu 
büyük bir darüşşifa (1556), tıp medresesi, ecza deposu (darü’l-akâkir), nekahethane (tabhane) gibi 
çeşitli sağlık kurumları yer alır. 

Orta avluyu çevreleyen revakları ve kubbeli odalarıyla klasik medrese mimarisi olan darüşşifanın 
ikinci avlusunun altındaki katın akıl hastalarına tahsis edildiğini gösteren unsurlar yok 
olmuştur.Taşınır malları da mevcut değildir. Günümüzde bi na onarıma girmiş ve kullanımı 
Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesine verilmiştir.  

Kanûnî Sultan Süleyman’ın 1553-1559 tarihlerinde Süleymaniye Külliyesi bünyesinde inşa 
ettirdiği Tıp Medresesi Osmanlı döneminin ilk ve tek tıp medresesidir. Evvel ve sani 
medreselerinin bitişiğinde ve darüşşifanın hizasında olan medresenin girişi Süleymaniye camiinin 
karşısındadır. Klasik medrese planından farklı olduğu anlaşılan yapının Tiryakiler Çarşısı tarafı iki 
katlı olup, iki yan kanadında ocaklı ve pencereli odalar yer alır. Günümüzde Tıp Medresesi’nin bir 
bölümü mevcut değildir. 

Yıllar önce darüşşifa binasında bir sağlık müzesi kurmak için vakıflara başvurduğumuzda, burada 
Süleymaniye Üniversitesi kurulacağı gerekçesiyle talebimiz geri çevrilmişti. Turistler gezdikleri 
muhteşem camiin karşısında dönemin en büyük hastanesinin ve tıp okulunun bulunduğunu 
öğrenememektedir. 

Foto7-8.Süleymaniye Darüşşifası (1555) 
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Foto9.Süleymaniye Darüşşifası’nın askeri matbaa döneminden kalan giriş kapısı 

Foto 10.Süleymaniye Tıp Medresesi ve Ecza Deposu 

 Sultan Ahmet Darüşşifası 

I. Sultan Ahmet’in At Meydanı’nda yaptırdığı Külliyenin darüşşifası (1617) mimar Sedefkâr 
Mehmet Ağa’nın eseridir. Darüşşifa mekânına 1870 yıllarında Sanayi Mektebi yaptırılmış ve 1930 
yıllarında Erkek Sanat Okulu kurulmuştur. Günümüzün Sultanahmet Meslek Lisesi binası 
incelendiğinde, darüşşifaya ait sütunlar ve kemerli 
kapısı seçilebilmektedir.Bugün mevcut ol mayan 
Darüşşifa’nın yapı taşları ve kalıntıları okul 
binasında ve bahçesinde görülebilir. Taşınır 
malından eser yoktur. 

Foto11-12:Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver çizimiyle Sultan Ahmet Darüşşifası (solda) ve bugün yerinde 
bulunan okul binası (sağda). 
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Foto 13.Sultan Ahmet Darüşşifası’nın bulunduğu yerdeki ticaret lisesi 

Foto 14.Sultan Ahmet Darüşşifasına ait olduğu tahmin edilen çeşmenin bir kısmı 

Foto 15.Sultan Ahmet Darüşşifası’na ait olduğu tahmin edilen havuz 
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Enderun Hastanesi 

Topkapı Sarayı’nın girişinde, Bâb-ı Hümayun’un sağında bulunan ve arşiv belgelerinde Hastalar 
Odası, Saray-ı Bîmaran ve Oda-yı Gılman-ı Mariz olarak if ade edilen Enderun 
Hastanesi’nin1856/7 yangınında ortadan kalktığı tahmin edilir. Ancak, 1890 yılına ait bir plan ve 
tarihsiz olup bu döneme ait olduğunu tahmin ettiğimiz bir talimatnameye göre Enderun Hastanesi 
yeniden yapılarak faaliyete geçmiştir. Topkapı Sarayı’nda müdür lojmanı olarak kullanılmış olan 
binanın bu hastane olduğunu ileri süren araştırmacılar vardır. Enderun Hastanesi’nin porselen ilaç 
kapları, ecza dolapları ve diğer bazı eşyası günümüzde İÜ Eczacılık Fakültesi’nin Eczacılık Tarihi 
Müzesi’nde bulunmaktadır. Teşhir dolaplarının içindeki yazıda, “Topkapı Sarayı Enderun Eczanesi 
Kavanozları Müze Müdürü Hayrullah Örs’ün onayıyla 1962 yılında Türk Eczacılık Tarihi 
Müzesine devredilmiştir” açıklaması yer alır. 

Foto 16.Topkapı Sarayı’nda Hastalar Odası (Hünernâme,16 yy) 

Foto 17.1161 tarihli su yolu haritasında Bâb-ı Hümâyûn’un sağ tarafında Hastalar Dairesi (Topkapı Sarayı 
Ktp., Hazine 1815) 
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Foto 18.Fossati’nin panoramasında Topkapı Sarayı Enderûn Hastanesi Bâb-ı Hümâyûn’un sağında avlulu bir 
yapı olarak gösteriliyor.  

Foto 19- 20. İÜEczacılı                                         k Fakültesi’nin Eczacılık Tarihi Müzesi’nde teşhir edilen Topkapı Sarayı’nın 
Enderun Hastanesi Eczanesi kavanozları. 

Bostancılar Hastanesi 

Saray muhafızı olan bostancılar içinSarayburnu’nda bir hastane mevcuttu.Melling bu  hastaneyi 
Bostancılar Tabhanesi Mescidi yanında duvarla çevrili avlu içinde resmetmiştir. Bostancılar 
hastanesinin 1832 -38 ta rihlerinde Cerrahhane-i Mamure olarak kullanıldığı düşünülmektedir. 
Demirkapı Tıbbiyesi binaları ve mescidi de bu böl gededir. Bölgenin mimarlar v e t arihçiler 
tarafından incelenmesiyle tıp tarihine ışık tutulacaktır. 
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Foto 21. Topkapı Sarayı sahilinde, Bostancılar Tabhanesi Mescidi yanında Bostancılar Hastanesi (Melling, 
Vue Generale de Constantinople)  

Harem/ Cariyeler Hastanesi 

Beyazıt’taki Eski Saray’da (Saray-ı Âtik) ve Topkapı Sarayı’nda kadın hastalar için birer hastane 
ve hasta hamamı vardı. Eski Saray’a ait maaş defterleri sarayda bir kadın sağlık teşkilatı olduğunu 
gösteriyor.Günümüzde eski sarayın izi kalmamıştır. Topkapı Sarayı’nda 1665 Harem yangınından 
sonra yapıldığı düşünülen ve Cariyeler Hastanesi olarak bi linen hastaneayaktadır. Revaklı bir 
avluya bakan mekânları, çamaşırlığı, külhanı, ocakları, tuvaletleri ve hamamıyla hastaların bakımı 
ve temizliği için gereken bölümlere sahiptir. Hastane halka açık olmamakla birlikte özel izinle 
gezilebilir.Taşınır malları görebildiğimiz kadarıyla çinko tükürük hokkalarından ibarettir.  

Foto 22. Topkapı Sarayı CariyelerHastanesi 

Hekimbaşı Odası 

Hekimbaşı Odası olarak bilinen Başlala Kulesi’nde Sultan ve ailesi ile saray erkânının ilaçları 
yapılır ve mühürlenerek saklanırdı.  Burada teşhir edilenlerin birçoğu eczacılıkla ilgilidir. Garip bir 
mumya ayrıca dikkat çeker. İki katlı küçük yapı halka açık değildir, ancak özel izinle 
gezilebilmektedir.  
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Foto 23-24. Topkapı Saray’ında Hekimbaşı Odası’nın girişi ve zemin kat sergisinden bir görüntü. 

Bünyesinde hastaneler bulunan Topkapı Sarayı’nın tıp tarihiyle ilgili pek az taşınır malı günümüze 
kalabilmiştir. Avrupa’da küçük eczanelerden ve hastanelerden geriye kalan zengin taşınırlar ile 
kıyasladığımızda ortaya çıkan durum çok üzücüdür. 

Bezmîâlem Valide Sultan Gurebâ-yı Müslimîn Hastahanesi 

Zamanın yeniliklerinin getirildiği Avrupalılaşma döneminin ilk sivil sağlık kurumu olan Gurebâ-yı 
Müslimîn Hastahanesiyoksul ve garip Müslümanların ücretsiz t edavisi için S ultan Abdülmecid'in 
hayırsever annesi Bezmiâlem Valide Sultantarafından yaptırıldı.1845 yılında inşası tamamlandı ve 
1847'de hasta kabul edilmeye başlandı.Kitabesinde ilk kez hastane tabiri kullanıldı. 1894 
depreminde hastane binasının koridorları ve çatısı çöktü. Tamir edilen bina ileriki tarihlerde birçok 
değişikliğe uğradı. Gureba Hastanesi’nin ihtiyacı sebebiyle inşa edilen tarihi ek binaları İstanbul 
Tıp Fakültesi’ne verildi.Rahmetli Prof. Dr. Asaf Ataseven Gureba Hastanesi başhekimliği sırasında 
hastanenin tarihi taşınırlarını koruyarak bir müze oluşturdu. Gureba Hastanesi’nin arşiv 
belgelerinin akıbeti hakkında bilgimiz yoktur. 

Tarih iç inde yeni binalarla genişletilen ve idaresi Vakıflar, Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Sosyal 
Sigortalar Kurumu arasında gelip giden hastane binası 2010 yılından bu yana Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak hizmet vermektedir. 

Foto 25- 26.Bezmîâlem Valide Sultan Gurebâ-yı Müslimîn Hastahanesi tarihi binası 
(fotoğraf:  İbrahim Göksungur, Tarihi Hastaneler, s. 95) 
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Foto 27. Gureba Hastanesi’nin yemek tabağı 

Foto 28.Çocuk banyosunun ısısını ölçmek için Gureba Hastanesi’nde kullanılan ahşap muhafazalı derece. 

Balıklı (Valukli) Rum Hastanesi 

1753 yılında yapılan Yedikule Veba Hastanesi yangında hasar görünce 1793 s enesinde yeniden 
yapılmış; 1839 tarihinde, yoldan uzağa inşa edilen yeni hastaneye Panoliko ismi verilmişti.1894 
depreminde hastanenin z arar gör mesi üzerine inşa edilen yenibinalar günümüze ulaşmıştır.1904 
yılında, ünlü banker Teodor Mavrokordato’nun ölen kardeşi Nikola adına yaptığı bağışla inşa 
edilen ve bulaşıcı hastalıklara ayrılan pavyonlara Mavrokordato Hastanesi adı verildi. Hastanenin 
tarihi kitapları vardı. Günümüzde Y edikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi bu binalarda faaliyettedir.  

Foto 29. 1905 yılında Balıklı Rum Hastanesi 
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Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi 

Kazlıçeşme ile Yedikule arasında inşa edilen Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi 1834’te açıldı.Kadın ve 
erkek hastalar için iki ayrı bölüm vardı.II. Abdülhamid Hastaneye Osmanlı armasını kullanma izni 
verdi. Surp Pırgiç Hastane'sinin çok yıpranmış olan ahşap binaları 1880-1889 ve 1898-1906 yılları 
arasında yenilendi. 1906'da,üç bağışçının adını taşıyan bölümler yapılarak hastane genişledi. 

Hastanenin t aşınırları özenle korunmuş ve bir müze kurulmuştur. II. Abdülhamid’in 1880 tarihli 
onarım fermanıda Bedros Şirinoğlu Müzesi’nde teşhir ediliyor. 

Foto 30. Surp Pırgiç ErmeniHastanesi 

Foto 31.II. Abdülhamid’in 1880 tarihli onarım fermanı(Bedros Şirinoğlu Müzesi) 

Balat'ta Or-AhayimMuseviHastanesi 

Osmanlı belgelerinde Balat Musevi Hastanesi olarak anılan Or-Ahayim Hastanesi 1886 tarihinde 
Balat civarındaki fakirlere hizmet verilen bir dispanser olarak idealist doktorların ve hayırseverlerin 
katkılarıyla faaliyete başladı. 1896 yılında II. Abdülhamid, Balat'ta Museviler için vakıf bir arsa 
üzerine hastane yapılmasına izin verdi ve hastane 1898 yılında hizmete girdi. “Hayat ışığı” 
anlamına gelen Or-Ahayim Hastanesigünümüzde faaliyettedir. Tarihi bina ayaktadır. 
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Foto 32. 19. yüzyıl sonunda Or-Ahayim Musevi Hastanesi girişi. (Özel Balat Hastanesi arşivi) 

Foto 33.Günümüzde Özel Balat Hastanesi 

Tersane-i Âmire Tabibhanesi 

1805 t arihinde Tersane’de, günümüzde Taşkızak olarak bilinen Büyük Havuz’un yakınına, 
ispitalya olarak i fade edilen Tersâne-i Âmire Hastanesiyapıldı. Bu hastane günümüz Deniz 
Hastanesi’nin nüvesidir. Tersane ve  donanma i çin usta-çırak usulü ile tabip ve cerrah yetiştirilen 
hastanede 1805 yılında yedi talebe bulunmaktaydı.1806 tarihinde Tersânede bir Tabibhâne açılarak 
"fenn-i tıb" öğretilmesi ve böylece hekimliğin Osmanlı ülkesine yayılması emrinden dolayı 
hastanenin yanına bir Tabibhâne inşa olunması buyruldu. 5 Ocak 1807 tarihli nizâmnâme i le 
Tersane Tıphanesi’nin "tıp ve cerrahlık fenleri ve diğer hususları" düzene sokuldu. Tıp eğitimi için 
gerekenkadavra üstünde eğitim ve Avrupa’dan süreli tıp yayınlarının getirtilmesiyle ilgili ilk 
girişimler bu dönemde yapıldı. 1822’deki Kasımpaşa yangınında Hastane ve T abibhane binaları 
yanarak y ok oldu. Kasımpaşa’da Merkez Deniz Hastanesitıp tarihimizin önde gelen yapılarından 
biri olarak özenle korunmalıdır. 
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Foto 34.Kasımpaşa’da Tersâne-i Âmire Hastanesi veTabibhâne’nin mevkii. 

Foto 35.Kasımpaşa’da tarihi Merkez Deniz Hastanesi 

Mekteb-i Tıbbiye Binaları 

Batı tıbbının öğretilmesi için açılan ilk tıp mektepleri de tarihi yarımadada kuruldu. Günümüz tıp 
fakültelerinin başlangıcı kabul edilen, "Tıbhâne-i Âmire" ya da "Darü't-Tıbb-ı Amire" adıyla anılan 
yeni tıp mektebi Sultan II. Mahmud döneminde, hekimbaşı Mustafa Behçet E fendi’nin ta krirleri 
doğrultusunda 14 Mart l827 tarihinde resmen kuruldu. Şehzadebaşı’nda Acemoğlu Meydan’ında 
bulunan Tulumbacıbaşı Konağı’nda öğretime başlandı. 1832'de Topkapı Sarayı civarında 
Değirmenkapı denilen bölgede sur dışında bulunan, üç koğuştan oluşan Hastalar Odası/Bostancılar 
Hastanesicerrahlık okuluna dönüştürüldü ve Cerrahhâne-i Mamûre (Asakir-i Hassa-i Şahane 
Cerrahhânesi / L'ecole Impériale de Chirurgie) ismiyle eğitime başlandı. Tıbhâne ve Cerrahhâne 
binalarının akıbeti hakkında bilgimiz yoktur. 1839 yılında Galatasarayı’na taşınan Tıbbiye 1848 
tarihinde Beyoğlu’nda çıkan yangında tamamen yandı. T abiat tarihi, z ooloji, a natomi ve ba ndaj 
müzeleriyle kütüphane ve botanik bahçesi de bu yangında yok oldu.Galatasarayı yangınıyla birlikte 
tıp mektebinin erken tarihlerine ait taşınırların neredeyse tamamının kaybedildiğini varsayabiliriz. 
Yangından sonra Tıbbiye Halıcıoğlu’ndaki Humbarahane Kışlası’na taşındı.  

Tıbbiye 1866 yılında Sirkeci’deki Demirkapı Kışlası’na nakledildi. 1898 tarihinde Gülhane Askeri 
Rüştiye Mektebi binası hastaneye dönüştürülerek “Gülhane Tatbikat Mektebi ve Seririyat 
Hastanesi” olarak açıldı ve s tajlar burada yapılmaya başlandı.Gülhane’deki Demirkapı Tıbbiyesi 
ve S eririyat H astanesi binaları ayaktadır. Bu binalarda kullanılmış olan tıbbi araç-gereçler i le 
eğitim-öğretim malzemesi az da olsa günümüze kalabilmiştir.  
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1903 yılında Haydarpaşa’ya taşınan Tıbbiye 1933 reformuylayeniden Rumeli yakasına döndü. 
Tıbbiye’nin Beyazıt, Haseki, Cerrahpaşa ve Çapa’da yerleştiği binalar yerinde bulunmakla birlikte, 
taşınırlarının birçoğu atılmıştır.Tarihi yarımadada bir zamanlar kullanılmış olan tıbbi araç-
gereçlerden ve eğitim malzemesinden örnekler CTF Tıp Tarihi Müzesi’nde bulunuyor. 

Foto 36-37.Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane’nin 1866'da nakledildiği Sirkeci’deki Demirkapı Kışlası (solda). 
Binanın günümüzdeki görüntüsü (sağda).  

Foto 38-39.GülhaneSeririyat Hastanesi (solda); Gülhane Seririyat Hastanesi binasının yirmi yıl önceki 
durumu. 

Foto 40-41-42-43.Demirkapı Tıbbiyesi’nin Kimyahâne ve Bakteriyolojihâne’sinden CTF Müze’sine alınan 
taşınırlar. 
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Foto 44-45-46-47-48. Mekteb-i Tıbbiye’ye mikrobiyoloji dersi için Paris’ten getirtilen alçıdan ders levhaları
(CTF Tıp Tarihi Müzesi)

Foto 49-50. Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’de anatomi dersi (solda); çocuk iskeleti (CTF Tıp Tarihi
Müzesi)
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Foto 51-52.Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’de anatomi dersi (sağda, CTF Tıp Tarihi Müzesi); yetişkin 
insan iskeleti (solda, CTF Tıp Tarihi Müzesi) 

Sağlık Müzeleri 

Sağlık tarihinin somut verileri çok uzun bir liste oluşturur. Tarihi binaların yanı sıra, tıp eğitimiyle 
ilgili araç-gereçler, teşhis ve tedavide kullanılan aletler, hekim üniformaları-apoletleri, fotoğraflar, 
hekimlerin mektupları, tıp ve hekimle ilgili karikatürler, sağlık kurumlarının mühürleri, reçeteler, 
hekim k artvizitleri, doktor v e e be çantaları, ilaçlar ve daha pek çok taşınır mal tarih olduğunda 
sağlık müzelerinin çatısı altında toplanmalıdır. İÜ Tıp Fakültesi’nde Süheyl Ünver ve Bedii 
Şehsuvaroğlu bir tıp tarihi koleksiyonu oluşturmuştur. Koleksiyon İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp 
Tarihi ve Etik Anabilim Dalı bünyesindedir. Turhan Baytop’un Eczacılık Fakültesi’nde 
oluşturduğu Eczacılık Tarihi koleksiyonu da yine Eczacılık Fakültesi bünyesindedir.  

1983 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı başkanı olduğumda 
toplamaya başladığım tarihi araç gereçlerin, belge ve kitapların bir kısmı Tıbbiye’nin taşınırlarıydı. 
1985’te bir salonda açılışını yaptığım tıp tarihi koleksiyonunu2004 yılında Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nin en eski binasının dört ka tında, öğrencilerin desteğiyle, yeniden teşhir-tanzim ettim. 
Herhangi bir görevlendirme olmadan tamamen şahsi gayret ile başlanan ve otuz yıl süreyle 
sürdürülen müze faaliyeti ağır bir mesai ile yürütülmüştür. Ancak bu gibi faaliyetler yurt dışında 
uzmanlardan oluşan büyük ekiplerin gö revlendirilmesi veönemli miktarda mali destekle 
gerçekleşir. Kültür Bakanlığı’nın müzelerin oluşturulmasında öncü olması beklenmelidir.  

Foto 53-54.1985’te ilk müzenin bir salonda açılışında Nil Sarı tanıtım ve açılış konuşmasını yaparken. 
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Foto 55-56. Cerrahpaşa Hastanesi’nin en eski binasına taşınan müze yeniden teşhir-tanzim edildi ve 2004 
yılında ziyaretçiye açıldı.  

Foto 57-58.İngilizlerin 1920-1922 yıllarında Malta’ya sürgün ettiği Tıbbiye’nin göz hekimi Dr. Esad Işık 
Paşa’nın (solda) geliştirdiği iç ve dış bükey aynaların birlikte kullanıldığı Essad Ophtalmoscope(sağda, CTF 
Tıp Tarihi Müzesi) 

Foto 59-60. Haseki Tedavi Kliniği’nde Dr. Akil Muhtar’ın Haseki Tedavi ve Farmakodinami Kliniği 
deneylerinde kullandığı kimograf aleti  (CTF Tıp Tarihi Müzesi) 
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Foto 61-62. CTF Tıp Tarihi Müzesi cerrahi salonu (solda); 
Türkiye’de modern cerrahinin kurucusu kabul edilen Dr. Cemil Topuzlu’nun yağlı boya tablosu (sağda, CTF 
Tıp Tarihi Müzesi) 

Foto 63-64-65-66. CTF Tıp Tarihi Müzesi’nde ilaçla tedavi salonundan görüntüler. 

Foto 67-68. Osmanlı Türkçesi ve Fransızca tıp terimlerinin yer aldığı ders notu defterleri (CTF Tıp Tarihi 
Müzesi) 
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Foto 69-70-71-72-73-74.Tıp Fakültesimuallimlerininreçeteleri (CTF Tıp Tarihi Müzesi) 

Sonuç 

İmparatorluk şehri İstanbul’un tarihi yarımadasının geçmişteki sağlık hayatını yansıtan taşınır ve 
taşınmazları günümüze yeterince ulaşamamıştır. Depremler, yangınlar, binadan binaya taşınmalar, 
ilgisizlik, cehalet, hırsızlık ve yeni inşaatlardan gelecek menfaat hırsı sonucunda pe k ç ok 
değerimizi yitirmiş bulunuyoruz. Avrupa’da gezerken hayranlıkla izlediğimiz tarihi taşınır ve 
taşınmazların varlığı dönüp kendimizi sorgulamamızı gerekli kılıyor. Bazı Avrupa şehirleri o kadar 
aynen korunmuş ki, yapıldıkları dönemlerin insanları mezarlarından kalkıp uyansalar hiç 
yabancılık çekmeyecekler…  

Sağlık tarihiyle ilgili pek çok taşınır ve taşınmaz da korunmuştur. Bir örnek vermek isterim. Liman 
şehriDubrovnik’te1317‘de kurulan Fransiskan Manastırı eczanesinin v e 1420’de kurulan “Domus 
Christi” eczanesinin ilaç kapları, a raç-gereçleri ve dolapları günümüze kadar ulaşmış. Hatta 
aralarında -bizde örneği olmayan- Anadolu’dan getirtilmiş bir Türk seramiği de var. Ama 
İstanbul’un fatihi Sultan II. Mehmet’in inşa ettirdiği darüşşifanın binası dahi yok. Darüşşifalardan 
geriye kalan bir taşınır mala hiç rastlayamadım. Bir hastalığa ismi verilen tek Türk doktoru Hulusi 
Behçet’e ait bir anıyı müzemize koyamadım… 

Tarihi yarımadadaki sağlık hayatının geçmişteki temsilcileriolan taşınırların ve taşınmazların 
korunması, teşhiri ve tanıtımı mimarların ve tarihçilerin olduğu kadar İstanbul’da yaşayanların da 
sorumluluğunda olmalıdır. Mesela, CTF Tıp Tarihi Müzesi’ne aldığımız malzemenin bir kısmı 
bilinçli ve sorumluluk sahibi İstanbulluların bizi arayarak, ailelerinden kalan taşınırları bağışlamak 
istemeleriyle kazandıklarımızdır. Unutmayalım ki, tarihe mal olan yapılar, araç-gereçler, kitaplar, 
belgeler vd. dünya kültür mirası bünyesine katılırlar. Bunları koruyarak gelecek nesillere aktarmak 
uygar insan olmanın şartlarındandır.  

Foto 75. Liman ŞehriDubrovnik’te1317‘de kurulanFransiskan Manastırı’nıneczanesi. 
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                 Foto 76. Dubrovnik’te,Küçük Biraderlerin eski eczanesineAnadolu’dan getirtilen bir ilaç kabı. 
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PEYZAJ ÖĞELERİ MEKANSAL VERİTABANI TASARIMI; SULTANAHMET 
ARKEOLOJİK PARKI DÜNYA MİRAS ALANI ÖRNEĞİ 

Sarıarmağan Şeyma, Fatih Üniversitesi, seymasariarmagan@gmail.com 

Özet 
Bu  çalışma ile Türkiye’deki peyzaj öğeleri içeren, kentsel yaşamın sürdüğü alanlarda bulunan 
arkeolojik mirasın koruma, planlama, yönetim ve yaşama standartlarına uygunluğu ele alınarak 
değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede çalışmanın amacı;  Sultanahmet Arkeolojik Parkı 
Dünya Miras Alanı Örneği mekansal analizlerinin gerçekleştirilmesi için bir veri tabanı tasarımı 
yapılmasıdır. 
Peyzaj mimarlığı çalışmalarında coğrafi bilgi sistemlerinin etkin bir biçimde kullanılması için 
öncelikle ulusal ve uluslararası uygulamalar incelenmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri yöntemleri 
kullanılarak peyzaj mimarlığı mekansal analizlerinin hızlı ve doğru sonuç verdiği görülmüştür. 
Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras alanı ile ilgili peyzaj öğeleri olan doğal yapı, kültürel yapı, 
sosyo-ekonomik yapı verilerinin toplanması ve işlenmesi ile veritabanı tasarımı gerçekleştirilmiştir. 
Peyzaj mimarlarının yaptığı; stratejik peyzaj planlama, koruma amaçlı peyzaj planlama, kentsel ve 
kırsal peyzaj planlama, turizm ve/veya rekreasyon alanları peyzaj planlama gibi çalışmalarda Coğrafi 
Bilgi Sistemleri aktif bir şekilde kullanılarak kısa sürede daha doğru sonuçlar elde edilmiştir. 
Sonuç olarak, peyzaj mimarlığı planlama, tasarım, yönetim çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri 
etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı , Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Abstract 
This study aims at evaluating archeological heritages, which are in the urban areas that include 
landscape elements, with the consideration of their conformity to standards of preservation, planning, 
management and living. In this framework, the purpose of the study is to design a database to conduct 
spatial analysis of Sultanahmet Archeological Park World Heritage Site Case.    
In order to employ geography information systems more effectively in landscape architectural works, 
first domestic and international applications were analyzed. It has been observed that landscape 
architecture spatial analysis give rapid and accurate results while Geography Information Systems are 
employed.  
By collecting and processing the data of natural structure, cultural structure and socio-economic 
structure related to Sultanahmet Archeological Park World Heritage Site, database design has been 
effectuated.  
In works of Landscape architectures such as strategic landscape planning, landscape planning for 
preservation, urban and rural landscape planning, tourism and/or recreational area landscape planning, 
results can be obtained in relatively shorter period of time and more accurately when Geography 
Information Systems are used.   
As a result, in planning, design and management works of landscape architecture, Geography 
Information Systems are used effectively.   

Key Words: Sultanahmet Archeological Park World Heritage Site, Geography Information Systems 

1. Bölüm

1.1. Giriş 

Peyzaj, bir arazi parçasının ekolojik, biyolojik, yapısal ve fonksiyonel karakteristikleri ile birlikte 
ortaya koyduğu görünümdür (Yücel v.d, 2008, s.28). 
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Peyzaj Planlama; mevcut peyzajların korunması, yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi ve yeni 
alan kullanımları içeren peyzajların oluşturulması ve düzenlenmesini hedefleyen bütünleştirici bir 
faaliyetlerdir (Yücel v.d, 2008, s.32). 

Coğrafi bilgi sistemleri, planlama çalışmalarında birden fazla harita ile çalışma gereksinimi sonucu 
ortaya çıkmıştır. Planlama çalışmaları için gerekli olan analizlerin yapılabilmesi, hızlı ve doğru 
kararların oluşturulması amacıyla ihtiyaç duyulan harita katmalarının üst üste çakıştırılması mantığı 
üzerine oluşturulmuştur. Dünyada coğrafi bilgi sistemleri ilk kez Ian Mc Harc'in Design with Nature 
adı ile yayınladığı kitapta harita çakıştırma mantığından ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile coğrafi bilgi 
sistemleri çalışmalarında peyzaj mimarlığı ve planlama konularının önemli etkileri olmuştur (Yörüklü, 
2009, s.1). 

Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanındaki kaynakların koruma ve kullanım açısından 
sürdürülebilir olmasını sağlamak için planlama çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu planlama 
çalışmalarında konumsal ve konumsal olmayan verilere ve bu veriler ile yapılacak analizlere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Söz konusu bu verilerin ve analizlerin planlama çalışmalarında başarı ile 
kullanılmaları için, verilerin coğrafi bilgi sistemi standartlarına uygun bir biçimde veritabanında 
depolanmaları gerekmektedir.  

2. Bölüm

2.1. Çalışma Alanı 

Tarihi Yarımada (Fatih İlçesi), 41°02' kuzey enlemleri ile 28°55'34  doğu boylamları arasında yer 
almaktadır. (Şekil 2.1) (Yönetim Planı 2011, s.11). 

Şekil 2.1. Tarihi Yarımada'nın İstanbul İçindeki Konumu 

Dünya Miras Komitesi tarafından 1978 yılından itibaren oluşturulmaya başlanan Dünya Miras 
Listesi’ne, dört bölgeden oluşan ‘İstanbul’un Tarihi Alanları’ 1985 yılında dahil edilmiştir (Yönetim 
Planı, 2011, s.15). 
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Şekil 2.2. İstanbul’un Dünya Miras Alanları Sınırları (Yönetim Planı 11) 

2.1.1. Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı’ndaki  Sit Alanları ve Kültür Varlıkları 
Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı’nda , Şekil 2.3’te görüldüğü gibi Sur-i Sultani 
Bölgesi; I. Derece Arkeolojik Sit, Sultanahmet Bölgesi ise sahip olduğu anıtsal eserlerin yanı sıra 
kısmen konut, kısmen de ticaret ve turizm işlevleriyle birlikte Kentsel Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan 
edilmiştir (Yönetim Planı, 2011, s.20). 

Şekil 2.3. Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı’nda Bulunan Sit Alanları 
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Şekil 2.4. Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı’ndaki  Kültür Varlıkları 

3.Bölüm

3.1. Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı Veritabanı Tasarımı 

Sultanahmet arkeolojik mirasın peyzaj öğeleri veritabanı tasarımında; konumsal ve konumsal olmayan 
veriler incelenerek Şekil3.1’de gösterilen veritabanı tasarımı gerçekleştirilmiştir.   

Şekil 3.1.  Sultanahmet Arkeolojik Parkı Veritabanı Şekli 
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4.1. Peyzaj Mimarlığında Mekansal Analizler 

4.1.1 Stratejik peyzaj planlama
Arkeolojik mirastaki stratetik planlama da Şekil 4.1.’deki çalışma şekli uygulanmıştır. 

Çalışmanın birinci kısmı verilerin toplanması aşaması olup veritabanı tasarımı yapılmıştır. 

İkinci aşamada, arazi kullanımını etkileyen faktörleri(eğim, jeoloji, bakı, deprem, koruma alanları) 
ayrı ayrı Tablo 4.1’deki matrise göre etki derecesi olarak ve Tablo 4.2’deki matrise göre uygunluk 
değeri olarak puanlandırılmıştır. 

Tablo 4.1’deki bu matriste, değerlendirme faktörlerinin alan kullanımları üzerindeki ‘etki dereceleri’, 
‘çok etkili’ (3), ‘etkili’ (2), ‘az etkili’ (1), ‘etkili değil’ (0) olmak üzere dört grupta toplanmaktadır. 
Örneğin; araştırma alanında yerleşim potansiyeline sahip olan alanların belirlenmesinde, ‘‘Deprem 
Bölgesi’, ‘Anıt eser’, ‘Sit Alanları’ diğer değerlendirme faktörlerine göre daha fazla önem taşıdığından 
en yüksek yani ‘çok etkili’ (3), ‘Eğim’ ve ‘Jeoloji’ gibi çeşitli önemlerle etkisi engellenebilecek ya da 
ortadan kaldırılabilecek faktörler ise daha düşük etki derecesi değerleri almaktadır (Mansuroğlu1997,s. 
47). 

ALAN KULLANIMI 

Flora Topagrafya Jeoloji Sit Alanları Eserler 
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Yerleşim 3 2 1 2 3 3 3 3 3 

Aktif Yeşil Alan 2 3 2 2 0 0 0 1 1 

Pasif Yeşil Alan 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

Ticaret alanı 3 2 1 2 3 3 3 3 3 

Yol 3 3 0 1 3 2 2 3 3 

Sosyal Mekan 3 2 1 1 2 2 2 2 2 

Koruma 0 1 0 2 2 0 0 0 0 

Tablo 4.1. Araştırma   Alanında    Alan    Kullanımlarını    Etkileyen     Faktörler  ve          Alan 
Kullanımları Arasındaki İlişki (Mansuroğlu,1997’den geliştirilerek) 

Tablo 4.2 ’de görülen uygunluk değerinde ise; alan kullanımlarını etkileyen faktörlerinin alt faktörlere 
göre değerlendirilmesinde alan kullanımları için uygunlukları dikkate alınmış ve ‘çok uygun’ (3), 
‘uygun’(2), ‘az uygun’(1) ve ‘uygun değil’ (0) olmak üzere değerlendirilmektedir. (Mansuroğlu,1997, 
s.50) 

4. Bölüm

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

611



POTANSİYEL 
ALAN 
KULLANIMI 

SEÇİLEN DOĞAL 
FAKTÖRLER 

ETKİ 
DEĞERİ 

SEÇİLEN ALT 
FAKTÖRLER 

ALT BİRİMLERE 
VERİLEN SAYILAR 

Y 
E 
R 
L 
E 
Ş 
İ 

M

A 
L 
A 
N 
L 
A 
R 
I 

Flora 3 
Tehlikede 0 

Hasas 0 

Yoğun 1 

Eğim 

2 
% 0-2 3 
% 2-6 3 
%6-12 2 
%12-18 1 

Bakı 
1 

Düz 3 
Kuzey 3 
Güney 3 
Doğu 3 
Batı 3 

Jeoloji 2 
Miyosen 3 
Kuvaterner 3 
Karbonfiber 3 

Deprem 3 
1.Derece 1 

Sit Alanı 3 Var 
0 

Yok 3 

Eserler Var 0 

Yok 3 

Tablo 4.2. Potansiyel Alan Kullanımlarının Belirlenmesinde Seçilen Alt Faktörler ve Yerleşim Alanları İçin 
Uygunluk Değerleri (Mansuroğlu,1997’den             geliştirilerek) 

Tablo 4.2.’de Potansiyel Alan Kullanımlarının Belirlenmesinde Seçilen Alt Faktörler ve Yerleşim 
Alanları İçin Uygunluk Değerleri verilmiştir. Aktif yeşil alan, pasif yeşil alan, ticaret, yol, sosyal 
mekan, koruma için de ayrı ayrı tablo oluşturulup uygunluk değerleri verilmiştir.  

Tablo 4.1.’deki ‘etki dereceleri’, Tablo 4.2.’de ki ‘uygunluk değerleri’ ile çarpılarak ‘uygunluk 
puanları’ elde edilmiş ve uygunluk puanlarının toplanmasıyla, ‘toplam uygunluk puanı’ bulunmuştur.  

Belirlediğimiz her alan kullanımı için belirtilen işlemler yapıldıktan sonra, uygunluk derecesi puanı 
bulunan raster veri üzerinden her alan kullanımı (yerleşim, aktif yeşil alan, koruma, ticaret alanı) için 
ayrı ayrı potansiyel uygunluk haritası elde edilmiştir. Bir alan kullanımında (Örn:Yerleşim) alan 
kullanımını etkileyen diğer faktörlere bakılarak puanlama yapılmıştır. Bir alan kullanımındaki çizilen 
her parça için ‘çok uygun’ (3), ‘uygun’(2), ‘az uygun’(1) ve ‘uygun değil’ (0) şeklinde puan 
verilmiştir. Her alan kullanımı için elde edilen potansiyel uygunluk haritalarının çakıştırılmış ve 
vektör veri raster veriye çevrilmiştir. 
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Şekil 4.2. Uygunluk Derecesi Haritası 

Belirlediğimiz her alan kullanımı için belirtilen işlemler yapıldıktan sonra, uygunluk derecesi puanı 
bulunan raster veri üzerinden her alan kullanımı (yerleşim, aktif yeşil alan, koruma, ticaret alanı) için 
ayrı ayrı potansiyel uygunluk haritası elde edilmiştir. Bir alan kullanımında (Örn:Yerleşim) alan 
kullanımını etkileyen diğer faktörlere bakılarak puanlama yapılmıştır. Bir alan kullanımındaki çizilen 
her parça için ‘çok uygun’ (3), ‘uygun’(2), ‘az uygun’(1) ve ‘uygun değil’ (0) şeklinde puan 
verilmiştir. Her alan kullanımı için elde edilen potansiyel uygunluk haritalarının çakıştırılmış ve 
vektör veri raster veriye çevrilmiştir. 

Şekil 4.3. Potansiyel Uygunluk Haritası 
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Optimal alan kullanım haritası oluşturulurken çakıştırılan potansiyel uygunluk haritalarında en uygun 
alan kullanımı hangisiyse o alan en yüksek değeri alan kullanım için ayrılmıştır Şekil 4.4.’de 
gösterilmiştir. 

Şekil 4.4. Optimal Alan Kullanım Haritası 

Sultanahmet arkeolojik miras alanı sit alanı olmasından dolayı tamamen korunması gereken bir 
alandır. Koruma alanının yakın çevresinde alan kullanımları, korunan alana en az zarar verecek ve 
uygunluk puanı yüksek olan kullanımlar seçilmiştir.  Optimal alan kullanım haritası ve mevcut alan 
kullanım haritası göz önünde bulundurarak geliştirilmiş optimal alan kullanım haritası elde edilmiştir. 
Bina katmanı ve anıt eser katmanı da kullanılarak  Şekil 4.5. gösterilmiştir. 

Şekil 4.5. Geliştirilmiş Optimal Alan Kullanım Haritası 
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4.1.2. Koruma amaçlı peyzaj planlaması 
Arkeolojik mirastaki yeraltı ve yerüstü kültür varlıklarının korunması için, anıt eserler ile bahçelerini 
kapsayan alan anıt müze alanı olarak değerlendirilmesi ve diğer yer altı ve yerüstü varlıkları olan 
bölgelerin ise arkeopark olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Şekil 4.6.Sultanahmet Arkeolojik Parkı’ndaki Arkeopark ve Anıtmüzeler 

4.1.3. Kentsel ve kırsal peyzaj planlaması  
Sultanahmet arkeolojik mirasın kentsel planlama ve tasarımı kapsamında anıt eserlerin etrafındaki 
sokakların tarihi dokuya uygun olarak korunması ve tasarlanması için anıt eserin etrafındaki cadde ve 
sokaklar belirlenmiştir. Şekil 4.7.’de görülmektedir. 

Şekil 4.7. Tarihi Dokunun Korunması Gereken Cadde ve Sokaklar 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

615



4.1.4. Turizm ve/veya rekreasyon alanları peyzaj planlaması      
Turizm kaynaklarının yakın çevresinde bulunan alanlar da, kaynağın sürdürülebilirliği için 
korunmalıdır. Turizm kaynaklarının komşu çevrelerini koruma amaçlı bir tampon bölge oluşturulur.  
Tamponlanmış alanlar turizm kaynaklarının sürdürülebilirliği için korunması gereken alanlardır. 
Tamponlu bölgenin dışında çevre kaynakları açısından değerli alanlar ise rekreasyon alanı olarak 
kullanıma açılabilir. Bu durumu gösteren  öneri turizm haritası geliştirilmiştir (Şekil 4.8). 

Şekil 4.8. Turizm Öneri Haritası 
5. Bölüm

5.1. Sonuç 

Tarihi Yarımada ile ilgili UNESCO raporuna bakılarak araştırma alanı ile ilgili yapılacak çalışmalar 
incelenmiştir. Tarihi Yarımada içerisindeki Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı’nda 
planlama, tasarım ve yönetim konusunda yapılacak çalışmalar incelenerek bir veritabanı tasarımı 
ihtiyacı olduğu görülmüştür. 

İhtiyaç duyulan veriler kurum ve kuruluşlardan temin edilerek CBS ortamında sayısallaştırılmıştır. 
Arkeolojik miras ile ilgili doğal ve kültürel peyzaj öğeleri verileri elde edilerek peyzaj mimarlığı 
veritabanı standartlarında bir veritabanı tasarımı gerçekleştirilmiştir.  

Son olarak, peyzaj özelliklerini içerecek veritabanı tasarımı, peyzaj planlama, tasarım, yönetim ve 
izleme çalışmalarında etkin bir şekilde kullanılabilecektir. Peyzaj mimarlığı meslek disiplinin de CBS 
kullanımı kaçınılmazdır.   
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BİR ABİDENİN KİŞİLEŞTİRİLMESİ: KIZIL SAÇLI BİLGE…  

SAVAŞIR, Kutluğ, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Tınaztepe Kampusu Doğuş Caddesi 
No:209 (35160) Buca / İZMİR, kutlug.savasir@deu.edu.tr 

Summary 
I remember talking about the Turkish literary arts at the literature classes in high school many years 
ago. One of them, which is the heart of this paper, has influenced me throughout my life. "Teşhis" in 
the old language is “Personification (Kişileştirme)” in our current language. It is defined as “assigning 
characteristics of live humans to non-human, non-living things”. 
One of my childhood memories that affected me before I became an architect is the television Show 
“the Golden Girls” and its leading actress SOPHIA. In my life I first associated the name "Sophia" 
with the elderly, witty and wise woman in the show. 
The first time I came to Istanbul was when I was an architectural student. This is the period when I 
came face to face with and touched many renowned heroes of the architectural community, which I 
saw images of and watched on TV or movies. I visited Dolmabahçe, where Atatürk closed his eyes; 
Galata, from where Hezarfen Ahmet Çelebi took wings; Ahmet, Süleyman and of course Sophia, the 
famous inhabitants of the Historical Peninsula. To my eye, Sophia with red brickwork in her envelope 
seemed very different from the other mosques with male names… 
This work aims to tell the life story of this masterpiece, which has been standing for hundreds of years 
and was considered sacred by many civilizations, in a slightly different perspective, in accordance 
with the personification art. Here, the life story of Hagia Sophia is told in a more fun and memorable 
way using personification; with examples, drawings and pictures. 

Keywords: Hagia Sophia, Personification. 

1. Giriş

Bildirinin konusu, binaların tasarlanmasında ve yaratılmasında doğum doktoru gibi işlev gören 
mimarlardan henüz hiçbir binanın doğumuna katılmamış genç ve çırak bir mimarın, asırlar önce 
hayata gelmiş alımlı, şuh ve hayranlık uyandıran bir abideye olan tek taraflı platonik aşkının, 
kişileştirme sanatı yardımıyla aktarımıdır. Bu aşk öylesine karşı konulamaz bir saplantı haline 
gelmiştir ki Mimar, Kızıl Saçlı Bilge'sine hitaben akrustij yazıp, gece rüyalarında küp şekerlerle 
sevgilisinin maketini yapmaya başlamıştır. İşte bu bildiri mimarın yaşadığı platonik aşkın, uzaklardaki 
sevgiliye itirafıdır. 

Bu bildiride Kızıl Saçlı Bilge'nin hayatı, yaşadığı önemli olaylar, atlattığı badireler kişileştirme sanatı 
yardımıyla aktarılacaktır. Öncelikle "Kişileştirme" hakkında ayrıntılı bilgi verme gereği 
duyulmaktadır.  

2. "Kişileştirme"nin Tanımı

Orta okul yıllarında, edebiyat dersinde Türkçe'de geçen söz sanatlarından bahsettiğini hatırlıyorum. 
Teşbih (Benzetme), İstiare (Eğretileme), Kinaye (Değinmece), Teşhis (Kişileştirme), İntak 
(Konuşturma), Mübalağa (Abartma) bu söz sanatlarından bazılarıdır (Söz Sanatları, bt). Bildirinin 
çıkış noktasını oluşturan söz sanatı ise "Teşhis" yani Türkçesi "Kişileştirme"dir. Kişileştirme "İnsan 
dışındaki canlı  veya cansız varlıklara insan özelliği kazandırmaktır. İnsana özgü niteliklerin başka 
varlıklara aktarılmasına, onlara kişilik kazandırılmasına 'teşhis' yani 'kişileştirme' denir (Kişileştirme, 
bt)." Kişileştirme, cansız varlıkları canlıymış gibi düşünmeye, onlara kişilere özgü davranışlar ve 
özellikler atfetmeye denmektedir. Örneğin, ilk arabanızı aldığınızda onu ailenizin bir ferdi gibi 
düşünmek ve ondan "kızımız" diye bahsetmek; ya da öğrenciyken hazırladığınız mimari proje ve 
maketleri sanki "çocuğunuz"muş gibi benimsemek ve jürinin eleştirilerine çok kızmak gibi… 
Kişileştirme, bazen benzetme, çoğu zaman da kapalı istiare biçiminde gerçekleştirilir. 
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Kişileştirmenin mimariye ve mimari öğelere uygulanması ise çok ilginç sonuçlar üretmektedir. Hem 
mimar hem de mühendis olan Santiago Calatrava'nın yaptığı Malmö'deki Turning Torso adlı gökdelen, 
tıpkı bir insanın sola doğru yaptığı dönmeyi anımsatmaktadır. İnsanın omurgalarına benzer çelikten 
taşıyıcı sistemi olan gökdelen cirit atan sporcuların yaptığı hareketi yapıyor gibidir (Şekil 1). 

Şekil 1. Cirit Atan Sporcu Meteforu ve Turning Torso (Turning Torso, bt) 

Bazı binalara öyle bir açıdan bakarsınız ki insan zihninde başka bir imgeye dönüşür. Le Corbusier'nin 
Ronchamp'taki ünlü Şapeline yönelik türlü metaforlar vardır. Kimi ördeğe, kimi gemiye kimi de 
rahibe benzetmektedir şapeli… (Şekil 2). 

Şekil 2. Ronchamp Şapeli ve Meteforları (Wonoseputro, 2006;  Ronchamp, bt;  Ronchamp Şapeli, bt) 

Edebiyattaki ve mimarideki örnekler ışığında bir de alttaki Resim 5'e bakın. Solda yıllar önce 
Mimarlık Dergisi'nde yayınlanmış, Prof. Dr. Gürhan Tümer hocanın ünlü yazı dizisi Mea Architectura, 
Mea Culpa'dan alınmış bir fresk fotoğrafı bulunuyor. Burada tahtına oturmuş iri bukleli ve kızıl saçlı 
bir bayan var. Kucağında Ayasofya'nın maketi bulunuyor ve üstünde de "Agia Sophia" yazısı var 
(Şekil 3-a). Şimdi bir de ortadaki resme bakın. Soldaki kadının yüzünün pembeliği sanki binanın 
cephesine yansımış. Kadının saçlarındaki bukleler, binanın kubbesinde, yarım kubbelerinde ve destek 
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payandalarında devam ediyor. Hatta tahtın iki yanındaki el tutma yerleri de caminin minarelerine 
benzemiyor mu? (Şekil 3-b.)  

Şekil 3. a- Ayasofya'yla İlgili Bir Fresk (Tümer, 2006, s.83), b- Ayasofya Camisi (Ayasofya-a, bt) ve c- Kybele 
Heykeli (Hirst, 2008) 

Anadolu halklarının en eski ve en büyük tanrıçası, aynı zamanda da bereket tanrıçası olan Kybele'yi 
bilirsiniz. Frigler döneminden başlayıp, Hitit, Girit, Yunan, Mısır ve Roma Medeniyetlerinin hüküm 
sürdüğü asırlar boyunca bereketi ve doğurganlığı temsil eden tanrıça, bayanlara verilen "Sibel" ismiyle 
etkilerini günümüzde de sürdürmektedir. Katman katman göbeğiyle tahtına kurulmuş Kybele'yle 
tahtının iki yanındaki aslanlardan oluşan heykelini anımsayınız. Resim 3-a'daki alımlı güzel kadına ve 
dolayısıyla da Ayasofya Camisi'ne ne kadar da çok benziyor (Resim 3-c). Dünya üzerinde inşa edilmiş 
en büyük kargir kubbelerden birine sahip olan Ayasofya'yı, bu özelliği nedeniyle tahtına kurulmuş, 
koca göbekli tanrıçaya benzetmek hiç de yanlış olmasa gerek. Her ikisi de nadide, her ikisi de paha 
biçilmez bir miras bizlere. 

Ayasofya'yı bir kadına benzetip kişileştirmemdeki en büyük etken yukarıdaki resimlerin arasındaki 
benzerlik gibi görünse de bu benzerliğe götüren ilk tohumların çocukluk yıllarımda atıldığını 
anımsıyorum. Çocukluğumdan bir anı olarak hatırladığım, tek kanallı televizyon döneminde, 1985 
tarihli A.B.D. yapımı "Golden Girls" isimli bir dizi vardı. 1987 yılında Türkiye'de gösterime giren 
"Altın Kızlar" isimli dizinin kahramanları Rose, Blanche, Dorothy ve Dorothy'nin annesi SOPHIA idi. 
Hayatımda ilk kez "Sophia" adını o dizideki yaşlı, esprili ve bilge kadınla bağdaştırmıştım. 

Kişileştirmeyle ilgili bağıntıların kurulmasının ardında artık Kızıl Saçlı Bilge'nin hayat hikayesini 
paylaşma vakti geldi. Kendinden önce dünyaya gelen kız kardeşlerini, doğumunu, gençlik yıllarında 
din değiştirip dönme oluşunu, yaşlılık yıllarında değişen işlevini ve günümüz mimari camiasındaki 
yerini farklı bir pencereden bakarak ve biraz da hayal ederek aktaracağım. 

3. Öncülleri

Kızıl Saçlı Bilge'nin, kendisiyle aynı adı taşıyan ve bir zamanlar Artemis Tapınağı'nın şimdi ise 
kendisinin tüm ihtişamıyla durduğu boğaza nazır yerde, iki kız kardeşi dünyaya gelmiştir. Her ikisi de 
Kızıl Saçlı Bilge'ye nazaran çok kısa sayılabilecek bir süre hayatta kalmış ve ne yazık ki ikisi de 
isyanlar sırasında yakılarak yok olmuşlardır. Bunlardan ilki inşasına 326 yılında I. Constantius 
tarafından başlanan ve 15 Şubat 360 yılında II. Constantius tarafından açılışı yapılan, "Socrates 
Scholasticus’un kayıtlarından gümüş kaplı perdelerle süslü olduğu anlaşılan ilk Ayasofya"dır 
(Yenisoğancı ve diğ. 1975). İlk Ayasofya geleneksel Latin mimarisi stilinde bir sütunlu bazilika 
biçiminde inşa edilmiş olup duvarları kargir, çatısı ise ahşap malzemeden inşa edilmişti. İstanbul'un en 
büyük kilisesi olduğu için ona Megale Ekklesia (Büyük Kilise) denmekteydi. "Sonraları 'Thea Sophia' 
diye anılan yapıya V. yüzyıldan itibaren kutsal bilgelik anlamına gelen “Hagia Sophia” adı verilmiştir 
(Ayasofya-b, bt)." İlk Ayasofya fazla ömürlü olamamış, İmparator Arcadius zamanında İstanbul Patriği 
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Joannes Chrysostomos’un sürgüne gönderilmesi üzerine 20 Haziran 404'te çıkan bir ayaklanma sırasında 
yakılıp, büyük ölçüde tahrip olmuştur. 

İlk kilisenin isyanlar sırasında yakılıp yıkılmasından sonra, imparator II. Theodosius bugünkü 
Ayasofya’nın bulunduğu yere ikinci bir kilisenin inşa edilmesi emrini vermiş ve İkinci Ayasofya’nın 
açılışı onun zamanında, 10 Ekim 415’te gerçekleşmiştir. Mimar Rufinos tarafından inşa edilen İkinci 
Ayasofya da yine bazilikal planlı, ahşap çatılı ve beş nefliydi. Fakat bu yapı da İmparator İustinianos 
döneminde çıkan Nika Ayaklanması sırasında, 13-14 Ocak 532’de yakılıp yıkılmıştır (Önder, 1999). 
Bu yapıya ilişkin sütunlar, başlıklar, kabartmalarla süslenmiş mermer alınlık parçaları ve portik 
kalıntıları 1935 yılındaki kazı sonucu çıkarılmış olup, şimdiki Ayasofya'nın girişinde, zemin kotunun 
yaklaşık iki metre altında ve müze bahçesinde sergilenmektedir. Bu kalıntıların bence en önemlisi bir 
kiriş parçası üzerindeki kutsal fıskiyeye yürüyen koyunlar kabartmasıdır (Şekil 4). "İkinci 
Ayasofya’nın uzunluğu bilinmese de genişliğinin 60 metre olduğu sanılmaktadır (Anonim, 2013)." 

Şekil 4. Kutsal Fıskiyeye Yürüyen Koyunların Bulunduğu II. Ayasofya'ya Ait Kiriş Parçası (Jojan, 2007) 

4. Doğumu

Hiç istisnasız gelmiş geçmiş tüm hükümdarlar, krallar, padişahlar ve devlet adamları kendi adlarının 
sonraki nesiller arasında yaşamasını, bir anlamda da ölümsüz olmayı isterler. Buna kavuşabilmek için 
dünya harikaları, eşsiz eserler ve günümüzde ise gökdelenler, köprüler, devasa stadyumlar v.b. inşa 
ederler. İşte bu duygular içinde İmparator İustinianos, o zamana kadar kimsenin inşa edemediği 
büyüklükte bir kubbeye sahip ve eşsiz güzellikte bir kilisenin yapılmasını ister. İmparator, Kızıl Saçlı 
Bilge'nin babası olarak tarihin yitip gidenleri arasından sıyrılmakla birlikte, Nika Ayaklanması sonrası 
halkı meşgul ve mutlu edecek bir meşgale de yaratmış olur.  

Kızıl Saçlı Bilge'nin hayata gelmesi için iki doktor (mimar) Miletoslu İsidoros ile Trallesli Anthemios 
gece gündüz demeden çalışır ve bu büyüklükteki bir eser için kısa sayılabilecek bir sürede (5 yıl) Kızıl 
Saçlı Bilge tamamlanır ve 27 Aralık 537'de hayata kapılarını açar. "Ünlü Bizans tarihçisi Procopius, 
bu yapının sanki 'altın bir zincirle cennetten sarkıtıldığını' söylemiştir (Cox, 2011, s.61)." "Söylenceye 
göre İustinianos, Konstantinapolis'te açılışını yapmak için Ayasofya'ya görkemli biçimde girdiğinde, 
patriğin ellerinden kurtulup, imparatorluk kapılarından tek başına Ambon'a kadar koşmuş ve kollarını 
kaldırıp 'Tanrı'ya şükürler olsun, böyle bir yapıtı gerçekleştirmeme izin verdi! Seni yendim 
SÜLEYMAN!" demiştir (Rifat, 2011, s.12).  

Kızıl Saçlı Bilge, yangınlar tarafından yok edilen öncüllerinin aksine ahşabın çok az kullanıldığı bir 
yapıdır. Bedeni taş ve tuğladan oluşurken üst örtüsü de kargir malzemeden seçilmiştir. Kubbesi 
bugünkü haline nazaran daha basık olarak inşa edilmiştir (Şekil 5-a). Her ne kadar bazilikal planlı, üç 
nefli, bir apsisli ve iki narteksli olsa da öncüllerinden farklı bir plan şemasına ve büyüklüğe sahiptir 
(Şekil 5-b). "Üçüncü Ayasofya’nın mimarisindeki yenilik geleneksel bazilikal plan ile merkezi kubbeli 
planın bir araya getirilmesidir (Anonim-a, bt)." Bunun yanı sıra kare planlı bir mekanın üzerine kubbe 
yerleştirebilmek için karenin köşelerinde ilk kez pandantifler kullanılmıştır. Bu özelliğiyle daha önce 
yapılan kubbeli yapılardan sadece daha büyük bir yapı yapmanın ötesinde, daha önce hiç görülmemiş 
bir teknikle devrim niteliğinde bir yapı yaratılmıştır.  
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Şekil 5. a- Kızıl Saçlı Bilge'nin İlk Plan Şeması (Anonim, 2010) b- Basık Merkezi Kubbenin Görüldüğü Kesiti 
(Anonim-b, bt). 

İmparator İustinianos Ayasofya’nın o güne dek görülmemiş güzellikte, görkemli, heybetli ve gösterişli 
olmasını istemiş ve bu uğurda çok büyük harcamalar yapmıştır. Hakim olduğu topraklarda bulunan en 
güzel mimari parçaları toplatarak Ayasofya’nın güzelliğine güzellik, ününe ün katmak için yapının 
değişik yerlerinde kullandırmıştır. Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Efes'teki Artemis 
Tapınağı’nın sütunlarının neflerde, Mısır’dan getirilen 8 adet porfir sütununun ise yarım kubbeler 
altında kullanıldığı bilinmektedir. "40 tanesi alt galeride, 64 tanesi ise üst galeride olmak üzere toplam 
104 adet sütun bulunan Kızıl Saçlı Bilge'nin beyaz mermerleri Marmara Adası’ndan, yeşil somakiler 
Eğriboz Adası’ndan, pembe mermerler Afyon’dan ve sarı mermerler de Kuzey Afrika’dan getirilmiştir 
(Anonim-a, bt)." Ayrıca cephesinde kullanılan ve pembe rengini veren tuğlalar ise özel olarak 
Rodos'tan getirtilmiştir. Tuğlayla aynı kimyasal özellikteki güçlendirilmiş harç ise dönemindeki 
binalara göre daha kalın kullanılmış ve böylece bina hafifletilmiştir. 

Kızıl Saçlı Bilge 553 yılında daha 16 yaşındayken yaşadığı yersarsıntısı sonucu ağır yara alır. 
"Merkezdeki basık kubbede hasar oluşmuştur (Bayrak, 1996, s.14)." "557 Yılının Ekim ve Aralık 
aylarındaki sarsıntılarda da yine ağır yara alır. Yenileme çalışmaları sırasında doğu kemeri çöküp, ona 
bitişik yarım kubbeyi ve orta kubbenin bir bölümünü de beraberinde götürür. Başaltar, koro yeri ve 
ambon, yıkıntılar altında kalarak ezilir (Rifat, 2011, s.15)." Anthemios ve İsidoros hayatta olmadıkları 
için yenileme görevi İsidoros'un yeğenine verilir. 5 yıl süren onarım çalışmaları sonrasında genç 
İsidoros doğu kemerinin yanı sıra kuzey ve güney kemerlerini de yeniden inşa eder. Yıkılan eliptik ve 
basık kubbe yerine plansal olarak çembere daha yakın ve eskisinden 6,25 metre daha yüksek bir kubbe 
tasarlar. O dönem yaşayan yazarlardan Agathias yeni kubbenin "daha az etkileyici ama daha güvenli 
(Rifat, 2011, s.15)" olduğunu ifade etmektedir. 

Kızıl Saçlı Bilge, ilerleyen yıllarda da hasara neden olan bir çok olaya maruz kalmıştır. Bunlar 
arasında, 859 yılındaki yangın, 869 Depremi -ki bir yarım kubbesinin yıkılmasına neden olmuştur- ve 
ana kubbesinde hasara yol açan 989 Depremi sayılabilir. "989 Depremi'nden sonra İmparator II. Basil, 
kubbeyi Mimar Trdat’a tamir ettirmiştir (Jones, 2007, s.98)." Trdat kubbenin bir kısmını ve batı 
kemerini onarmış ve kilise 6 yıl süren onarım çalışmasından sonra 994’te yeniden halka açılmıştır. 
Kızıl Saçlı Bilge'nin üzerinde bulunan birçok değerli taş ve kutsal emanetler IV. Haçlı Seferi sırasında 
Katolik Hıristiyanlar tarafından yağmalanmış ve kendisi de darp edilmiştir. 1261’de tekrar 
Bizanslılar’ın egemenliğine girdiğinde harap ve ayakta durmakta zorlanır bir durumdadır. Batı 
yüzündeki dört adet destek duvarı muhtemelen bu dönemde yapılmıştır. 1317’de İmparator II. 
Andronikos Palaiologos döneminde ise tedavi devam etmiş, kuzey ve doğu yüzlerini destekleyici 
pansumanlar yapılmıştır. 1344 Depremi sırasında Kızıl Saçlı Bilge'nin kalbi yine kırılmış ve yeni bir 
cerrahi operasyona ihtiyaç duyulmuştur.  

Günümüzde Kızıl Saçlı Bilge'nin güzelliğinin merkezindeki kalbinin "zeminden yüksekliği 55,60 
metre, çapı ise kuzey güney doğrultusunda 31,87 metre, doğu batı doğrultusunda ise 30,87 metredir 
(Altın, 2010, s.45). 
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5. Din Değiştirmesi

Kızıl Saçlı Bilge, 537'de doğumundan 1453’de Sultan II. Mehmed'in İstanbul'u fethine kadar geçen 
916 sene boyunca Ortodoks olarak yaşamıştır. "İstanbul'un fethedildiği salı günü padişah Kızıl Saçlı 
Bilge'yi ziyaret etmiş, ezan okutturmuş ve 2 rekat namaz kılmıştır (Bayrak, 1996, s.23)." Böylece Kızıl 
Saçlı Bilge Müslümanlığa ilk adımını atar. Kızıl Saçlı Bilge'nin bir nevi evlilik cüzdanı olarak kabul 
edebileceğimiz tapusu Fatih Sultan Mehmed üzerine kayıtlıdır. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u 
fethettikten sonra ilk cuma namazını burada kılmak isteyince, birkaç gün içerisinde ahşaptan bir 
minare yapılmış ve cuma ezanı bu minareden okunmuştur. Kızıl Saçlı Bilge'nin hem Müslümanlığa 
geçmesinin kalıcı bir nişanesi hem de bir yüz görümlüğü olarak, Fatih Sultan Mehmed tarafından 
ahşap minarenin yerine tuğladan olan bir diğer minare inşa ettirilmiştir. Osmanlı döneminde böylesine 
önemli bir abidenin minaresinin tuğladan olma nedeni, kanımca daha kısa sürede inşa edilebilmesi ve 
Kızıl Saçlı Bilge'nin bedenindeki kızıl tuğlalarla uyumlu olmasının istenmesidir. Bu ilk kalıcı minare 
hala ayakta olup Bilge'nin güney doğu köşesinde yer almaktadır (Şekil 6).  

Hıristiyanlık simgelerinin, haçların ve insanların resim ve heykellerinin yapılması, hatta bunların 
namaz kılınan dini bir mekan içinde sergilenmesi Müslümanlık geleneklerine ters düşmektedir. Buna 
karşın Fatih Sultan Mehmed, Kızıl Saçlı Bilge'nin iç güzelliğini görüp çok etkilenmiş, onun çok 
değerli bir kültürel miras olduğunu fark edip iç mozaiklerinin korunmasını emretmiştir. Mozaikler 
korunma amaçlı olarak ince bir sıvayla kaplanmış böylece yüzyıllar boyunca doğal ve yapay 
tahribattan kurtulabilmiştir. 

Osmanlılarda camilere minare yapılmasıyla ilgili bir adet vardır. Osmanlı ailesi dışındaki kimseler 
yaptırdıkları camilere yalnız bir minare dikebilirler. Birden fazla minare Osmanlı ailesinden olan 
önemli kişiler tarafından yaptırılan camilerde kullanılmaktadır. Bence, Fatih Sultan Mehmed'in 
Ayasofya'ya tek minare yaptırmasının nedeni; kendisini Kızıl Saçlı Bilge'nin tek sahibi olarak 
görmesidir. Fatih, sahibi olsa bile Kızıl Saçlı Bilge'nin yapılması emrini veren kişi değildir ve 
dolayısıyla Kızıl Saçlı Bilge bir Müslüman tarafından yaptırılmamıştır. Tek minareli durumda sanki 
Fatih Sultan Mehmed'in yaptırdığı bir esermiş gibi algılanmakta ve bu da padişahlık makamına bir 
saygısızlık gibi görülmektedir. Bu yanlış intibaı kaldırabilmek için ikinci bir minare yapımına karar 
verilmiştir. Ancak bu durumda da Osmanlı ailesi tarafından yapılmış gibi algılanacaktır. Tüm bu 
karmaşayı önlemek adına ikinci minare ilkinden farklı olarak taş malzemeyle inşa edilmiştir. Osmanlı 
halkı bu yapıya baktıklarında tek bir kişiye ait olmadığını ve dönme bir yapı olduğunu, minareleri 
nedeniyle cami olarak kullanıldığını hemen anlıyordu. İşte söz konusu olan bu ikinci minare II. 
Bayezid döneminde Kızıl Saçlı Bilge'nin kuzey doğu yönüne yaptırılmıştır (Şekil 6).  

Gelelim son iki minarenin hikayesine. Sultan II. Selim döneminde Kızıl Saçlı Bilge'de yaşlılık 
emareleri tekrar görülmüştür. Ayakta durmakta zorlanan Bilge'ye deva olması için II. Selim, 
mimarbaşı Koca Sinan'ı görevlendirilmiştir. Koca Sinan, yaşlı hasta üzerinde çalışıp reçeteyi hazırlar. 
Buna göre önce kalbi olan kubbede tadilatlar yapılır. Ardından yeni payandalar eklenerek Kızıl Saçlı 
Bilge'nin bedeni desteklenir ve son olarak da çok ağır iki adet minareyle destekler sonlandırılır. Bu 
çalışması sonrası Koca Sinan'ın "Ayasofya elbette ki çok ihtiyarlamıştı, yaptırdığım minareler ile 
kollarının arasına iki baston koymuş oldum, böylelikle Ayasofya kıyamete kadar baki kalacaktır 
(Anonim, 2012)" dediği rivayet olunur. Kızıl Saçlı Bilge'nin giriş kapısının iki yanındaki yani kuzey 
batı ve güney batı köşelerindeki iki minare günümüzde de sapa sağlam ayaktadır (Şekil 6). 
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Şekil 6. Kubbeye Göre Sağda Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezit, Solda II. Selim Dönemi Minareleri (Manzara 
Resimleri, 2012) 

"Osmanlı Dönemi’nde, 16. ve 17. yüzyıllarda, Ayasofya’nın içine mihraplar, minber, müezzin 
mahfilleri, vaaz kürsüsü ve maksureler eklenmiştir. Mihrabın iki yanında bulunan bronz kandiller, 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından Budin Seferi (1526) dönüşünde camiye hediye edilmiştir. Ana 
mekâna girişin sağ ve sol köşelerinde bulunan Helenistik Döneme (MÖ. 30-330) ait iki mermer küp 
ise, Bergama’dan getirilerek, Sultan III. Murad (1574-1595) tarafından Ayasofya’ya hediye edilmiştir. 
Ayasofya’da, Sultan Abdülmecid Dönemi’nde Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından 
yazılan 7,5 metre çapındaki 8 adet hat levhası ana mekânın duvarlarına yerleştirilmiştir. “Allah, Hz. 
Muhammed, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin” yazılı bu 
levhalar İslam âleminin en büyük hat levhaları olarak bilinmektedir. Aynı hattat, kubbenin ortasına ise 
Nur Suresi’nin 35. ayetini yazmıştır (Anonim, bt)."  

6. Cumhuriyet Dönemi'ndeki İşlev Değişikliği

Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında yaşanan savaşlar ve toprak kayıpları ekonomiyi 
zayıflatmıştır. I. Dünya Savaşı ve ardından yaşanan Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'nin de ekonomisi neredeyse sıfırlanmıştı. Bu şartlar altında eşsiz bir abide bile 
olsa yaşlı Kızıl Saçlı Bilge'nin ihtiyacı olan bakımlar uzunca bir süre boyunca yapılamamıştır. 
Böylesine kötü şartlar altında pek çok kültür varlığı ne yazık ki yok olmaktadır. Kızıl Saçlı Bilge'nin 
ömrüne ömür katmak için detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilmesi kararını Yüce Önder Atatürk 
vermiştir. A.B.D. Bizans Enstitüsü müdürü Thomas Whittmore restorasyon çalışmalarını yapmakla 
görevlendirilmiştir. Yapılan çalışma taşıyıcı sisteme yönelik olmayıp, Kızıl Saçlı Bilge'nin iç 
güzelliğini tekrar gün yüzüne çıkarmaya yöneliktir. Fatih döneminde koruma amaçlı yapılan ince sıva 
temizlenerek şimdi hayranlıkla baktığımız mozaikler meydana çıkarılmıştır (Şekil 7). Bunun yanı sıra 
bahçede yapılan kazılar sırasında II. Ayasofya'ya ait olduğu düşünülen mimari elemanlara ve temellere 
ulaşılmış ancak Kızıl Saçlı Bilge üzerinde hasara neden olmaması için kazıya devam edilmemiştir. 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

624



Şekil 7. IV. Leon Mozaiği ve Sunu Mozaiği (Anonim-a, bt). 

"Lâik Türkiye Cumhuriyeti Devleti, örnek aldığı çağdaş Batı medeniyetine, yeni oluşumundaki 
niyetinde samimi olduğunu gösterircesine, Ayasofya’yı Hıristiyanlık ya da İslâmiyet adına kutsal bir 
mabet saymaktan öte, onu modern dünyaya eşsiz bir kültür mirası olarak sunmak istemiştir. Bu 
anlamda Kızıl Saçlı Bilge'ye bir müze kimliği kazandırarak, dinler üstü fakat kültürler arası bir 
paylaşımın arzulandığı bir müze olma özelliği atfeden Türkiye Cumhuriyeti, günümüze değin bina 
üzerindeki hamiliğini Ayasofya’nın yapısal sorunlarını gidermeye çalışarak, devam ettirmiştir (Diker, 
2010, s.1)." Ünlü bir Afrika atasözünün dediği gibi; "Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz 
onu çocuklarımızdan ödünç aldık." Kızıl Saçlı Bilge'ye bir mirasmış gibi yaklaşmak yerine, onu 
gelecek nesillere olduğu gibi aktarmak görevimizdir. 

'Ulu Mabed Ayasofya' başlıklı kitabında ise Kandemir şunları yazmaktadır; Müze yapma kararı 
Ayasofya Camii'nin sadece bahçe kısmıyla ilgili olup ibadethane ile ilgisi bulunmamaktadır. Hatta 
Ayasofya'nın ibadete kapatılıp bir Bizans müzesi yapılması fikrine Atatürk karşı çıkmıştır. Atatürk'ün 
isteği Ayasofya'nın bahçesinin müze, ibadethane kısmının ise cami olarak kalması yönündedir. 
"Ayasofya hakkındaki Atatürk'ün iki istediğinden biri (müze) gerçekleşmiş, diğeri (cami) ise bir türlü 
yerine getirilememiştir. Atatürk'ün bu ikinci arzusunun gerçekleşmemiş olması halen Bizans hayaliyle 
yaşayan çevreler, kilise özentileri ve Atatürk'ü farklı tanıtarak ülkemizi bölmek ve parçalamak 
isteyenler için de bir umut kaynadı olmaktadır. (Kandemir, 2004, s.83)" 

Günümüzde tüm dünya insanları, ilk günkü kadar güzel bu mozaikleri görmelerini iki Türk'e 
borçludurlar. Biri, kilisenin içindeki mozaikleri korumak adına üzerlerini sıvatan, sanatı seven, sanatın 
değerini ve diğer dinlere de saygı göstermeyi bilen Fatih Sultan Mehmed, diğeri ise mozaiklerin 
üzerindeki sıvayı kaldırtarak tüm dünyayı büyüleyen güzelliklerin meydana çıkmasını sağlayıp Kızıl 
Saçlı Bilge'yi müzeye dönüştüren Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. 

7. Mimarinin Pop Starı Olması

Mimarlık Fakültesi'nde öğrenci olduğum dönemlerde ilk kez geldim İstanbul'a. Yıllarca kitaplarda 
okuduğum, resimlerini gördüğüm, televizyon ve filmlerde seyrettiğim mimarlık camiasında şöhretli 
birçok kahramanla yüz yüze ilk tanışmam, onlara dokunmam ilk bu dönemde olmuştur. Mimarlık 
camiasını oluşturan binaları, Tele-vole kültürüyle kişileştirerek; Atatürk'ümün gözlerini yumduğu 
Dolmabahçe'yi, Hezarfen Ahmet Çelebi'nin kanatlandığı Galata'yı, Tarihi Yarımada'nın ünlü sakinleri 
olan Ahmet'i, Süleyman'ı ve tabi ki Sophia'yı ziyaret ettim. Cephesi kırmızı tuğlalarla örülü olan 
Sophia, ilk kez o dönemde etrafındaki erkek isimli diğer camilerden çok farklı görünmüştü gözüme… 
Yuvarlak, kadınsı hatları, kırmızı tuğla cephesi ve diğerlerinden büyük kubbesiyle Sofya; keskin 
erkeksi hatları, heybetli duruşları ve beyaz renkli mermerleriyle Ahmet ve Süleyman'dan çok farklıydı.  

397 yaşındaki Ahmet ve 456 yaşındaki Süleyman'la karşılaştırıldığında 1476 yaşındaki Sofya oldukça 
yaşlıdır. Birçok doktor (mimar) tarafından çeşitli ameliyat ve estetik operasyonlar geçirmiştir. Bu 
operasyonlardan en önemlisi de sanırım doktorların baş tacı olan Sinan'ın yaptığı minareler ve destek 
duvarları eklemeleridir. Tüm bu operasyonlar ve botokslar sonucunda çevresindeki Ahmet'e ve 
Süleyman'a taş çıkarırcasına ayaktadır. Bu özelliğiyle Sofya, tıpkı Ajda Pekkan gibi mimarlık 
camiasının pop starı olmayı hak etmektedir.  
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8. Sonuç

Olağanüstü iç ve dış güzelliğiyle İstanbul'un orta yerinde bulunan Kızıl Saçlı Bilge, yalnız Ortodoks  
dünyasının kutsal yeri ve Müslümanlara göre Tanrı'nın evi olmasının yanı sıra, sanat tarihindeki yeri 
nedeniyle de bütün dünyaca tanınmaktadır. Tüm dünyadan insanların sanal ortamda oylamaya 
katıldığı ve Dünyanın Yeni Yedi Harikası'nın seçildiği listede Türkiye'den tek aday olarak girmeyi 
başarmıştır. 07/07/2007 tarihinde yapılan oylama sonucu ilk yedi harika içine girememiş olsa da Kızıl 
Saçlı Bilge gönlümüzün sultanıdır. 

Bir çok konuda aşılamaz denilen sınırları aşmış ve antik dönemden günümüze kadar kalabilmiş çok az 
sayıdaki mega yapıdan birisi olarak dönemine ve hatta günümüze de damgasını vurmuştur. Kızıl Saçlı 
Bilge'nin sıra dışılığının temelinde aşağıdaki 'ilk'ler ve 'en'ler yatmaktadır: 

• Dünyanın en eski katedralidir.
• Kubbeyi taşımak için pandantiflerin kullanıldığı ilk yapıdır.
• 1520'deki Sevilla Katedrali'nin inşasına kadar dünyanın en büyük katedrali unvanına sahip

olmuştur.
• Dünyanın en hızlı inşa edilmiş katedralidir.
• Dünyanın en uzun süre ibadet yeri olarak hizmet gören yapılarından biridir.
• Yapıldığı dönemde dünyanın en büyük kubbesine sahip olan katedraldir.

Kızıl Saçlı Bilge'nin çok uzun ömründe hayatının dönüm noktası olmuş olayları içeren hayat 
hikayesinin kısa bir özeti, mimarın Kızıl Saçlı Bilge'ye olan tutkusunun bir ifadesi olarak dizelere 
akrustij şeklinde şöyle dökülmüştür… 

Ayın şavkı vurdu mu, gül kokulu pembe yüzüne, 
Yer yüzündeki en cazibeli abidelerden birisin. 
Asırlardır direnmektesin yangın ve depremlere, 
Sinan'a ilham verip, ondan destek alan camisin. 
Orta çağı kapatıp, yeni çağı başlatan,... 
Fatih'in hedefi olan şehrin simgesisin. 
Yıllar boyu örtülmüş iç güzelliğine, 
Atatürk devrinde tekrar kavuşan bir müzesin. 

Allah'ın resulü Hz. Muhammed, İstanbul'un fethini ve Müslüman toprağı olmasını çok arzu etmiş 
ancak ömrü bunu görmeye yetmemiştir. Bu konu hakkında 'İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu 
fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur (Sahih Hadisler, bt)" sözünü 
söylediği rivayet edilmektedir.  

Asırlardır, Peygamberimize ait olan bu sözde adı geçen komutanın İstanbul'u fetheden Fatih Sultan 
Mehmet Han, adı geçen ordunun da Osmanlı ordusu olduğunu düşündük durduk. Bu doğrudur ve bu 
durum bizleri hep onurlandırmaktadır. Ancak Kurtuluş Savaşı öncesi İstanbul'un İngilizler tarafından 
işgal edildiği de bir gerçektir. Şimdi düşünelim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusu 
olmasaydı, muhtemelen İstanbul'da İngiliz bayrağı dalgalanıyor, Kızıl Saçlı Bilge ise bir Ortodoks 
Kilisesi olacaktı. Peygamberimizin bu kutlu sözünde bahsettiği ve bizlere müjdelediği komutan ve 
ordusu birazcık da Kemal Paşa ve şanlı Türk ordusu değil midir?  
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Summary 
Mihrişah Valide Sultan was the most favored woman (haseki) of Sultan Mustafa III. She had lived in 
“Old Palace” about for fifteen years after Sultan Mustafa III died. But she had return as a Valide 
Sultan to Topkapı Palace when Selim III ascended the throne. Mihrişah Valide Sultan was burried her 
tomb in Eyüp when she died in 1805. 
A cemetery was designed from near the Mihrişah Valide Sultan’s tomb toward the back of the hospice 
for more than two centuries. That cemetery was one of the most important cemeteries in Ottoman 
period. In the cemetery are four hundred fourty four graves. Additionally, there ara lots of broken 
headstone.  
Mihrişah Valide Sultan’s Cemetery consists of three different grave forms, sarcophagus, pehleli and 
simple framed grave. Ottoman sarcophagus was formed usually three different types, boat, table and 
chassis sarcophagus but we saw some of the sarcophagus in Mihrişah Valide Sultan’s cemetery are 
distinguished with the original structures. These sarcophagus can be called to as “kiosk type 
sarcophagus”. This naming is a suggestion for now. 

Anahtar Kelimeler : Eyüp Sultan, Hazire, Mihrişah, Türbe, Lahit 

Mihrişah Valide Sultan’ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber Sultan III. Mustafa’nın 
başkadını olması nedeniyle 1745 yılında doğmuş olabileceği düşünülür. Ceneviz veya Gürcü asıllı 
olduğu yolunda çeşitli rivayetler bulunan Mihrişah Valide Sultan, III. Mustafa’nın ölümü üzerine Eski 
Saray’a gönderilir ve 15 yıllık Eski Saray hayatının ardından oğlu III. Selim’in 1789 yılında tahta 
çıkması üzerine valide sultanlara mahsus büyük bir törenle Topkapı Sarayı’na geri döner. (Sakaoğlu, 
1994, s.458)  H.1220/M.1805 yılında hayata gözlerini yuman Mihrişah Valide Sultan, Eyüp semtinde 
adına inşa edilen türbeye defnedilir. Osmanlı tarihinde mütevazi kişiliği, dindarlığı ve iyilikseverliği 
ile tanınan Mihrişah Valide Sultan hiç bir zaman siyasi hırs ve emellere kapılmamış, zamanının 
önemli bir bölümünü hayır işlerine ayırarak, İstanbul’un çeşitli semtlerinde banisi olduğu bir çok eser 
ve bunlara ait vakıflar tesis etmiştir. (İnan, 2004, s.22 vd.) Bu yapılardan biri de Eyüp Bostan İskelesi 
Sokak’ta yer alan Mihrişah Valide Sultan Külliyesi’dir. İmaret, Türbe, Sıbyan Mektebi, Sebil, Çeşme 
ve Hazire’den oluşan külliyenin ana yapısı durumundaki imaret, kurulduğu tarihten bugüne amacına 
uygun olarak hizmet vermektedir. Osmanlı Padişahlarının tahta çıkışlarında cülûs törenlerinin de 
yapıldığı Bostan İskelesi Sokağının iki tarafına yayılmış olan külliye yapılarından İmaret, Türbe, 
Çeşme ve Sebil organik bir bütün oluşturuken Sıbyan Mektebi bu bütünlüğün dışında müstakil bir yapı 
olarak konumlanmıştır. Mihrişah Valide Sultan Haziresi esas itibariyle Türbe’ye bağlı bir alan olarak 
şekillenmekle beraber, gerek İmaret ve gerekse Sıbyan Mektebi etrafında da ayrıca hazireler 
oluşmuştur. (R.1) 

Arapça HZR kökünden türetilmiş olan hazire sözcüğü etrafında çit veya duvar bulunan ağıl, mezarlık 
vb. yerler olarak tanımlanmıştır. (Devellioğlu, 2009, 417.) Hazireyi normal mezarlıktan ayıran özelliği 
cami, medrese ve tekke gibi dini yapıların bitişiğinde yer alması ama özellikle de oluşumuna öncülük 
eden bir anıt mezarın bulunmasıdır. Bu türden hazirelerin örnekleri sadece İstanbul veya Anadolu’da 
değil İslam coğrafyasının başka yerlerinde de görülebilmektedir. Çünkü ilmi, ahlakı ve takvası ile 
toplumun yücelttiği kişilerin yanına veya yakınına defnedilip, ahirette o muhterem zat’a komşu olmak 
müslümanın en naif isteklerinden biri olmuştur. Semerkant’ta sahabelerden Kusem bin Abbas’ın 
mezarı çevresinde şekillenen Şah Zinde Türbeler topluluğu (9.-14. yüzyıllar), Bursa’da Muradiye 
Külliyesi (1425-1426) bünyesinde yer alan ve Osmanlı Hanedanından bir çok kişinin türbesini 
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barındıran hazire ile İstanbul’da Eyüp Sultan bu türden oluşumun örnekleri arasında sayılabilir. 
Bilindiği üzere Eyüp, Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretinde ona mihmandarlık yapan ve ileri 
yaşına rağmen İstanbul’un Emeviler dönemindeki kuşatmasına da iştirak ederek bu kuşatma esnasında 
şehid düşen Eyyûb el-Ensari’nin mezarı etrafında oluşmuş birçok mezarlık ve hazireye sahiptir.  
Mihrişah Valide Sultan Haziresi kendi türbesinin de dahil olduğu 45 Ada, 61 Parsel de yer almakta 
olup, parsel sınırları İmaretin ana binasına ve yola bağlı olarak şekillenmiştir. Bu nedenle Türbe ile 
birlikte yol kenarından başlar ve imaretin arkasına doğru dönerek devam eder. Hazirede toplam dört 
yüz kırk dört mezar, ile yirmi iki adet mezar kaidesi bulunmayan şahide(ler) vardır.  Ayrıca hazirenin 
çeşitli yerlerinde gelişigüzel istiflenmiş veya dağınık vaziyette bulunan çok sayıda şahide tespit 
edilmiştir. (R.2) Mezarlar kronolojik olarak sıralandıklarında h.1210/m.1796 ile h.1344/m.1925 yılları 
arasında homojen bir dağılım gösterirler. Ancak az sayıda olmakla birlikte h.1344 yılı sonrasına ait 
mezarlar da vardır. Mezarların kronolojik dağılımına göre Hazire’nin Mihrişah Valide Sultan 
Türbesinin inşaasından önce oluşmaya  başladığı ve m.1926 yılına kadar genişlemesini sürdürdüğü 
söylenebilir. Bu olağan durumun yanısıra bazı mezarların tarih kaydı özellikle dikkat çekmektedir. 
Çünkü 1 Ocak 1926 yılında miladi takvime geçildiği düşünülürse, Haziredeki mezarların genel tarih 
aralığı bu takvim değişikliği ile örtüşmektedir. Ancak bazı mezarlarda, daha miladi takvime 
geçilmeden Arap rakamlarıyla yazılmış olmakla beraber doğrudan miladi takvime göre tarih 
düşüldüğü görülür.  

Mihrişah Valide Sultan Haziresindeki mezarlar, form özelliklerine göre; 
1- Lahit mezarlar 

a. Masa lahitler (R.3)
b. Tekne lahitler (R.4)
c. Köşk tipi lahitler (R.5)

2- Pehleli mezarlar (R.6) 
3- Niteliksiz çerçeveli mezarlar (R.7) 

olarak üç ana grup oluşturmaktadır. Bu mezar grupları içerisinde basit toprak mezarlara özellikle yer 
verilmemiştir. Çünkü herhangi bir mezara bağlı olmaksızın dikilen şahideler bulunmakla birlikte 
bunların basit toprak mezarlara işaret etmediği, zaman içerisinde belki kırıldığı için asıl olması 
gereken yerde olmayıp Hazire alanında uygun görülen başka başka yerlere dikildikleri 
düşünülmektedir. Kaldı ki, Hazire’de bulunan çok sayıda şahidesiz  mezar da bunun bir göstergesidir.  
Mezarları cinsiyet durumuna göre tasnif etmek henüz mümkün olamamıştır. Ancak Osmanlı 
döneminin mezarlarında genellikle cinsiyete işaret eden belirli form ve bezeme özelliklerinin olduğunu 
biliyoruz. Buna göre bitkisel bezemenin daha yoğun olarak yer aldığı veya konturları çok keskin hatlar 
oluşturmayan şahideler çoğunlukla kadınlara ait mezarların özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Erkek ve kadın mezarlarındaki en belirgin ayırım başlıklarda kendini gösterir. Özellikle erkeklere ait 
mezarların şahidelerinde gördüğümüz başlıklar, Osmanlı mezarlarının belki de en önemli detayını 
oluşturur. Çünkü bu başlıklar sadece cinsiyete işaret etmekle kalmaz, medfunun mesleği, mesleğindeki 
rütbesi, tarikat ehli ise hangi tarikata mensup olduğu vb. vasıfları konusunda da detaylar içerir. (Çal, 
1994. S.206-225) Mihrişah Valide Sultan Haziresindeki mezarların tespit edilen başlıkları,  

1- Paşa kavuğu (R.8) 
2- Horasani kavuk (R.9) 
3- Fes başlık (R.10) 
4- İlmiye sarığı (R.11) 
5- Mevlevi tacı (R.12) 
6- Yassı takke (R.13) 
7- Kâtibi kavuk (R.14) 

olarak yedi farklı türde karşımıza çıkmaktadır. 

Bir başka tasnif konusu ise şahidelerdir. Mezarlar baş ve ayak şahidesi olmak üzere genellikle iki 
şahideye sahiptir. Ayak şahidesi daha çok bezemeye yönelik unsurlarla şekillenirken, baş şahidesinde 
bezeme unsurlarının yanısıra ölen kişinin kimliğini bildiren ve ayrıca ölüm ile ilgili çeşitli edebi 
metinler ile Kur’an’dan ayetler içeren bir kitabe de yer alır. Şahideler genellikle yassı ve silindirik 
olarak biçimlenmekle beraber çok farklı formlarda şahide örnekleri görmek de mümkündür. Mihrişah 
Valide Sultan Haziresindeki şahide örnekleri, 
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1- Yassı dikdörtgen şahideler (R.15) 
2- Yassı beşgen şahideler (R.16) 
3- Silindirik veya sütun formunda şahideler (R.17) 
4- Çeşitli formlarda dekoratif şahideler (R.18) 

olarak dört farklı türde görülürler. 

Mihrişah Valide Sultan Haziresinde bulunan mezarlar arasında iki örnek genel form özellikleri ile 
diğerlerinden ayrılırlar. Aslında sözkonusu örnekler lahit tipi mezarlar grubunda ele alınmakla birlikte 
alışılagelmiş lahit örneklerinden farklı düzenlemeleri ile dikkat çekerler. Osmanlı döneminin lahit 
mezarlarında yaygın olarak görülen temel formlar tekne lahitler, masa lahitler ve çatma lahitler olarak 
gruplandırılmaktadır. Ancak bu temel formların yanısıra sütun, alınlık kemer vb. mimari  cephe 
unsurlarının daha küçük ölçeklerde kullanıldığı mimari düzenlemeli lahitler gibi belirli bir dönemin 
eğilimi olarak uygulanan lahitler de vardır. (Seçgin, 2001, s.495-507) Bu iki örnek ise dikdörtgen 
prizmatik alt kütle, iki yanda korkuluk panoları ve sadece tek bir şahide barındırıyor olmaları ile bir 
taht veya köşkü andırmaktadırlar. Bu nedenle sözkonusu mezarlar için “köşk tipi lahitler” şeklinde 
adlandırmanın uygun olacağı kanaatindeyiz. 

1. Örnek Ahmed Abud Efendi Mezarı

Hazirenin doğu bölümünde, imaretin kuzey duvarına bitişik olarak konumlanan mezar dikdörtgen bir 
gövde üzerinde şekillenmektedir. batı yönündeki dar kenarının ortası oval bir taşma yapan kaidenin iki 
uzun kenarı boyunca mermer panolar uzanmaktadır.  Mermer panoların yan yüzeyleri iki yatık 
dikdörtgen çerçeve ile bu çerçeveler arasındaki dikine dikdörtgen yüzeylerde gördüğümüz kemerli 
sağır nişlerden oluşan yalın bir dekorasyona sahiptir. Yatık dikdörtgenlerin üst kenarlarında profilli 
silmeler alt kenarlarında ise prizmatik üçgenlerden oluşan bir bezeme görülür. Mermer panoların 
üstünde dikine dikdörtgen bölümlere denk gelecek şekilde üçer adet kare prizma topuz yer almıştır. 
Sözkonusu panolar şahidenin iki kenarına yerleştirilmiş üst kısımları sivri kemer formunda ve ön 
yüzlerinde bitkisel süslemelerin olduğu birer arkalığa yaslanmıştır. Mezarın en gösterişli bölümü olan 
şahide geniş yüzeyli dikdörtgen bir pano halindedir. Dikdörtgen panonun ortasında kitabe için iki 
kademeli ve belirli noktalarda kırılan silmelerin çevrelediği bir içerlek yüzey oluşturulmuştur. Alttan 
prizmatik üçgen bordürle sınırlanan dikdörtgen pano, üstte mukarnas kornişle sonlanır. Dikdörgen 
pano yayvan ve kavisli konturları olan bir alınlık ve onun da üstünde bir palmet tepelikle 
taçlandırılmıştır. Alınlığın yüzeyi daire içine alınmış “Allah” yazısı ve bu dairesel madalyonun etrafını 
saran rumî bitkisel süslemelerle bezenmiştir. Dikdörtgen panonun arka yüzeyi oldukça sadedir ancak 
ön cephede gördüğümüz içerlek yüzey oluşturan silmeler burada sadece kontur olarak tekrarlanmıştır. 
Kitabe panosunun iki yanında birer dikme yer alır ve üstte çokgen tepeliklerle sonlanan bu dikmelerin 
görünen bütün yüzeyleri bezemelidir. Sözkonusu yüzeyler profilli silmelerin oluşturduğu birer kartuş 
dışında rumî ve palmetlerden oluşan bitkisel kompozisyonlarla süslenmiştir. Köşelerde yer alan kum 
saatli burmalı sütunceler ise dikmeleri masif kütlesellikten kurtaran diğer önemli unsurlardır. (R.19) 
Talik hat ile yazılmış sekiz satırlık kitabe metni şöyledir (R.20) ; 

1- Huve’l-bâkî 
2- Şam-ı şerif eşrâfından  
3- ve mûteberâni tüccardan 
4- Merhûm Ahmet Abud 
5- Efendinin kabridir 
6- Rûhına fâtiha 
7- Tarih-i vefâtı sene 1341   
8- Tarih-i velâdeti sene 1269 

Abud Ailesi Şam eşrafından olup, özellikle 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın ortalarına kadar 
İstanbul’da önemli ticari faaliyetlerde bulunmuşlar, dönemin içinde bulunduğu olağanüstü şartlarda 
önemli siyasi ve toplumsal görevler üstlenmişlerdir. Mehmed Abud Efendi ve küçük kardeşi Ahmed 
Abud Efendi Abud Ailesinin önde gelen isimleridir. Harbiye Nezareti Mübayaa Komisyonu Reisliği, 
Şirket-i Hayriye Reisliği, Dersaadet (İstanbul) Ticaret Odası İkinci Reisliği görevlerinde bulunan 
Mehmet Abud Efendi’nin ailesi Sultanahmet’de Abud Efendi Konağı, Kandilli’de Mimar Garabed 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

631



Balyan’ın inşa ettiği Abud Efendi Yalısı, Beyoğlu’nda Demetre Th. Bassiladis’in mimarı olduğu 
Suriye Pasajı ve Sirkeci’de Meserret Otel’in de aralarında olduğu büyük bir malvarlığına sahiptir. 
Yayınlarda Abud Ailesinin Hicaz Demiryolu’nun inşaası (Çetin, 2012, s.109-124) ve Osmanlı 
Donanmasının güçlendirilmesi için bağışta bulunanlardan olduğu da belirtilmektedir. Ailenin ilk ticari 
faaliyetleri ipek ve deri ticareti üzerine yoğunlaşmıştı. Mihrişah Valide Sultan Haziresi’nde gömülü 
olan Ahmed Abud Efendi bu ailenin bir üyesidir. 

2. Örnek Gendiyeli Hattatzadeler Makberesi

H.1314 ve H.1340 olmak üzere iki ayrı tarih kaydı bulunan mezarın Hattatzade Mustafa Es’ed Beg 
Efendi ile İzzet Melih Beg’in iki yaşında ölen Mustafa Faruk Melih’e ait olduğu anlaşılmaktadır. 
İki bölümden oluşan mezarın alt yapısı herhangi bir süsleme veya detay içermeyen basit dikdörtgen 
prizma şeklinde düzenlenmiştir. Üstte ise dikdörtgen prizmanın uzun kenarları boyunca uzanan iki 
parça halinde mermer panolar yer alır. Yüzeyleri ajur tekniğinde işlenmiş palmet dekorlu panolar üç 
dikmeyle birbirine bağlanırlar. Alttan kare kesitli olarak başlayan ve yarıdan itibaren köşeler 
pahlanarak çokgene dönüşen dikmeler ün üstte bir tepelikle sonlanırlar. Dikmelerin görünen 
yüzeylerinde birer kabartma gülbezek yer almaktadır. Şahide mezarın batı ucunda aşağıdan yukarıya 
doğru profilli kenarlarla kademeli olarak daraltılmış yüksekçe bir kaide üzerine oturmaktadır. 
Kaidenin geniş dikdörtgen yüzeyli bölümünde arka ve yan yüzeylerde birer adet ön yüzde ise ortadaki 
daha büyük olmak zere üç gülbezek oyma tekniğinde işlenmiştir. Kaidenin en üst bölümünün kenarları 
çepeçevre prizmatik üçgenlerle dekorlanmıştır.  Şahide kare kasitli olup, dört köşesinde kum saatli 
burmalı birer sütunce yer almaktadır. Üstte üçlü palmet tepelikle sonlanan şahide yüzeyleri kitabenin 
yer aldığı ön cephe dışında hiç bir detay barındırmamaktadır. Ön cephede en üstte yatay bir kartuş, 
onun altında ise bir gülbezek ile Huvel-bâkî ibaresini içine alan dekoratif bir çerçeve yer alır. Şahide 
kitabesi on satır halinde olup sülüs hatla yazılmıştır. En altta ise tarih ve Fatiha ibaresinin yer aldığı 
küçük yatık dikdörtgen bir çervçeve ile cephe düzenlemesi tamamlanır. (R.21) 
Kare kesitli şahidenin doğu yüzünü kaplayan on üç satırlık kitabe metni şöyledir (R.22) ; 

1- Gendiye'li (kandiye) Hattatzadeler ailesinin makberesi 
2- Huve’l-bâkî 
3- Konya ve Girid vilayetleri defterdârı 
4- Gendiye eşrâfından fâzıl-ı muhterem  
5- Hattatzâde Mustafa Es’ed Beg 
6- Efendi hazretlerinin nezih ve asil 
7- Rûhına fâtiha 1314 
8- Meşârileyhin hefidi vereji  
9- İdare-i umûmiyesi müdîri 
10- İzzet Melih Begin iki yaşında 
11- Güzel yavrusı Mustafa Fâruk 
12- Melih'in lâtif ve mâsum rûhına 
13- Fâtiha  sene 1340 

Mihrişah Valide Sultan Haziresi Eyüp’teki en önemli hazirelerden biridir. Bir valide sultanın türbesi 
etrafında şekillendiği için 18. ve 19. yüzyıla ait oldukça nitelikli mezarlar barındırır.  Ancak doğanın 
yarattığı tahribat mezarlarda ciddi boyutlara varan kayıplara neden olmaktadır. Bazı mezarlarda 
kullanılan taşın cinsine bağlı olarak şahidelerin yüzeyi kristalize olup, ileri derecede aşınmalar 
sözkonusu iken, bazı mezarlar ise köklü bitkiler ve hatta ağaçlar nedeniyle form özelliklerini ve 
bütünlüklerini tamamen yitirmişlerdir. (R.23) Aslında bu sorun sadece bu bildirinin konusunu 
oluşturan Mihrişah Valide Sultan Haziresi değil diğer bütün hazireler için de geçerlidir. Bu nedenle 
öncelikle bu hazire ve mezarlıkların bilimsel çalışmalara konu edilerek belgelenmeleri ve uzmanlarca 
geliştirilecek öneriler ve çözümler doğrultusunda doğanın etkilerine bağlı tahribatın minimum 
seviyeye indirilmesi gerekir.  
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RESİMLER 

Fotoğraf 1. Mihrişah Valide Sultan Haziresi vaziyet planı (İBB’den düzeltilerek) 
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Fotoğraf 2. Hazirede devrilmiş veya kırılmış şahideler 

Fotoğraf 3. Masa Lahit 
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Fotoğraf 4. Tekne Lahit 

Fotoğraf 5. Köşk Tipi Lahit 
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Fotoğraf 6. Pehleli Mezar 

Fotoğraf 7. Niteliksiz Çerçeveli Mezarlar 
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Fotoğraf 8. Paşa Kavuğu 

Fotoğraf 9. Horasani Kavuk 
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Fotoğraf 10. Fes Başlık 

Fotoğraf 11. İlmiye Sarığı 
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Fotoğraf 12. Mevlevi Tacı (Sikkesi) 

Fotoğraf 13. Yassı Takke 
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Fotoğraf 14. Katibi Kavuk 

Fotoğraf 15. Yası dikdörtgen şahideler 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

641



Fotoğraf 16. Yassı beşgen şahideler 

Fotoğraf 17. Silindirik veya sütun formunda şahideler 
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Fotoğraf 18. Çeşitli formlarda dekoratif şahideler 

Fotoğraf 19. Ahmed Abud Efendi mezarı 
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Fotoğraf 20. Ahmed Abud Efendi mezarı kitabesi 

Fotoğraf 21. Gendiyeli Hattatzadeler Makberesi 

Fotoğraf 22. Gendiyeli Hattatzadeler Makberesi kitabesi 

Fotoğraf 23. Darü's-saade Ağası Halilpaşalı
Bilal Ağa'nın mezarı 
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İSTANBUL AYAZMALARI VE BİR İNANÇ MERKEZİNE DÖNÜŞEN MERYEM ANA 

AYAZMASI 

Yrd. Doç. Dr. Ersoy Soydan* 

Kastamonu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon-Sinema Bölüm Başkanı 
*ersoy.soydan@gmail.com

Özet        
Ayazmalar, Ortodokslarca kutsal kabul edilen ve şifa verdiğine inanılan su kaynaklarıdır. Yunanca 
“kutsal yer” anlamına gelen “hagiasma” sözcüğünden dilimize yerleşen ayazma kavramı İstanbul halk 
kültürünün en önemli unsurlarından biridir. Geçtiğimiz yüzyılın başında İstanbul’da sayıları 150’yi 
bulan ayazmaların bir çoğu kaybolmuş ve günümüze ancak kiliselerin içinde yer alan ayazmalarla, 30 
civarında bağımsız ayazma ulaşabilmiştir.  
Tarihi Yarımada içinde de çok sayıda ayazma yer almaktadır. Bunlardan biri de Vefa'daki Meryem 
Ana Ayazmasıdır. Halk arasında Ayın Biri Kilisesi olarak adlandırılan ayazmayı her dinden binlerce 
insan ziyaret etmektedir. Ayazmayı ziyarete gelenler kutsal kabul ettikleri sudan içip ya da şifa bulmak 
için vücutlarına sürerler. Ziyaretçiler küçük şişelere Ayazmalık olarak adlandırdıkları sudan doldurup 
evlerine de götürürler. Bunun yanısıra ayazmanın adandığı Meryem Ana'ya dileklerde bulunup, onun 
ikonası önünde mumlar dikilerek adaklar adarlar. Dilekleri kabul olanlar daha sonraki günlerde 
ayazmayı tekrar ziyaret ederler.  Halk arasında burada şifa bulunduğuna ve tutulan dileklerin kabul 
olduğuna dair inancın yaygınlaşması ve medyada buna dair haberlerin çıkması nedeniyle bu 
ayazmanın müdavimi Hıristiyanlardan çok Müslüman yurttaşlarımız olmuştur. Meryem Ana 
Ayazması günümüzde İstanbul folklorunun önemli unsurlarından biri durumuna gelmiştir. 
Bu çalışmada Meryem Ana Ayazmasıyla birlikte  Tarihi Yarımadadaki diğer ayazmalardan söz 
edilmektedir. Medyadaki haberlerle birlikte ünü her geçen gün artarak önemli bir inanç merkezine 
dönüşen Meryem Ana Ayazmasının geçirdiği dönüşüm de anlatılmaktadır.   

Anahtar kelimeler: Vefa, Ayın Biri Kilisesi, Ayazma, Rum, İnanç Merkezi. 

Summary 
Ayazma is a spring of water regarded as sacred by Orthodox Greeks. It is adapted to our language 
from the Greek word “Hagiasma” and also it is one of the most important facts in Istanbul’s public 
culture. At the beginning of the century the number of ayazmas was more than 150 but today most of 
the ayazmas got lost. At the present time we can see mostly the ayazmas which are inside the churches 
and there are almost 30 separate ayazmas. 
There are a lot of ayazmas in the historical peninsula. One of them is the Virgin Mary Ayazma which 
is in Vefa. People also say it “The First Day of The Month” Church and thousands of people from 
different religions visit this church every month. Visitor drinks its water and apply their bodies for 
cure. They bottle the water to use at home. They make wishes and light votive candles in front of the 
Virgin Mary icon. The ones, whose wishes occur, visit the church again. After the news which 
mentioned that the wishes occur and people heal at the church; the number of the visitors increased. 
Nowadays the number of Muslim visitors is more than Christian visitors. Currently, The Virgin Mary 
Ayazma is one of the most important facts of Istanbul folklore. 
This study mentions The Virgin Mary Ayazma and some other ayazmas which are in Historical 
Peninsula. Also we tell the changes at The Virgin Mary Ayazma after being the centre of faith by the 
help of the news which are published at media. 

Key Words: Vefa, “The First Day of The Month” Church, Ayazma, Greek, Centre of Faith 
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Giriş 
 
Yedi tepeli İstanbul'un en önemli renklerinden birisi de ayazmalardır. Suyunun şifalı olduğuna 
inanılan ayazmaları Rum Ortodokslar kadar Müslümanlar da  ziyaret eder ve ayazmaların suyunun 
bazı dertlere derman olduğunu ve hastalıklara şifa verdiğini kabul ederler.  
 
Ayazmalar çoğunlukla Rum Ortodoks geleneğinde yer alan kutsal su kaynaklarıdır. Buna rağmen 
günümüzde Ermenilere ait üç kilise içinde de ayazma bulunmaktadır. Ancak Ermeni kilisesinde 
ayazma geleneği yoktur, bu ayazmalar Rumlardan alınarak Ermenilere verildiği bilinen kiliselerde yer 
almaktadır. 
  
Ayazmalar genellikle kilise binalarının avlusunda yada içinde yer almaktadır. Su kaynağının üzerine 
inşa edilmiş bağımsız yapılarda bulunmaktadır. Ancak özellikle geçtiğimiz yüzyılda yaşanan imar 
faaliyetleri ayazmaların bağımsız bir yapı varlığını sürdürmesini zorlaştırmış, ya üzerinden yol 
geçmiş, ya da bina yapılmıştır, sonuçta bu gruptaki ayazmaların büyük bölümü yok olarak tarihe 
karışmıştır. Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen ayazmalara olan ilgi hiç eksilmemiş, hatta zaman 
içinde daha da artmıştır. 
 
İstanbul'un ünlü ayazmalarından biri de Vefa'daki Meryem Ana Ayazmasıdır. Halk arasında burada 
şifa bulunduğuna ve tutulan dileklerin kabul olduğuna dair inancın yaygınlaşması ve medyada buna 
dair haberlerin sıklıkla çıkması nedeniyle bu ayazmanın müdavimi günümüzde Rumlardan çok 
Müslüman yurttaşlarımız olmuştur. Meryem Ana Ayazması İstanbul halk kültürünün en önemli 
unsurlarından biri durumuna gelmiştir. Bu yazıda önce İstanbul'daki ayazmalardan söz edecek ve daha 
sonra Vefa Meryem Ana Ayazmasının popüler bir inanç merkezine dönüşümü hakkında bilgiler 
verilecektir.  

 
1. Ayazma Nedir? 
 
Ayazma, Rum Ortodokslarca kutsal olarak kabul edilen ve şifa verdiğine inanılan su kaynaklarına ve 
bu su kaynaklarının üzerine inşa edilen ve kutsallığı kimi zaman bir aziz yada azizeyle bağlantılı 
mitolojik bir olaya ilişkilendirilen yapılara verilen addır. Türkçeye ayazma olarak giren Hagiasma 
sözcüğü Yunancada kutsal yer anlamına gelmektedir. Bu sözcük daha  sonraları içerisinde kutsal kabul 
edilen su bulunan yerleri ya da kaynakları anlatmak için kullanılmıştır. Pagan dönemde de kutsal 
kabul edilen su kaynakları vardı. Mitolojide su kaynakları, su perileriyle (nymphelerle) 
ilişkilendirilmişti. Hatta her suyun ve özellikle denizlerle, ırmakların canlı varlıklar olduğuna  
inanıldığı için, deniz ve akarsuların birer tanrıları olduğu kabul edilmişti. Örneğin bir Likya kenti olan 
Letoon’da kutsal su kaynağının bulunduğu yerde “Nymphaion (anıtsal su binası)”  vardır. Niko 
Acemoğlu’na göre Hıristiyanlığın bilinen ilk ayazması Filistin’in Emaus bölgesindedir. Hıristiyanlığın 
ilk dönemlerinde kiliselerdeki su kaynaklarına “Hagiasmatiria” adı veriliyormuş. (Acemoğlu, 
1990:11-14)  

 
Rum Ortodoks inancına göre su çıkan çeşitli yerlere bir aziz veya azizenin adı verilerek onların 
manevi koruyuculuğuna bırakılmıştır. Ayazmaların adandığı aziz veya azizeler yoluyla  insanlara 
yardımcı olduğuna ve şifa dağıttığına inanılır. Suyunun şifalı olduğuna inanılan ayazmaları en az  
Rumlar kadar Müslümanlarında ziyaret ettikleri ve suyundan şifa umdukları bilinmektedir. 
Ayazmaların ziyaretçileri aziz ve azizenin gözyaşları olduğuna inandıkları bu suları şifa bulmak 
niyetiyle içerler, vücutlarında rahatsızlık olan yerlere  şifa bulmak için  sürerler. Ayrıca ayazmaların 
suyunun içene manevi bir güç verdiği de kabul edilmektedir. Ziyaretçiler öncelikle ayazmanın 
suyundan içer yada vücuduna sürer, bunun dışında ayazmanın adandığı aziz veya azizeye dileklerde 
bulunur, ikonası önünde diz çöküp, mumlar dikerek adaklar adar. Ziyaretçiler ayazmadan ayrılırken 
ayazmalık olarak adlandırılan küçük şişelere su doldurup evlerine götürürler. Özelde Rumların, 
İstanbul genelinde ise ona saygı duyan her dinden insanın  önemli ziyaretgâhlarından  biri olarak kabul 
edilen ayazmalar adandıkları aziz ve azizenin, Ortodoks takvimine göre yortularına rastlayan isim 
günlerinde özellikle ziyaret edilmektedirler. Bu yortularda ayazmanın bağlı olduğu veya ona en yakın 
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bulunan kilisenin din adamlarınca tarafından yönetilen ayinler yapılmaktadır. Ayazmalar yalnızca 
yortularda değil, diğer günlerde de ziyaret edilmektedir. (Karakaya, 1993:473)  
 
Rum nüfusunun azalmaya başladığı 1960’lı yıllara kadar ayazmaların yortularında kalabalık bir 
kitlenin katılımıyla büyük bir dini ayin yapılırdı. Arnavutköy, Göksu ve Çengelköy gibi bazı 
ayazmaların ise daha büyük kalabalıkların toplandığı, gün boyu eğlencelerin sürdüğü  panayırları  
olurdu.  Günümüzde ayazmaların eskiden olduğu gibi görkemli ve kalabalık panayırları yapılmıyor. 
Ancak varlığını sürdüren ayazmalarda suyu kurumuş olsa bile yortularında mutlaka bir papaz 
görevlendirilmekte ve ayin yapılmaktadır.  
 
Ayazmaların standart denebilecek bir mimari ölçüsü yoktur, kimi yerde geniş boyutlu yapı şeklinde de 
olabilir, kimi yerde ancak küçük bir kulübe büyüklüğünde olan ayazmalar bulunmaktadır. Kutsal 
sayılan kaynak suları etrafında inşa edilmiş olan kilise ve diğer dini yapıların içinde kalmış olanları ilk 
grubu oluştururken, bağımsız olan küçük ayazmalar diğer grubu oluşturmaktadır. Ayazmanın suyu bir 
kuyudan, kaynaktan gelebilir, sızarak ya da damlayarak bir haznede birikebilir.  Değişik  yollarla 
toplanan su, bir su teknesinde ya da havuzda biriktirilir. Çoğu kez kaynağın üzerine basit yapılar inşa 
edilmiş ve  içine ikona ve mumluk gibi dini eşyalar konarak ayazmanın bulunduğu mekan küçük bir 
kiliseye (şapele) dönüştürülmüştür. 
 
Ayazmalarla ilgili bir diğer önemli ayrıntı ise Anadolu’da ağırlıklı olarak bulunan bir kutsal mekan 
olmasıdır. 1923 sonrasında yaşanan  mübadele sonrası yalnızca İstanbul  Belediye sınırları içerisinde 
kalan ve Gökçeada ve Bozcaada'da kalan ayazmalar günümüze değin varlığını sürdürebilmiştir. 
Mübadele sonrasında Anadolu’da bulunan çokça ayazmadan birkaç istisna dışında yalnızca yer adları 
yadigar kalmıştır. 
 
2. İstanbul Ayazmaları 
 
Ayazmalar İstanbul halk kültürünün en önemli unsurlarından biridir. Geçtiğimiz yüzyılın başında 
İstanbul’da sayıları 150’yi bulan ayazmaların bir çoğu kaybolmuş ve günümüze ancak kiliselerin 
içinde yer alan ayazmalarla, 30 civarında bağımsız ayazma ulaşabilmiştir. İstanbul  ayazmalarının 
büyük bölümü geç tarihli Rum ayazmalarıdır. Yalnızca Studios, Balıklı, Blaherna ve Hagios Terapon 
gibi ayazmaların varlığının Bizans’a kadar uzandığı bilinir. Ayazmaların sayısının özellikle 
19.yüzyılda yeni keşfedilen ayazmalarla birlikte artış gösterdiği bilinmektedir. (Acemoğlu, 1990:11-
14) 
 
İstanbul Ayazmaları hakkında şimdiye kadar Türkçe yayınlanmış kapsamlı bir kitap yoktur, 2014 
yılının Nisan ayında piyasaya çıkacak ve tarafımca hazırlanan "İstanbul Ayazmaları" adlı kitap bu 
alanda yayınlanmış ilk kitap olacaktır. Farklı kaynaklarda İstanbul Ayazmalarına ilişkin bilgiler yer 
almaktadır. Örneğin İstanbul Ansiklopedisinin ayazmalarla ilgili maddelerini yazan Hakkı Göktürk 
1947 yılında İstanbul’da bulunan ayazmalara yaptığı ziyaretler ve tuttuğu notlar sonucu 158 ayazma 
saptamıştı, ancak bunlardan 62 tanesi o dönemde kullanım dışı kalmıştı. (Göktürk, 1947) Bu konuda 
iki makale yazmış olan M.Halit Bayrı da  İstanbul’da 1953 yılında 126 ayazma bulunduğunu 
belirtmiştir. (Bayrı,1953:747-748) Bunların bir bölümü varlığını günümüzde de sürdürürken, bir 
bölümü daha o dönemde ise yıkıntı durumundaydı. Göktürk'ün hazırladığı liste sırasında ve sonrasında 
cadde yada sokak açılması, yeni inşaatlar gibi imar faaliyetleri sonucu büsbütün yıkılmış yada suyu 
kuruduğu için kaybolan ve başka işlevlerle kullanılan ayazmalarda 40 kadar ayazma çeşitli nedenlerle 
(yol yapımı, ev yapımı v.s.) yok olmuş, pek çoğunun suyu ya kirlenmiş, ya da kurumuştur. 
Günümüzde 80 civarında ayazmadan söz etmek olanaklıdır. 
 
İstanbul’daki ayazmaların Ermeni Kiliselerinin içinde kalan üçü dışında tamamı Rumlara aittir. 
Kiliselerinin içinde ya da avlusunda bulunan ayazmaların suyu kirlense ya da  kurusa da  varlığını 
sürdürmektedir. Bazı ayazmalar ise kiliselerin dışında bağımsız mekanlar genel olarak da kulübe tipi 
küçük mekanlarda varlığını sürdürmektedir. Bunlar ise her zaman yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıyadır.  Bağımsız mekan olarak varlığı sürdüren  ayazmaların sayısı Niko Acemoğlu’nun 
hazırladığı listeye göre 40 tanedir. (Acemoğlu,1999:48-49) Ancak bu listedeki ayazmalardan birkaç 
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tanesi yakın dönemde yok edilmiştir. Örneğin Kasımpaşa’daki Hagios Nikolaos Ayazması park 
yapımı gerekçesiyle 1996 yılında yıkılarak, Hagios Vasilios Zindankapı Çömlekçiler Ayazması, Fener 
Hagios Nikolaos Ayazması, Langa Hagios Paraskevi Ayazması ve Kumkapı Hagios Paraskevi 
Ayazmaları da 1984-1989 yılları arasında yıkılarak yok edilmiştir. (Acemoğlu, 1990:121)  

Ayazmalar İstanbul halk kültürü açısından büyük önem taşımaktadır, zira halk arasında ayazmalarının 
suyunun şifa verici yada mucizevi özellikleri olduğuna inanılmaktadır. Bu konuda ilk derli toplu 
makaleyi yazmış olan Halit Bayrı halk arasında Bebek Hagia Apostoli Ayazmasının suyundan 
içenlerin zengin olacaklarına, Kuruçeşme Hagios Dimitrios Ayazmasının suyundan içen kadınları 
sütünün geleceğine inanıldığını belirtir. Ancak şifa bulmak için çeşitli ritüelleri uygulamak 
gerekmektedir. Örneğin Kasımpaşa'daki Hagia Paraskevi ayazmasının suyunun mide ve barsak 
hastalıklarının tedavisinde kullanıldığını, bunun için ayazmanın suyunu aralıksız yedi hafta içmek 
gerektiğini belirtir. (Bayrı,1953:747-748) Kuruçeşme'deki Hagios Dimitrios ayazmasında dilekte 
bulunanlar ise dileklerinin kabul edilmesi için üst üste üç cumartesi ayazmaya gidiyor. Konuşmayan 
çocukların ayazmanın suyunda yıkanıp, duvarda asılı olan halkaları ısırırlarsa dillerinin açılacağına 
inanılıyor. 

3. Tarihi Yarımada İçindeki Önemli Ayazmalar

3.1.  Blaherna Ayazması 

İstanbul’un en tanınmış ve ziyaret edilen  ayazmalarından biri de Ayvansaray'daki Panagia Blaherna 
ayazmasıdır.  Ayazmanın bulunduğu alan bir şapel olarak düzenlenmiştir. Blaherna Ayazmasının 
varlığının Bizans dönemine  dek uzandığı ve bu dönemde ayazmanın suyunun Meryem Ana’nın 
mermer heykelinin ellerinin içinden havuza aktığı bilinmektedir.  Son imparator Konstantinos 
Dragezis’e kadar bütün imparator ve imparatoriçelerin ayazmada yıkandığı bilinmektedir.  Bizanslı 
tarihçi Prokopios İmparator Iustinanos’un burada görkemli bir  kilise inşa ettirdiğini anlatmaktadır. 
(Prokopios, 1994:26) Bu dönemde kilisede bulunan Blaherna Meryemi ikonasının mucizevi 
özelliklere sahip olduğuna ve kenti koruduğuna inanılıyordu. İstanbul’un fethinden kısa bir süre önce, 
29 Ocak 1434 günü yanan kilise bir daha inşa edilmemiştir. (Schlumberger, 1996:179-183) Fetihten 
sonra bir Türk’ün mülkiyetine geçtiği bilinen ayazma varlığını sürdürmüş ve ziyaret edilmeye devam 
edilmiştir. 3 Mayıs 1577 günü ayazmayı binlerce kişinin ziyaret ettiğine tanık olan Stephan Gerlach 
insanların bu suyla gözlerini ve yüzlerini yıkadıklarını, çünkü bu suyun ateşli hastalıklara, özellikle de 
gözlere şifa verdiğine inanıldığını, çeşmenin duvarlarına tutam tutam saçların, ipliklerin, bez 
parçalarının asıldığını ve mum yakıldığını anlatır. (Gerlach, 2.Cilt 2007:571-572)  İncicyan, 
18.yüzyılda ayazmanın Türklerce “Çingene Ayazması” olarak adlandırıldığını belirtir. (İncicyan,
1976:62) Büyük olasılıkla 19.yüzyılda tekrar Rumların mülkiyetine geçen ayazmanın kaynağının 
üzerine inşa edilen şapel, 13 Ocak 1860 günü ibadete açılmıştır. Ayazmanın suyu bir dehlizin içinden 
gelir ve mermer bir havuzda birikir. Bunun önünde de beş musluklu mermer bir su teknesi 
bulunmaktadır. Kilisenin batısındaki ayrı bir mekanın içinde aynı kaynaktan beslenen Hagia 
Ekaterini’ye adanmış ikinci bir ayazma daha vardır. Ayvansaray'daki Blaherna Ayazmasına daha çok 
havale geçirenler, menenjite yakalananlar, kekeme olanlar gelip dua etmekte ve dertlerine derman 
aramaktadır.  

3.2.  Timia Zoni Ayazması 

Eğrikapı'daki Panagia Suda Kilisesinin altındadır.  Bizans döneminde de burada bir kilisenin varlığı 
bilinir, Bizans kaynaklarında 810 yılında 1.Nikeforos’un kendisini öldürmek isteyen bir kişiyi buraya 
hapsettiği kayıtlıdır. Fetihten sonraki yüzyılda kilisenin avlusundaki bir binada akıl hastaları için 
küçük bir hastane kurulduğu bilinmektedir. Kilisenin apsisinin altında Timia Zoni Ayazması vardır. 
Ayazmanın bulunduğu mekan, ikonalar ve dini eşyalar konularak küçük bir şapele çevrilmiştir. 
Ayazmanın duvarlarında akıl hastalarının bağlandığı halkalar görülmektedir. 
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Sirkeci’de Alemdar Caddesindedir. Pazartesi günleri ziyaret edilen ayazma, İstanbul’un tanınmış 
ayazmalarından biridir. Gülhane surlarına bitişik iki katlı binanın altındaki  ayazmanın varlığı Bizans 
dönemine dek uzanmaktadır. Ortodoks inanışına göre, 7.yüzyılda  işkenceyle öldürülmüş Kıbrıslı bir 
aziz olan Terapon’un  cenazesi İstanbul’a getirildiğinde suyun fışkırdığı yere gömülmüştür. 
Ayazmanın kaynağı 1820 yılında Sultan 2.Mahmud’un maiyetinde bulunan Hacı Nikoli Nikitadu 
Kalfa gözetiminde  sarayın dışına nakledilmiş, bu nedenle ayazma kaynağının bulunduğu yerden 
uzaklaşmıştır. 1901 yılında ayazmanın üzerinde yer alan iki katlı yapı inşa edilmiştir. Ayazma kapıdan 
girince sağdaki mekanın içindedir. Mekanın içinde üç  musluklu mermerden bir çeşme, duvarlarında 
da Hagios Terapon’un hayatını anlatan ikonalar vardır. Ayazmanın suyu 11 metre derinliğindeki bir 
kuyudan gelmektedir. (Acemoğlu 1990:17) Her türlü sağlık sorunu olan insanlar şifa bulmaya bu 
ayazmaya gitmektedir. 

3.4. Hagia Paraskevi Ayazması 

Edirnekapı'da Tekfur Sarayı yakınlarındaki Panagia Hançeriotissa (Hançerli Meryem) Kilisesinin 
avlusundadır. Hagia Paraskevi Ayazmasının ününün Bizans dönemine kadar uzandığı bilinmektedir. 
Söylenceye göre ayazma, ikonakırıcı dönemde ikona yanlılarının sığınağı olmuştu. Merdivenlerle 
inilen ayazmanın günümüzde de suyu vardır; suyun toplandığı mahzen küçük bir şapel şeklinde 
düzenlenmiştir.  

3.5. Studios Manastırı Ayazması 

Tarihi Yarımadanın en eski ayazmalarında biri Studios Ayazmasıdır. İstanbul’un en eski Bizans 
kilisesi olan Studios Manastırı Kilisesi yanındaki ayazma, kilisenin güneydoğu köşesindedir ve 
batıdan bir sarnıcın bitişiğindedir. 20.yüzyılın son çeyreğindeki bir yangında hasar gören  bu ayazma 
şarap atölyesi olarak kullanılıyordu. (Karakaya, 1993:472-474) 

3.6. Tarihi Yarımadadaki Diğer Ayazmalar 

Tarihi yarımadadaki varlığını sürdüren Rum Ortodoks Kiliselerindeki ayazmalar günümüze ulaşmıştır. 
Ancak çoğunun suyu kirlenmiştir, yine de isim günlerinde ayin düzenlenmektedir. Kiliselerin içindeki 
ayazmalar şunlardır: Patrikhanenin avlusundaki Hagios Haralambos Ayazması, Cibali’deki Hagios 
Nikolaos Kilisesinin avlusundaki Hagios Haralambos Ayazması, Fener'deki Panagia Muhliotissa 
Kilisesinin içindeki Hagia Anna Ayazması, Çarşamba’daki Hagios Georgios Kilisesinin avlusunda 
kiliseyle aynı adı taşıyan bir ayazma, Balat’taki Taksiarhes Kilisesinin avlusunda  Hagios Nikolaos ve 
Taksiarhes Ayazmaları, Balat'taki Panagia Balino Kilisesinin avlusunda  Hagios Menas Ayazması, 
Ayvansaray’daki Hagios Dimitrios Kanabu Kilisesinin avlusunda Profitis İlias Ayazması, 
Edirnekapı'daki Hagios Dimitrios Kilisesinin avlusunda Hagios Sebastianos Ayazması, 
Edirnekapı'daki Hagios Georgios Kilisesinin avlusunda Hagios Basileos Ayazması, Topkapı'daki 
Hagios Nikolaos Kilisesinin narteksinin solunda kiliseyle aynı adı taşıyan bir ayazma, 
Belgradkapı'daki Panagia Belgradu Kilisesinin avlusunda  kiliseyle aynı adı taşıyan bir ayazma, 
Samatya’daki Hagios Nikolaos  ve Hristos Kiliselerinin avlularında  kiliseyle aynı adı taşıyan bir 
ayazma, Samatya’daki Hagios Georgios Kyparissas Kilisesinin güneydoğu köşesinde Metamorfosis 
Ayazması, Samatya'daki Hagios Menas Kilisesinin altında kiliseyle aynı adı taşıyan bir ayazma, 
Altımermer'deki Panagia Kilisesinin avlusunda kiliseyle aynı adı taşıyan bir ayazma, Langa'daki 
Hagios Teodoros Kilisesinin avlusunda kiliseyle aynı adı taşıyan bir  ayazma, Kumkapı’daki Panagia 
Elpida Kilisenin altında Hagios Georgios Ayazması ve yine Kumkapı'daki Hagia Kiryaki Kilisesinin 
güneybatısında Hagios Basileos Ayazması yer almaktadır. (Acemoğlu 1990:25-59) 

3.7. Ermeni Kiliselerindeki Ayazmalar 

Ayazma Rum Ortodokslara ait bir olgudur, ancak Samatya Sulu Manastır (Surp Kevork Kilisesi), 
Kumkapı Surp Asdvadzadzin Patrikhane Kilisesi ve Balat Surp Hraşgadabet Kilisesinde ayazmalar 
bulunmaktadır. Oysa Ermeni Kilisesinde de ayazma geleneği yoktur; günümüzde de korunan bu 

3.3.  Hagios Terapon Ayazması 
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ayazmalar söz konusu kiliselerin Rumlardan alınarak Ermenilere verildiğinin en önemli kanıtıdır. 
Üstelik bu ayazmaların varlığının Bizans'a dek uzandığı da bilinmektedir. Örneğin Samatya'daki Surp 
Kevork Kilisesinin ilk olarak 1031 yılında Bizans İmparatoru 3.Romanos tarafından Peribleptos 
Manastırı adıyla burada varlığı 5.yüzyıldan beri bilinen bir ayazmanın üstüne inşa ettirildiği 
bilinmektedir. (Freely-Çakmak, 2005:59) Manastır, bodrumundaki ayazması ve sarnıcından dolayı 
Türkler tarafından Sulu Manastır olarak adlandırılmıştır. Kilisenin avlusunda Bizans döneminden 
kaldığı bilinen ve romatizma hastalarına şifa verdiğine inanılan ve suyu hala akan bir ayazma vardır. 
Merdivenlerle inilen ayazmanın bulunduğu mekan Ermenilerce Surp Hovhannes Mıgırdiç Ayazma  
Şapeli olarak adlandırılmıştır. 
 
3.8. Tarihi Yarımada Dışındaki Ünlü Ayazmalar  
 
Tarihi Yarımada dışında da ünlü ayazmalar bulunmaktadır. Bunların başında sur dışında Mevlevikapı 
yakınlarında yer alan adı Yunancada “hayat bağışlayan kaynak” anlamına gelen Zoodohos Pigi 
(Balıklı) Ayazması gelmektedir. Ayazma günümüzde kentte işlevini sürdüren tek manastır olan Balıklı 
Rum Ortodoks Manastırının avlusunda yer almaktadır. Balıklı Manastırının ilk olarak Bizans 
İmparatoru 1.Leon tarafından inşa ettirildiği kabul edilmektedir. Söylenceye göre gençliğinde işsiz ve 
yoksul bir adam olan 1.Leon, ayazmanın mucizesiyle 457 yılında iktidara gelince manastırı inşa 
ettirmiştir. Daha sonraları pek çok mimari değişiklik geçirmiş olan bu ayazma halen Balıklı 
Manastırının içinde yer alan ve ziyaret edilen bir ayazmadır. Ayazmanın mucizeler yarattığına inanılan 
suyu ve söylencelere konu olan kırmızı balıkları hala durmaktadır.  (Evren, 2003:24) Ayazmanın 
suyunun yüz ve göz hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor. Yüzde iyileşmeyen yaralar, derin sivilceler 
ve lekelerin bu suyla yıkanırsa geçeceğine inanılıyor. Söylenceye göre bu kiliseye şaşı gelenler, görme 
kaybı bulunanlar şifa buluyormuş.  
Kuruçeşme'deki Hagios Dimitrios, Moda'daki Hagia Ekaterini, Çengelköy'deki Hagios Pandelemion 
ve Dolmabahçe'deki Kırk Azizler Ayazması İstanbul'un en ünlü ayazmalarındandır. 
 
4. Bir İnanç Merkezine Dönüşen Meryem Ana Ayazması  
 
Tarihi Yarımada içindeki çok sayıdaki ayazmadan biri de Vefa'daki Meryem Ananın ölümüne ithaf 
edilmiş  ayazmadır. Halk arasında “Ayın Biri Kilisesi” olarak bilinen Meryem Ana Ayazması, Vefa 
Ayazması ve Kilisesi ya da Meryem Ana Kilisesi olarak da adlandırılmaktadır. İstanbul’un en çok 
rağbet gören ayazmalarından olan Meryem Ana Ayazması özellikle her ayın ilk günü şifa bulmak için 
oraya gelen her dinden binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. 
 
Bizans döneminde burada bir kilisenin bulunduğu avlusundaki sütun parçalarından anlaşılmaktadır. 
Fetihten sonra ayazmanın bulunduğu arazi Karagöz Bostanı adıyla anılan bir bahçeye 
dönüştürülmüştü. Bu dönemde ayazmanın bulunduğu arsa bir Arnavut Ortodoks’un bahçesiymiş. 1755 
yılında ayazmanın bulunduğu yerde bahçıvanlık yapan adamın Maria adındaki kızı bir gece rüyasında 
Meryem Ana’yı görmüş ve ona Meryem Ana "bu bahçede bir mucizevi ayazma var" demiş. Bunun 
üzerine yapılan kazılarda dibinde havuzun bulunduğu bir yer altı geçidi ve Meryem Ana’nın ölümünü 
anlatan bir ikona bulunmuş ve burası Ayazmalı Bostan olarak adlandırılmıştır. Ayazmanın yer aldığı 
bina ve diğer yapılar, 1871 ve 1888 yıllarında inşa edilmiştir. 6-7 Eylül olaylarında hasar gören 
ayazma sonrasında onarılmış ve günümüze ulaşmıştır. (Acemoğlu, 1990:22) 
 
Rum Cemaatinin küçülmesi nedeniyle günümüzde burada sürekli görev yapan bir papaz yoktur, ancak 
salı ve perşembe günleri diğer kiliselerden bir papaz gelmektedir. Ayazma şapele dönüştürülmüş 
binanın alt katındadır, burada ayazmanın suyunun geldiği bir mağara, yedi musluklu mermer bir su 
teknesi ve çok sayıda ikona bulunmaktadır. Ayazmayı ziyarete gelenler rahip tarafından kutsandıktan 
sonra, ayazmanın suyunu içip, şifa bulmak için vücutlarına sürüyorlar. Ziyaretçiler küçük şişelere 
ayazmalık olarak adlandırdıkları sudan doldurup evlerine de götürürler. Daha çok iş ve kısmet 
isteyenlerin geldikleri ayazmada, dileğini diledikten sonra bir anahtar alıyorlar ve dilekleri kabul 
olanlar tekrar anahtarı kiliseye teslim ediyor ve ayazmada ekmek dağıtıyor. Yeni gelenler de bu 
ekmekten yiyerek dilek tutuyor. Halk arasında burada şifa bulunduğuna ve tutulan dileklerin kabul 
olduğuna dair inancın yaygınlaşması ve medyada buna dair haberler çıkması nedeniyle bu ayazmanın 
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müdavimi Rum Ortodokslardan çok Müslüman yurttaşlarımız olmuştur.  Meryem Ana Ayazması 
günümüzde halk kültürünün en önemli unsurlarından biri ve inanç merkezi durumuna gelmiştir. 
Ziyaretçiler rahip tarafından kutsandıktan sonra, kilisenin alt katındaki ayazmadan su içip yıkanıyor.  

5. Sonuç

Geçtiğimiz yüzyılın başında İstanbul’da sayıları 150’yi bulan ayazmaların bir çoğu kaybolmuş ve 
günümüze ancak kiliselerin içinde yer alan ayazmalarla, yaklaşık 30 civarında bağımsız ayazma 
ulaşabilmiştir. Genel olarak İstanbul'da, özelde de Tarihi Yarımada da  varlığını sürdüren ayazmaların 
büyük bölümü bu süreçte kentleşmeden etkilenmiş, varlığını sürdüren ayazmaların çoğunun suyu ya 
kurumuş, yada kirlenmiştir. Buna rağmen hala suyu içilebilen ayazmalar da  bulunmaktadır. 
Ayazmaların suyuna atfedilen mucizevi özellikler bir yana nüfusu 15 milyona dayanmış İstanbul 
kentinde bir ayazmanın suyunun hala kalabilmiş olması ise başlı başına mucizevi bir şeydir.  

Bütün bu gelişmelere rağmen ayazmaların halk arasındaki popülerliği sürmekte, hatta gün geçtikçe 
artmaktadır. Suyunun şifalı olduğuna inanılan ayazmaları Rum Ortodokslarla birlikte Müslümanlar da 
ziyaret etmekte ve ayazmaların suyundan bazı dertlere şifa umulduğu ve türlü dertlere derman arandığı 
bilinmektedir. Tarihi Yarımada içindeki  Meryem Ana ayazmasına karşı  gösterilen saygı ve inancın 
hiç eksilmediği, ayazmanın yalnızca sayıları iki bin civarında olan Rum Ortodokslarca değil, 
Müslümanlarca da ziyaret edilerek, adaklar adanıp, dileklerde bulunulduğu, hatta yazılı ve görsel 
medyada yaygınlaşan haberler sonrasında giderek bir inanç merkezine dönüştüğü görülmektedir. 
Özellikle aybaşlarında ziyaret edilen ayazma, günümüzde her dinden binlerce kişinin akınına 
uğramaktadır.  
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Özet 
Günümüz dünyası büyük bir hızla küreselleşmeye doğru gidiyor , ulaşım , haberleşme vb. olgular 
gittikçe hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek haber alma özellikleri ile de sınırsız bir oluşuma doğru 
ilerliyor. Ancak her ne kadar durum böyleyse de ülkelerin sahip olduğu konum , nüfus , yaşama şekli , 
dil , üstünlük kurma ve egemen olma istekleri bir çok ülkeyi öne çıkarırken bazı ülkeleri de hızla 
sömürge olma yolunda büyük bir bataklığa doğru çekiyor. Bu gerçek yapı düşünüldüğünde , Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti sınırları içindeki en büyük il olan İstanbul’u hem ülkemizde hem de dünyada bazı 
konumlarda daha ileride ve önde olma koşuluna doğru itiyor ve bir dünya kenti olduğunu bize 
söylüyor. Olumlu ve olumsuz özellikleri ile güvenlik yapısı , teknolojide önde olma sanatsal 
faaliyetlerde , sporda , sağlıkta , savunmada vb. yapılarda örnek kılmaktadır. Olması gereken ve olan 
bu yapı İstanbul’un hem sahip olduğu yüz ölçüm ve hem de yaşam yerleşkesi olarak önemini dünyaya 
kabul ettirmiştir. 
Her iki kıtadaki semtleri bir kıtanın diğer bir kıtaya açılımını ve bir kıtanın diğerine göre bitişini 
gösteriyor. Bu özellik daha da dikkate alınmalı ve kıtalar şehri İstanbul’u daha fazla bu özellikte 
belirleyici bir yapıya getirmeye zorlamalıdır. Kara ve deniz anlamındaki faaliyetlere ilave olarak 
kültür , bilim , teknoloji gibi daha birçok alanda belirleyici nesnel yaklaşımlar bulunmalı ve bunlar 
uygulamaya konulmalıdır. İstanbul’a hizmet , fayda ve benzeri yaklaşımlar siyaset bazında değil , 
bilimsel temelli olmalı ve böylece kabul edilip uygulamaya geçilmelidir. Bu yaklaşım İstanbul’dan 
başlayarak bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne doğru yayılmalı ve dünya için vazgeçilmez bir 
örnek olmalıdır.  
Gelişim , zaman içinde sabır ile ve adım adım olacak ve kendini gösterecek bir yapıdır. Bilimselliğin 
ve gelişimin ilk adımı olan coğrafi yapıya İstanbul tam anlamı ile uygundur. İnsan gücü ve Dünya’nın 
tüm değerleri İstanbul da vardır ve tümünü içerir. ARGE’nin merkezi olma özelliklerine tüm eğitim ve 
öğretim birimleri ile %100 uygundur. Çok geniş uygulama alanlarını içeren üniversite – sanayi 
işbirliği İstanbul’un doğasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüksek yüzdeli sanayi ve üretim alanlarına ve 
kapasitelerine sahiptir. Bilim başkenti olma isteği sadece bir teori ve ideal olmayı aşmalıdır. Türk 
İnsanı , bütün ulusumuzu ilgilendiren bir yapı olduğu zaman , çok büyük dayanışma , birliktelik ve 
ortak karar almayı gerçekleştirir. Kurtuluş savaşımızda bu durum , net ve açık bir şekilde kendini 
göstermiştir. Bilim başkenti olma ideali de Türk Ulusu’nun , Dünya’da lider olma yolundaki en büyük 
adımı olacaktır. Özellikle sanayide bağımsız ve kendine yeteri  , aşma teknolojiyi ihraç etme 
birlikteliği ile birleşince daha da pırıl pırıl parlayan ( her konuda ) bir İstanbul meydana getirecektir.  
Bu durum tüm İstanbul halkında öğretip eğitilebilecek en küçük yaştan en büyük yaşa kadar devam 
edecek ve özellikle üniversite – sanayi bazındaki bilim insanlarına büyük sorumluluklar yükleyecektir. 
Bilimsel çalışma olgusunda tecrübe ve pratiklik iyi birer özellik olmasına karşın düşünce gücü ve teori 
oluşturma kadar İstanbul’u ileriye götürecek etmenler değildirler. Çünkü şu an Dünya’da özellikle 
belli başlı ülkeler Türkiye Cumhuriyeti’ne göre çok ileri konumdadırlar. Bundan dolayı diğer ülkelerin 
bu bilimsel yapılarını aşmak yada geçmek için şu an olmayan , gerçekleşmemiş yada üretilmemiş 
teoriler üretilmelidir. Bunların toplam sayısı ne kadar fazla olursa , İstanbul o kadar ileri gidecek ve 
teorilerin pratiğe uygulaması ile de ideal ve Dünya’ya örnek olan bir bilim başkenti oluşturulmuş 
olacaktır. Bilimden sanata ve spora kadar akla gelebilecek her alanda ileri gidecek ve diğer ülke 
vatandaşları tarafından gıpta ile izlenecektir. Dünya’nın bilim başkenti olması , İstanbul’a ayrıca 
Dünya’nın her yerinden özellikle turizm alanında büyük akımlara olanak verecektir.   
Bu durum , Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer şehirlerinin de ilerlemesine ve daha da gelişmesine 
dönüşecektir. Toplu bir yaklaşım ile Türk Dünyasının doğallık ile yaklaşımı oluşacak ve ülkeler 
açısından bir bilimsel merkeze her konuda ulaşımı olacaktır. Böylece İstanbul’un , Bilim Başkenti 
olması , Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara ile bütünleşecek ve ülkemizin iki koldan büyük bir 
hız ile Dünyada lider olmasına doğru ilerleyecektir. Her ne kadar yönetim karmaşası olacak gibi 
görünmesine karşın , ileride bilim insanlarının ülkemizi yönetme ve hizmet sunma yapısı ile yönetim 
şekli kendini pekiştirecektir. Bu aşamaya yani İstanbul’u yönetecek kişi her bilim dalı , her olgu ve her 
konuda bilgi ile dolu olmayı ve bunları kullanabilme özelliklerine sahip olmalıdır. Burada , örneğin 
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yönetici olmak isteyenlerin , belirli özelliklere sahip olmaları ve bir sınava ( bilim , sanat , spor vb. ) 
girmeleri ve en yüksek puanı alanın yönetici seçilmesi söz konusu olabilir. Türkiye Cumhuriyeti ve 
İstanbul bunu hak ediyor. Böylece bilim ile yoğrulmuş  bir kişi olan yönetici kendisini %100’lük gibi 
bir oran ile İstanbul’u , Dünya’nın bilim başkenti olması için yapılacak çalışmalara adamalıdır. Türk 
Ulusu’nu ve İstanbul’u temsil edecek yönetici kişi Türk Dünyası özelliklerine sahip olan başka bir 
ülke vatandaşı da olabilir.  
Eğer böyle olursa ( yönetici bazında ) , İstanbul için iki seçenekli bir yönetim şekli devreye girmelidir. 
Eğer yönetici Türk ise bir plan yabancı bir kişi ise başka bir plan devreye girmeli ve bu doğrultuda bir 
yönetim metodu yada şekli uygulanmalıdır. Şu an İstanbul’un insan bazındaki en önemli ve belirgin 
özelliklerinden biri mozaik kültürüne sahip olmasıdır. Bu canlı kültür , bilimselliğe dönüştürülüp daha 
da yükseltilmelidir. Doğal bir insan , yaşamı boyunca nasıl ki bir amaca yada hedefe sahip olup buna 
ulaşmak ve gerçekleştirmek için çalışıyorsa bu durum yine bu özellikler çerçevesinde yönetici bazında 
İstanbul için de geçerli olmalıdır.  
 
Anahtar Kelimeler : Türkiye , İstanbul , Teknoloji 
 
Abstract 
Nowadays world goes to global structure with big speed. Transport , communication etc. structure do 
and materialize with taking information , continue to limitless objects and subjects. This is real but a 
lot of country wants be sovereign their area , population , shape of life , language. In this situation a lot 
of country be colony and these go staight to bog. If we think this state , İstanbul must be more at 
forward in Turkey and the earth. İstanbul is distance between two continent. This special feature must 
use a very detail shape. Applies of nowadays aren’t enough we must think different applies for 
İstanbul. It has parts at two continent. Trip in İstanbul starts and ends at between two continent.  
Further İstanbul must be a sample at art , sport , medicine , defense and etc. Serving to İstanbul 
mustn’t only base policy and it must base science and scientist. This approach must start in İstanbul 
and be spread out to all countries of world.  
Developing is a structure with patience and step by step in time. İstanbul is appropriate with all 
meaning to geographical structure and it is first step for scientific and developing. It consists all values 
and human power. İstanbul has state of education and learning all units to specials for center of 
research and developing. It is natural of İstanbul working university and industry that consists large 
practice areas. ( mean of base subject not place ) It has high percent industry and production places , 
capacities Republic of Turkey. It must over being theory and ideal to be science capital of the Earth. 
Turk people make very big solidarity and together when it has been very much structure and if all of 
them concern of our people. It showed itself at war of independence and it is wide and clear. To being 
leader at way in the Earth of Turkey people is going to materialize of the biggest step. If İstanbul 
arrives independent at industry and climb to up there is going to shiny at each subject. The other step 
about İstanbul ; it must make export. At this state İstanbul is going to has developed working area at 
the each subject.  
This state concerns all of İstanbul people from the very much little ages to the oldest ages. Science 
humans are going to have very big responsibility because this is the most important thing about 
İstanbul. Experience and practice are good special feature but they aren’t enough. There must be 
power of thinking and forming theory. If a human has these characters the most important and 
successfull human is this and this human must be director of İstanbul that goes to very forward. To 
pass the other countries , science humans produce new theories that must not in last times. The target 
of İstanbul and its science humans is this that is the most forward structure in the Earth. The total 
count of these theories are important because this is right ratio with it. If they are made practice these 
are going to be ideal result and solution. İstanbul must be an ideal city fort he Earth specially in the 
scientific studies and areas. People of the other countries are going to follow with envy without malice 
from science to art and sport. Therefore count of tourists is going to increase and republic of Turkey  is 
going to be more rich.  
This state is going to change into developing and go forward of other cities of Turkey. Thus , capital 
of the science ( İstanbul ) and capital of republic of Turkey are going to be deciding of the world and 
Turkey is going to be leader ( at the each subject ) of the Earth. Some persons can say there is going to 
be complex but this think is wrong because dynamics of republic of Turkey are suitable to arrive to the 
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this target. A new shape of direction is going to come step by step for Turkey. A human is going to 
manage with her/his deciders. Head human of İstanbul must has to every subject ( science , art , sport 
and etc. ) She / He must enter to the examination. Who takes maximum point this human must 
management head of İstanbul the others must be sub branch of management. This structure is first step 
for İstanbul. This human and human’s sub branch must to serve with 100 % capacity. This human can 
be from other countries. If this structure formal , a shape of management must be two choices. ( First , 
if human is Tur kor foreign countries )  
İstanbul has a mosaic structure  ( from humans to technology ). This is a big advantage for İstanbul. 
İstanbul is going to very forward with mixing of these. The main rule of a human must have an idea 
and target this is very important for people. It is necessary for human lifing and this human has ideas , 
thinks , theories , practices and etc. All of them must be current.  
 
Keywords : Turkey , Istanbul , Technology. 
 
 
1. Genel Anlamda ve Olması Gereken İstanbul Hakkında 
 
Teknoloji ve teknoloji kavramları canlılığın var oluşu ile başladı ve her nerede olursa olsun , canlılığın 
bitişi ile de sonlanacaktır. Günümüzde teorik olarak adlandırılan bazı oluşumların devam edeceği de 
göz önüne alınacak olursa bu iki kavram hem yok oluş ile sonlanmayacak hem de var olmadan önce de 
var olacaktır. İçinde yaşadığımız zaman dilimi açısından bakıldığında var olmadan önce de bunlar 
vardı. Örneğin ; evrenler yaratılmadan önce de matematik vardı. Ancak burada şöyle bir yaklaşım da 
olabilir. Sahip olduğumuz ve her şeyi belirten “VAR ve YOK” kavramları dışında eğer başka 
kavramlara da sahip olabilirsek teknolojinin hiçbir zaman sonlanmayacağını ve sürekli olarak 
gelişeceğini söyleyebiliriz. Burada bir kavramdan daha söz etmek istersek belirtilen her kavramı % 50 
oranında kapsar. Bu kavramın yazılışı “ belki “ dir. Fakat diğerlerinden bağımsız yada etkisiz bir 
kavram değildir. Teknolojik gelişim ihtiyacı , bütün canlıların en azından bir kişi bazında daha rahat , 
kolay ve modern yaşam ihtiyaçları için pozitif yönde ilerlemelerine paralel bir şekilde oluşturulmuştur. 
Bu paralelliğin olduğu yerleşim alanları mühendislik , tıp , mimari , sosyal bilimler , uzay bilimleri vb. 
bilimlerin gelişimine olumlu katkı sağlamaktadır. Bu durumda da o yerleşim alanları ,özellikle buraya 
göre geri kalmış bölgelerden göç alır. Bu göç , hangi şekilde düşünülürse düşünülsün ya mecburen 
bazı koşullardan dolayı yada daha üst yaşam olanaklarına sahip olmak için yapılır. İşte bu nokta kritik 
bir noktadır ve özellikle içinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde belirgin bir şekilde 
yaşanmaktadır. Bu durum bizlere bölgeler yada yerleşim alanları arasında uçurumlar oluştuğunu 
sağlar. Sadece göç veren yerleşim bölgelerinde değil göç alan bölgelerde de bazı ayrımların 
oluşmasına neden olur. Örneğin teknoloji ilerler ancak yaşamla paralel ilerleyen trafik sorunu gibi bazı 
sorunlardan dolayı uygulamaya geçişte senkronizasyon sorunlarının oluşmasına yada engellenmesine 
neden olur. Bu yaklaşım yani negatif anlamdaki oluşum sadece belli olguların karmaşasına neden 
olmaktan daha ileri gidip altyapının da çok zorlanmasına neden olur. Çözüm için her ne kadar 
disiplinler arası bir çalışmaya gereksinim duyulsa da bazı noktalarda tıkanıklığa ve olumsuz 
gelişmelere neden olur. Genelde bakıldığında ulaşım sorunu ister yer altı ister yer üstü olsun en büyük 
sorunlardan biridir. Çünkü bu nokta tıp bilimleri yaklaşımı ile bakıldığında yaşamsaldır. Örneğin bir 
ambulansın zamanında bir hastayı ilgili yere götürememesi yaşamsal sorunların yada engelli olma 
sorunlarının oluşmasına neden olduğu gibi.  
 
Ayrıca yapılaşma mantığına bakıldığında her yerleşim alanı grubu bazında yapılar simetrik yapıda 
olmalıdır. Örneğin bu simetri içinde ; okullar , camiler , dinlence yerleri , alışveriş merkezleri , 
hastaneler , sanatsal ve sportif aktivitelerin olduğu yapılat vb. olabilir. Genel yapıya baktığımızda okul 
ve hastane diğer toplumsal yapıdaki yerlere göre daha öncelikli olmalıdır. Ayrıca bu iki söz edilen 
yapılar arasında en azından ulaşım sorununun en az olması gerekir. Genelde bu tür olgular her ne 
kadar yerel yönetimlerin görevi olarak algılansa bile merkezi yönetimle ortak çalışılmalı ve bunlar 
halkın hizmetine sunulmalıdır.  
 
Bütün bu oluşumlara paralel olarak alt yapı hizmetleri yapıları ise yedekli olarak tasarlanmalıdır. Bu 
hem insan gücü ve hem de mali olarak sayısal anlamda büyük değerlere karşılık gelse bile insanların 
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doğal yaşamları için göz ardı edilmeli , yerel ve merkezi yönetimin ek kaynaklar araştırması ve 
bulması ile yaşama geçirilmelidir. Burada asıl çözüm oluşturma görevi yerel yönetimlerde olmasına 
rağmen ilgili yönetim sıfırdan başlamadığı için geçmiş yerel yönetimlerin yaptığı ve gerçekleştirdiği 
çalışmaların dahilinde mesafe alır. Ancak hem İstanbul yerleşim alanı bazında hem de ülke bazında 
özellikle ARGE çalışmalarına çok zaman ve mali anlamda çok kaynak ayrılmak zorundadır. Çünkü bu 
oluşum başka bir deyiş ile teknolojik oluşum genel anlamda bakıldığında sadece İstanbul için değil 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti için dünyada örnek olma anlamına gelir. Örneğin İstanbul Boğazı’nın 
her iki yakasından başlayıp adım adım demir ağlar gibi ülkemizin diğer yerleşim alanlarına doğru 
ilerler ve lider ülke olma yolunda kendini belli eder.  
 
Ayrıca bazı insan kaynaklı afetler ve doğal afetler de İstanbul için en önemli tehditlerden bazılarıdır. 
Böyle bir durumun çözümü , sayısal olarak yüzdesi yüksek bilim adamları ve yerel yönetimin 
ilgililerine bırakılmalıdır. Doğal olarak merkezi yönetimde konu ile ilgili yerleşim yeri bilgileri var ise 
bunlardan faydalanmalıdır. Örnek doğal afet olarak depremi ele alacak olursak , afet hem ölüm ve hem 
de yaralı oluşturacaktır. Bunların yanında sağ olarak kurtulanlarda olacaktır. Depremin kışın mı yoksa 
yazın mı olacağı bilimsel olarak tahmin edilemezse her iki mevsim için de hazırlık yapılmalı ve afet 
sonuçlarına müdahale edilmelidir. Burada birinci öncelik yaralılarda olduğu için , hastanelerinde 
depremden etkileneceği düşünülürse hastane yerleşkesi içinde tıbbı müdahale yapıları 
oluşturulmalıdır. Bu hazırlıklardan biri örneğin yine hastane yerleşkelerinde bulunan ve deprem ile 
yangından kesinlik ile etkilenmeyecek tıbbi cihaz , elektronik cihaz , gıda vb. içeren depolar 
oluşturulmalıdır. Bir sonraki aşamada sağ kurtulanların ihtiyaçları için yüz ölçüm  olarak yüksek 
sayısal değerlere karşılık gelen alanlar oluşturulmalıdır. Burada barınma , beslenme , ihtiyaç giderme , 
okul vb. temel gereksinimlerin giderilmesi için kalıcı ihtiyaç giderme yerleşkeleri yapılıncaya kadar 
yapılar oluşturulmalıdır. Ölenler için toprağa verilmeleri nasıl bir gereklilik ise bu şekilde ölenler ve 
şehitlikler için , bu yerlere anlam ve önemi belirten somut yapılar eklenmelidir. Hem görsel , hem de 
işitsel bazlarda olmak üzere. Şu an bizler Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmamızı nasıl ki 
şehitlerimize borçluysak , bunun önemini ve farkını anlayıp şehitlikler ve şehit aileleri için her türlü 
özveriyi göstermeliyiz. Özellikle geleceğimiz olan çocukların depremlerden psikolojik olarak 
etkilendikleri de göz önüne alınacak olursa sağlıklı gelecek toplumları için bu konu tıbbi olarak 
kontrol edilmelidir. Ancak burada siyasal etkinliğin ve üstünlüğün en azından bir adım ileride 
olmaması için çözümde esas görev konu ile ilgili bilim adamlarına verilmelidir. Her ne kadar “ 
herkese eşit hizmet “ sloganı genelde geçerli bir cümle olmasına karşın , pratikte ve teoride böyle 
değildir. Kimler , kimleri seçti ise en fazla yada en iyi hizmeti bunlar almaktadırlar. Oysa halka hizmet 
başlıkları siyasal olmaktan çıkmalıdır , özellikle İstanbul’un buna çok ihtiyacı vardır. Günlük ve 
yüzeysel yaşam anları bazında bakıldığında eşit olunmasına karşın gelir , satın alma ve yaşama 
standartları açısından bakıldığında durum böyle değildir. Bundan kurtuluşun tek yolu ilk aşamada 
İstanbul’un bilim insanları tarafından yönetilmesi gerekir. Bu seçimin oluşumu bir çok kritere bağlı 
olmalıdır. Örneğin ilgili bilim adamının ilgili konu ile yaptığı pratik ve teorik çalışma ( makale sayısı 
bir örnek olarak verilebilir)  birinci derecede etken olmalıdır. Teknolojik gelişimin ilk basamağı doğru 
eğitim ve öğretimdir. Yerleşim yerlerine uzak , ulaşımı güç yada uzun süreli bilgi öğretim kurumları 
buradaki öğrencilerin sosyal alanlarda izole edilmesine yol açar. Bundan dolayı bu tür kurumlar 
semtlerin ve ulaşımın kesiştiği alanlara yapılmalıdır. Ancak bu oluşum için uygun olmayan yaşam 
bölgeleri için geçici olarak yerel bölgelere okullar yapılabilir yada ulaşım sorunu en azından öğrenci 
bazında giderilmiş konumlara eğitim ve öğretim gidiş dönüşü gerçekleştirilebilir. Bu durum özellikle 
İstanbul için vazgeçilmez bir uygulamadır. Hem canlı sayısı ve hem de buna paralel olarak gelişen 
teknoloji üreten kurum/kuruluşların sayısı da gittikçe artmaktadır. Bu oluşumun doğal sonucu ise 
İstanbul il sınırlarının daha da artarak komşu iller ile birleşmesine doğru ilerlemektedir. Gelişimin 
böyle olması canlılar arasındaki etkileşimin bütün bilim dallarında ilerlemesine yol açacaktır.  
 
Her alandaki eğitim , sağlık , sosyal , sanat , spor , dinlenme vb. için ulaşım kaçınılmazdır. Hafif metro 
, metro , tramvay başka bir deyiş ile yer üstü ve yer altı ulaşım çözümleri belirli tarihler dahilinde bir 
çözümdür ancak göç gibi doğal istekler açısından bakıldığında en azından ulaşım için yeni çözümler 
gerektiği kaçınılmaz bir sonuçtur. ARGE faaliyetleri aracılığı ile tanecik ve dalga olma özelliği daha 
kütleli ışık kaynakları bulunmalı ve bu kaynaklardan çıkan ışık demetleri en azından iki yansıtıcı 
doğrultusunda ve arasında kalmak koşulu ile çok büyük sayısal değerler arasında faz farklı olarak 
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yansıtılmalı ve bu sayede oluşan kütlenin taşıtlar için birer yol olarak kullanımı araştırılmalı ve 
incelenmelidir. Buradaki yansıtıcı şu an bildiğimiz ayna yapısından farklı özelliklere sahip olmalıdır. 
Karşılıklı olarak uygun açı konumunda olmaları ve hiç yutma özelliği olmamalıdır. Kaynaktan çıkan 
ışık süresi kesintisiz olmalıdır. Ayrıca ek olarak ışık verilecek fiziksel parçaları kendi yapısı içinde 
taşıyarak yansıma özelliği aracılığı ile sabit bir köprü ve yol olarak kullanılabilecektir. Seçilecek ışığın 
dalga boyu ve frekansı taşıdığı fiziksel malzemeye uygun yapıda olmalıdır.  Ayrıca şu an sahip 
olduğumuz teknoloji ile kablosun enerji transferi yapılamamaktadır. Bu konuya özellikle dikkat 
edilmeli ve ARGE çalışmalarına önem verilmelidir. Şu an ki sahip olduğumuz teknoloji kablolu enerji 
transferi ve elektromanyetik dalga aktarımı mümkündür. Burada atom altı parçacık yapısına erişilerek 
atomun etrafındaki yörüngelerde hareket eden elektronların elektrik enerjisi transferi için çalışma 
yapılmalıdır. Eğer bu noktaya ulaşılır ise hem kablodan   büyük   oranda vazgeçilecek hem de afet 
anlarında yaşamsal önem taşıyan  enerji transferi  ( ilgili yerlere ) kolay olacaktır. Ulaşım sorunlarının 
giderilmesi için düşünülen yeni boğaz köprüleri ihtiyacı ışıktan oluşan köprülerin yapımı ve şu anki 
hazır  ulaşım yolları ile bağlantı kurularak (hem karayolu ve hem de demir yolu) çok uzun bir zaman 
dilimi için çözüme kavuşturulmuş olacaktır.  Gelecekte belirli tarihlerden sonra daha önce bulunmuş 
çözümler doğal olarak yetersiz kalacaktır. Başka bir çözüm yaklaşımı şu anda bilim kurgu olarak 
kabul edilen canlı ve cansız maddeleri ışınlamadır. Bu oluşum gelecekte İstanbul için kaçınılmaz 
temel çözümlerden birisi olacaktır. Bu büyük şehir için çöz olacak bu yöntem Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti için savunma sanayi başta olmak üzere en azından bir savaş ortamı için büyük caydırıcı güç 
olacaktır hem ulusal bazda ve hem de uluslararası bazda… 
 
Teknolojik gelişme her ne kadar canlılık konforu ve rahatı için uygulanıyor olsa da beraberinde bir çok 
olumsuzluğun oluşmasına da yol açar. Bunun için en azından sağlıklı bir yaşam için bazı bölgelerde 
ekolojik köyler oluşturulmalıdır. Bu alanlarda yaşam belli grupların sürekli adresi olabileceği gibi 
dönüşümlü ve sıralı olarak ailelerin buralarda kalmaları da sağlanmalıdır. Yapılan bütün çalışmalar 
geleceğe yönelik olduğu için şehrin durumunun belirlenmesi açısından engel olarak karşımıza çıkan 
tarihi yapılar vb. başka çözüm bulunamaması durumunda yapı anlamında yıkılmalı veya devre dışı 
bırakılmalıdır. Tarihi açıdan bakıldığında bu tür yapılar atalarımızın birer eseri olmasına karşın 
geleceğimizi de düşünmek durumunda olduğumuzdan yine ARGE çalışmaları sonunda ulaşılacak 
teknoloji ile başka bölgelere örneğin “tarihi yapılar bölgesi” ismi vereceğimiz alanlara 
taşınabilmelidir. Böylece hem büyük şehir için bir çözüm hem de tarihi yapılar için , ikisini birlikte 
düşündüğümüzde yarım çözüm oluşturulmuş olacaktır.  
 
Ulaşımın diğer bir kolu olan denizyolu ulaşımı şuandaki Marmaray projesi gibi düşünülebilir. Boğazın 
uzunluğu boyunca büyük tonajlı gemiler deniz altında oluşturulacak ve belli bir miktarda su içeren tüp 
tüneller aracılığı ile deniz üstü trafiği ile çakışmayacak ve İstanbul için daha hızlı ve daha güvenli bir 
yapıya ulaşılmış olacaktır. Bu tüneller boğazın uzunluğu boyunca , boydan boya olabileceği gibi deniz 
ulaşımının yoğun olduğu koordinatlar arasında da tasarlanıp yapılabilir.  
 
Ayrıca bir başka yaklaşımı İstanbul’un dünya illeri arasında lider konumda olması için ( her alanda , 
eğitimden , tıbba , spordan , ulaşıma…)  nükleer enerji alanında da söz sahibi olması gerekir. Bunun 
nükleer enerji araştırma ve geliştirme merkezleri güvenliğin yüzde olarak çok yüksek sayısal 
değerlerde olduğu konumlara inşa edilmeli ve aktif hale getirilmelidir. Bu hem büyük şehir için hem 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti için ve hem de özellikle komşu ülkeler ve diğerleri için enerji alanında 
olumlu sonuçlar elde edilmesine olanak sağlayacaktır. Hem başta İstanbul için hem de diğer iller için 
enerji alanında pozitif anlamda verim elde edilmesine ve ihtiyaç fazlasının ise diğer ülkelere ihraç 
edilmesine ve maddi anlamda diğer hizmetler için kaynak elde edilmesine getiri sağlayacaktır.  
 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” söylevi için havacılık ve uzay sanayi alanında şu an 
ülkemizde yeni gelişmeler olmaktadır. Türk Bilim Adamları tarafından yüksek yüzdeli yerli uydu 
tasarımı yapılmaktadır ancak bu alandaki teknolojinin bitiş noktası yoktur. Canlılığın var olduğu süre 
bazında da havacılık ve uzay teknolojileri ilerleyecektir. Özellikle dünya çevresinde yörüngede 
bulunan uydu sayısı gitgide artmaktadır. Burada Türk Bilim adamları ; elektronik , mekanik , tıp , 
askeri ve eğitim gibi çok alanda disiplinler arası bilimlerin büyük çoğunluğunda işlev yada görev 
yerine getirecek uydular tasarlanmalı ve bunlar aktif hale getirilmelidir. Özellikle hangi şekilde ve 
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yapıda olursa olsun afet anlarında mutlaka bilgi edilemeyecek yada belli zamanlarda haberleşme 
olanağı olmayan durumlar mutlaka olacaktır. Bunun için yüksek çözünürlüklü ve çok bantlı 
frekansları  kapsayan uydulara ihtiyaç duyulacaktır. Bu durumda bu uydular aracılığı ile ulaşım ve 
haberleşme sorunları  en aza indirilecektir.  
 
İdeallik , liderlik yada önderlik sadece kişi yada kişiler bazında olmaz , bu kişilerin yaşadığı , görev 
yaptığı ve havasını soluduğu yerleşim alanları bazında da olur. Gelecekte sahip olunacak teknolojiler 
bazındaki alanların tümü bilgi teknolojileri ile iç içe olacaktır. Bu da elektronik başta olmak üzere bir 
çok alandaki bilgi birikimi , teori ve pratik çalışma ile olacaktır. Türk gençleri için bu konu yöneticiler 
tarafından ele alınarak ayrıntılı ve bilimsel çalışma yapılmalıdır. Bir bilgisayarın ilgili bir birime 
bağışlanması bu alandaki çalışmalar için yeterli değildir. Özellikle , İstanbul odaklı bilişim 
teknolojileri konsepti oluşturulmalı ve bütün olanaklar bu konunun uzmanları tarafından gençlere 
sunulmalıdır. İlkokul eğitiminden başlamak üzere bilgi teknolojileri uygulamaları pratik yaşama 
geçirilmeli ve yaş ayrımı yapılmadan öğrencilerden bilişim ile ilgili yeni fikirler üretme çalışmaları 
yapılmalıdır. Burada merak ile ve sorulan sorular ile başlayan gelişim yanıtların oluşması ile belli bir 
noktaya gelecek ve bu yanıtlarda yeni soruların oluşumu ile ilerleyecek ve bir döngü içinde bilgi 
teknolojileri canlı yaşamına egemen olacaktır. Burada olgu , sadece bilimsel anlamda bilgi 
teknolojileri değil yeşil bilgi teknolojileri kavramı ile örtüşerek meydana  gelecektir.  
 
Özellikle kentleşmenin ve beton yığınlarının artmasına paralel olarak negatif yönde ilerleyen şehir 
içindeki yeşil alanların sayısı için en azından yerel yönetim bazında çözümler üretilmelidir. Özellikle 
büyük kentlerde olduğu gibi belli bir yaşa gelinceye kadar örneğin bir karpuz tarlası bile görmemiş 
çocuklar vardır. Bu durum düşünülerek ve dikkate alınarak çok fonksiyonlu yeşil alanlar oluşturulmalı 
ve örnek yada minyatür tarlalar ve bahçeler kent içinde oluşturulmalıdır. Her konuda farklı bir 
izolasyon olmadan bütün yapı oluşumlarını içeren çalışmalar ve fiziksel alanlar oluşturulmalıdır.  
 
İstanbul için askeri alanda bir yaklaşımda bulunmak gerekirse , iç ve dış güçlerin olumsuz özellikleri 
sonucu oluşan bir savaşta söz konusu olabilir. Bu durumda yani savaş anında savunma sanayi ne kadar 
güçlü olursa olsun olumsuzluğu da düşünülüp bu yapıya göre önlem alınması gerekir. Bunun için yer 
altı yaşam merkezleri oluşturulmalı , örneğin ; yer altı hastanesi , barınaklar vb. ile bu merkezlerin 
yine yer altı veya yerüstü merkezlerle ulaşımı ve haberleşme yapısının ileri teknoloji kullanımı ile 
aktif hale getirilmesi söz konusu olmalıdır. Bir savaş anında düşman tarafından hastane , okul vb. 
yerleşkelerin farklılığı söz konusu değildir bunu Türk tarihine baktığımızda ayrıntılı bir şekilde 
örneğin Haçlı seferlerinden , Kıbrıs Barış Hareketi’ne kadar görebiliriz. Şu anda bile dış güç destekli 
bazı örgütler Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaş halindedirler bir kısım yerleşim alanlarını  kendi 
haritalarında göstermektedirler. Barış anlarında olası bir savaş yada savaşlar için askeri vb. alanlarda 
yeterli çaba ve uğraşı sarf etmeyen ve gerekli önlemleri almayan bir ulus kendi halkı için geleceğini 
garanti altına alamaz. Sonuçta da savaş anında çok büyük yıkım ve acı çekecektir , düşmanları 
tarafından da ya yok edilecektir yada haysiyetlerini kaybedip bir sömürge ülkesi olacaktır.  Ancak şu 
anki gidişe bakıldığında her alanda her ne kadar bir küreselleşmeden bahsediliyorsa da gerçekte bu 
sözcüğü kullanan bazı ülkeler bunu yani küreselleşmeyi barış , demokrasi vb. getiriyoruz diye kendi 
çıkarları ve egemenlikleri için kullanmaktadırlar. Şu anda dünyamızda gidiş bu yöndedir. Bu durum 
gerçek anlamda fark edilmeli ve dünyada yaşayan bütün ulusların temsilcileri çok kısa periyotlar ile 
İstanbul ve ülkemizdeki büyük şehirlerde kongreler yaparak dile getirmelidirler. Örneğin bu durum da 
bize İstanbul’un dünya çapında bir kongre merkezi olma gidiş yönü ile barışa pozitif anlamda katkıda 
bulunması sonucunu oluşturacaktır.  
 
Bunlara ilaveten İstanbul , Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkenti olmamalıdır. Çünkü bu ülkemiz 
çapında en azından coğrafi yerleşim yeri , ulaşım , haberleşme vb. yapılarda sorunların oluşmasına ve 
bir kısım bölgelerimizin yaşam standartlarının düşmesine neden olacaktır. Ancak ,İstanbul referans 
alınarak diğer illerimizin de İstanbul’un en azından canlılık temelli olanaklarına sahip olabilir ve bu 
iller için İstanbul örnek alınabilir. Bu da ülkemizin , Atatürk’ün söylediği gibi “muasır medeniyet 
seviyesinin üstüne çıkma” olgusunun adım adım olabileceğini bize söyler.  
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Ayrıca günümüzde ulaşım aracı olarak kullanılan belediye ve halk otobüslerinin sefer hatları daha 
belirgin olmalıdır. Şu an bazı hatlarda böyle uygulamalar olmasına karşın bir çok seferde bu mantık 
kullanılmamaktadır. Bir örnek vermek gerekirse : ismi “A” ile başlayan bir yerleşkeden ismi “Z” ile 
başlayan bir yerleşkeye söz edilen otobüslerin seferleri yapılacaksa buralarda araç etiketi şöyle 
olabilir. İlgili numara + AZ , örneğin , 28 AZ yada 87 AZ gibi… Ayrıca bu toplu taşıma araçlarının 
duraklarda fazla beklememeleri ve ulaşımın daha hızlı olması için yapay sinir ağları kullanımı ile yüz 
tanıma sistemi devreye sokulabilir. Böylece yolcunun yapacağı yolculuk sayısına göre ilgili belediye 
birimine yapacağı ödeme ile kendisine bunu belirten bir açıklayıcı nesnenin verilmesi ve yüzünün 
video görüntülerin kayıt edilmesi ile işlem aktif hale getirilebilir. Bir sonraki aşamada toplu taşıma 
araçlarına bu bilgiler doğrultusunda çalışacak elektronik donanımın monte edilmesi ile işlem 
tamamlanacaktır. Eğer yolcunun ödediği para tutarı yolculuk sayısını geçiyorsa ilgili cihazın kişinin 
ismi dahilinde uyarı yaparak yolcuya tekrar ilgili birime ücret yatırması ve tekrar aktif hale gelmesi 
sağlanabilir. 
 
Günümüzde Taksim meydanındaki ulaşım metronun aktif hale gelmesinden sonra yeraltına aktarılması 
çalışmaları yapılmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan plansız ve dikkatsiz çalışma sonucunda metro 
hattına yer üstünden bir cihaz aracılığı ile giriş olmuş ve o sırada elektrikli tren geçmediği için 
herhangi bir olumsuz durum ile tesadüfen karşılaşılmamıştır. Bu çok çok dikkat edilmesi ve planlı 
çalışmaların bütün İstanbul’u her kim , kuruluş , kurum yada firma olursa olsun birinci derecede 
ilgilendirmelidir. Burada İstanbul’u özellikle ulaşım yada yapı inşa etme uygulamasına pratik olarak 
başlanmasından önce bilişim teknolojileri insanları tarafından aktif hale getirilecek simülasyon 
programları ve donanımlarında test edilip uygulanmalı ve sonrada somut pratik uygulamaya 
geçilmelidir tıpkı T.H.K. ve benzeri konularda çalışan kurum ve kuruluşlarda pilot yetiştirmede 
kullanılan simülasyonlar gibi… 
 
Şu anda İstanbul’da özellikle şehir üniversitesi olarak adlandırılan ve yerleşkeleri farklı semtlerde olan 
üniversiteler yüksek yüzdeli olarak öğrencilerin fen bilimleri yada sosyal bilimler konularda sabit 
yerleşkeli üniversitelere göre verimlerini azaltmaktadır. ( Hem de öğretim elemanı bazında ) Eğer 
üniversiteler şehir içinde farklı semtlerde farklı fakülteleri barındırmak istiyorsa yerel ve merkezi 
yönetimlerle yapılacak ortak çalışmalar ile ulaşımı en azından öğrenci bazında uygun düzeye getirmek 
için çalışmalar yapmalıdırlar.  
 
Aynı ülkede yaşayan insanlar olarak engelliler , çocuklar ve çeşitli halk kesimleri için ulaşım 
sorunlarının giderilmesi gerekmektedir. Şu anda bazı toplu taşıma araçlarında tekerlekli sandalye 
kullanan yurttaşlarımız için kolaylık sağlayan donanımlar vardır. Ancak bu tür araçların çoğunluğunda 
böylesine bir fayda yoktur. Ayrıca özellikle bahar ve yaz aylarında ailelerin piknik yapma , dinlenme , 
doğayı içinde bulunarak yaşamaları için Gülhane Parkı benzeri yeşil ve sosyal aktivitelere açık alanlar 
yapılmalıdır. Şehirler arası otobüslerin yolcuları toplama mantığı gibi alt servisler ile çeşitli 
yerleşkelerden alınan insanların ana taşıt araçlarına belirli gün ve saatlerde ulaşımı sağlanmalı. Burada 
bu tür doğal ihtiyaçların yerine getirilmesi hem sağlık hem de hangi yapıyı içeren konuda olursa olsun 
hizmette kar etme düşünülmemeli ve bu hizmetler devlet destekli olarak yapılmalıdır. Ancak fazla 
yada aşırı talep gelme durumunda bir sıra yada bilgi ölçme uygulaması ile bir çözüm oluşturulabilir 
olmalıdır.  
 
 
2. İstanbul’un Dünyanın Bilim Başkenti Olması İçin Yapılması Gerekenler 
 

1. Ulusal ve uluslar arası alanda önde gelen bilim insanlarının bulunması. ( Elektronik , tıp , uzay 
vb. bilimlerde ) 

2. İstanbul’a gelen bilimcilere şehir hakkında ve her tür alanda bilgi verilmesi. 
3. Edinilmiş bilgiler doğrultusunda , İstanbul bütünüyle bilim başkenti olacağı için ulaşımın 

yeniden revize edilmesi ( İstanbul Büyükşehir Belediyesi bazında değil bilim insanları 
bazında. Belediyenin bilim insanlarının bir alt karar verme mekanizması olarak görev 
yapması.) 
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4. İstanbul’un bütün ilçeleri ve köylerine kadar bilim insanlarının ulaşması ve burada bilim 
merkezi binalarının yapılması. ( Bilim insanlarının burada yönetici konumunda olması ve 
bilimin çekirdeği olma duygusu ile alt birimlerinin oluşturmaları) Şuana kadar geçen zaman 
ve gelecekte de bilişim teknolojileri ilk sıradadır ve bütün bilim dalları bunu kullanarak  
gelişmekte ve halka hizmet sunmaktadır. 

5. Bütün İstanbul’un her bilimsel konuda alt birimlerden başlayarak merkezi birime kadar 
birimler bazında erişimin sağlanması ve merkez bilim binasının inşası.  

6. Bilim insanlarının yaptığı ve yapacağı aktiviteler göz önüne alınarak bilimsel anlamda en önde 
olanın İstanbul Bilim Merkezi’nin yöneticisi olarak çalışması. ( Burada seçim değil direkt 
olarak bilime en çok hizmet eden ve bilim ile yaşamını bir tutan bir bilim insanının seçilmesi.) 

7. Anaokullarından başlayarak , doktora eğitimine kadar ilgili her bilimde Dünya’nın gelecekte 
en çok neye ihtiyacının olacağının belirlenmesi ve bunların “olur” hale gelmesi için ARGE 
merkezlerinin oluşturulması ile bu yöndeki bilimsel faaliyetlere öncelik verilmesi. 

8. İstanbul da şu ana var olan halka ilave olarak gelişlerinin engellenmemesi ve bu sayede şehrin  
sürekli olarak yüz ölçüm bazında büyümesi. Ulaşılacak belli bir noktadan sonra İstanbul’un 
kapasitesi doluyorsa yer altı ve yer üstü bazda ve deniz bazında yeni yaşam yerlerinin 
belirlenerek yapılması , bu sayede şehrin sürekli kendisini yenilemesi. ( Her yaşam ve doğal 
yapı bazında.) 

9. İstanbul ulusal ve uluslar arası bazda Dünya’nın doğal lideri olacağı için ve bu yapıda Türk 
Bayrağı altında olacağı için diğer ülkeler tarafından kıskanılması , engellenmesi vb. 
oluşumlara açık olacaktır. ( Ancak şu nokta unutulmamalı ve göz ardı edilmemelidir : İnsan 
doğası her zaman en ucuz , en rahat , en kolay vb. yapıya sahip olmak ister. Bu özellikler ve 
bu bilim insanlarının İstanbul’a  getirilmesi için ilk önce yaşam alanları bazında en konforlu 
ve ardından bilime karşı özendirilmeli. ) 

10. Bu aşamaya gelmek için özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından negatiften 
başlayarak maddi anlamda bir kaynak adım adım geliştirilip büyütülmeli ve sadece günümüz 
İstanbul’u düşünülmemeli ve gelecek nesillere karşı sorumluluk duyulup çoğunlukla – kemer 
sıkma – olarak adlandırılan yapı İstanbul için yerel anlamda olmalı ve ilave olarak bu 
durumun olumsuz yapılarını bertaraf etmek için dış kaynaklar bulunmalı ve bunun için en ince 
ayrıntısına kadar şehrin gelecekte Dünya’da nasıl önder olacağı dış ülke yetkililerine 
anlatılmalıdır. İnsan doğası gereği , bir yerde var olan gelişmiş özellikli bir yapı diğer canlılar 
tarafından da istenir. 

11.  Bundan dolayı İstanbul’da parlamaya başlayan yapısal olgu Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer 
şehirlerine doğru ilerlemeye başlayacak ve Ülkemiz bütünüyle ve gelecek bir tarihte Dünya’da 
lider ülke olacaktır. Her ne kadar bilimkurgu gibi görünmesine karşılık olsa da İstanbul 
denilince hem karada yer altı , hem havada yer destekli ve hem de denizde alt ve üst olmak 
üzere İstanbul oluşacak ve hiçbir zaman sınırlara erişilmemiş  olacaktır. ( Çünkü sınıra 
yaklaşıldığında başka bir yeni İstanbul oluşmuş olacaktır. ) 

12. Bu durumun oluşması ve aktif hale getirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti ile 
karşılıklı sorun oluşmamasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. İstanbul’un yönetimi üstte söz 
edildiği gibi en başarılı bilim insanı ve onun kuracağı alt birimler tarafından 
gerçekleştirilmelidir. ( Çünkü eğitim ve öğretim insan yaşamının en değerli olgusudur. 
Eğitimsiz yada yeterli derecede eğitim almamış kişi her konuda kendisi için neyin doğru ve 
neyin yanlış olacağını bilemez. Bundan dolayı zaman içinde İstanbul’da başlayan bu yönetim 
mekanizması , Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün yerleşim birimlerine ve bir sonraki aşamada da 
Dünya’ya yayılacaktır. Şöyle söyleyebiliriz ; iki canlının hacmi aynı olabilir ancak sahip 
olduğu bilim kütlesi ise farklı olabilir. Dolayısı ile burada yapıcı etmen hacim değil o canlının 
bilim kütlesidir. ) Uzun vadede bilim insanları tarafından gerçekleştirilecek olan bilgi bazlı ve 
bilgili İstanbul , doğal olarak teknolojik gelişmeleri özümseyerek gelişecektir. Ancak bu doğal 
yapı bütün ülkelerin bütün yerleşim alanlarında olacak bir olgudur fakat İstanbul bu doğal 
akışın gerisinde ve o anında olmamalıdır. Bilim insanları referanslı bir gelişim göstererek en 
önde olacak ve icatların merkezi olacaktır. Bu duruma erişim doğal olarak disiplinli , özverili , 
disiplinler arası , devrimci vb. ile toplumsal ve somut yapıları içereceğinden dolayı İstanbul 
çok çok ileri bir soyut ve somut olgulara ulaşacak ve bunun sonucu olan icat ve keşiflerin 
merkezi olacaktır. Böylece İstanbul siyasal temelli bir hizmet alanı olmaktan çıkıp ( sadece 
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belli yerleşim yerleri ve canlılar için değil ) bilimsel değerler ölçeğindeki bir hizmet anlayışına 
sahip olacaktır. Bu durum yeni yetişen gençler için bir örnek olacak ve ileride yönetimde söz 
sahibi olmak isteyenler daha fazla bilim ile içli dışlı olup daha fazla çalışıp daha çok bilim ve 
bilimin getirilerine ulaşacaktır. Toplumlarda “çok seslilik” denilen bir kavram vardır. Bu 
somut yada soyut bir olguya negatif , nötr yada pozitif yaklaşım olmamalıdır ve bir şeyi icat 
etmek için düşünülen yapı , deney , tecrübe , ilham  ve bilgi birikiminin aynı temelli 
olmasından başlayıp değişik her tür ( lojik anlamda ) nesnenin icat edilmesine kadar sürmeli 
ve uzamalıdır. Şu anda daha çok bilim kurgu türü çalışmalarda gördüğümüz zaman 
makinesinin gerçek ve somut anlamda Dünya’da yoktur. Dünya ulusları için eksik olan bu 
aracın İstanbul’da yapılması Türk Ulusu için yapılacak olan en büyük devrim olacaktır. Her ne 
kadar zaman makinesi ile gelecekten gelindiğine ilişkin bazı bilgiler olsa da böyle bir makine 
şu anda Dünya’da yoktur. Bu konu tam anlamı ile çok önemli bir konu olup bilimin gelmiş 
geçmiş bütün zaman dilimlerine taşınması ve uygulaması ile Dünya’ya değer üstüne değer 
katacaktır. İnsan beyni yaratılıştan gelen özellik doğrultusunda vücudumuzun en üst 
bölümündedir. Bu durum hiç kuşkusuz bize düşüncenin bütün alemlerde en yüksek , en ulu , 
en önemli ve en değerli bir madde olduğunu söyler. Türkiye Cumhuriyeti haritasına 
baktığımızda İstanbul haritanın üst kısmındadır ve İstanbul’un üstünde başka bir şehrimiz 
yoktur ve Kara Deniz vardır. Bu da insan vücudundaki beynin konumu ve değeri gibi 
İstanbul’un da Türkiye Cumhuriyeti’nin en değerli ve önemli ili olduğu gerçeğini bütün 
Dünya halklarına söyler. Din bazında bilime baktığımızda bilimin bağımsız olması gerekir. 
Çünkü Allah tarafından insanlara peygamberler aracılığı ile gönderilen bütün dinlerde 
“çalışma / bilim  “ emri vardır. Bundan dolayı İstanbul bütün dinlere açık olmalı ve laik 
anlayışla değil Dünya bütün evrene doğal anlamda hizmet etmelidir.  

13. İstanbul’u bilim anlamında yönetecek bir kişi , diktatör anlayışının dışındadır çünkü bu böyle
bir yönetim şekline sahip olması bilimin doğasıdır ve bilimin yapısında vardır. Bu aşamada
yönetici kişinin alt yöneticileri olacağından dolayı bir uygulamanın karar aşamasında yönetici
ve diğer alt birim insanları karar için birer oy hakkına sahip olmalıdır. Ancak genel yönetici
bir kişi olmasına karşın en azından iki kişilik oy hakkına sahip olmalıdır. Kaç kişilik oy
hakkına sahip olacağı ise sosyal bilimler temelli bilim anlayışı doğrultusunda yapılacak
toplantılarda ilgililerin vereceği karar ile belirlenmelidir. Topluma hizmet siyaset ve dini
temellerden uzak olacağı için , ilk önce , İstanbul bilim , hizmet , uygulama , gelişme ,
faydalanma , sonuca ulaşma , kar elde etme vb. somut olgulara ulaşacak , ardından bütün
Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya ülkelerinden sonra evrensel bazda ilerleyecektir.

14. İstanbul’un , Dünya bilim başkenti olması için en etkili uygulama ve sonuç alma açısından bir
diğer olgusu maddeleri ışınlayan aracın yapılmasıdır. Üstte zaman makinesinden söz edilmişti
bu araç şu an için icat edilemiyorsa ışınlama üzerine yada her ikisi üzerine çalışma
yapılmalıdır. Bu tıpkı bir canlının doğması , büyümesi , gelişmesi , öğrenmesi , yaşaması ,
yaşlanması ve ölmesi gibi doğal bir yapıda olacaktır. Bilim başkenti olma çok büyük bir
sorumluluk ve çalışma gerektirir ve ayrıca bunlara ilave olarak süper anlamda yönetici olan ,
alt birimler ile karar vericiler gerektirir. Hem bu özellikler ve hem de yılmak ve bitmek
bilmeyen çalışma enerjisi ve gücü gerektirir. Burada görev alacak bilim insanları ulusal ve
uluslar arası kişilerden oluşacağı için yönetim ulus bazında değil , uluslar arası bazda
olacaktır. Ancak bu insanların hepsinin ortak noktası Türkiye Cumhuriyeti’nde görev almaları
ve doğaya ( ülkeden uzaya ,  canlılardan cansız maddelere kadar ) hizmet sunmaları olacaktır.

İstanbul’un , Dünya’nın “bilim başkenti” olması için atılacak adımlar , çok zor engeller ile 
karşılaşacak. Ancak böyle bir hedefe ulaşılması tarihi zaferler ile dolu Türk Ulusu için normal ve 
hak olan bir oluşumdur. Maddi anlamdan başlayıp , tanıtım ile devam eden ve ideale yakın olan bu 
düşünce bütün Dünya’da bilimi ve bunun içeriği olan bir çok bilim dalını geçerli kılacaktır. 
İstanbul bilimsel gelişime açık her türlü düşünce , fikir , uygulama , teori vb. etmenlere ev 
sahipliği yapmalı , bunlara maddi ve manevi her türlü desteği sunmalıdır. Bilimsel çalışma , tıpkı 
Atatürk’ün söylediği “Cumhuriyet Bir Erdemdir” cümlesi gibi bir erdemdir. Ayrıca mühendislik , 
tıp , sanat ve spor gibi reel değerler üniversiteleri aşıp , oluşturulacak bir çok kurum tarafından da  
üniversite ve sanayi işbirliği ile bu konuları içeren çalışma yapan kurumlar tarafından da 
yapılmalıdır. 
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Bir teorinin yaşama geçirilmesi ve gerçek bilimsel değerlere ulaşması için bunun pratiğinin olur 
hale getirilmesi gerekir. Örneğin anaokulundaki yaşça küçük olan öğrencilerden başlayıp 
doktorayı tamamlayan bir kimseye kadar , şu an var olan pratik uygulamaların dışında konu 
keşfedici ve icat yapıcı , soyuttan somuta kadar tüm aşamaları içeren düşüncenin oluşması için 
yeni eğitim ve öğretim sistemlerinin devreye sokulması gerekir. Bu durum doğanın yapısının 
Dünya’daki her olgu ile ( madde , canlı , soyut / somut vb. kavramların)  yaşanıp anlaşılması ile 
mümkün olacaktır. İstanbul hem coğrafi ve hem de tarihi bir çok özelliğe sahiptir. Bunlar Allah 
vergisi özel değerlerdir. Bundan dolayı “Dünya’nın Bilim Başkenti” olma düşüncesi , olmazsa 
olmazdır. Şu an böyle , ideale yakın bir düşünceye ulaşmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
bunun için ayıracağı maddi , manevi vb. kaynakların yeterli olmayacağı sonucu ile bitebilir. Bu 
durumda şu an var olan yerli bilimsel değerler ve teknolojinin ARGE faaliyetleri ile daha ileri 
götürülüp ihracı ile devam etmeli ve bütün Dünya tarafından desteklenmesi ile adım adım 
İstanbul’u istediği konuma ( Dünya’nın bilimsel lideri ) getirecektir. Dünya’mıza baktığımızda 
Türkiye Cumhuriyeti gelişmekte olan bir ülkedir , yani fidan dikilmiştir ve bunun büyümesi için ( 
süregelen doğal büyüme hariç ) ilave olarak özel bir çaba sarf edilmelidir. 

Bunu Kurtuluş Savaşı gibi düşünebiliriz. İlk Kurtuluş Savaşı bağımsız bir şekilde özgürce misak-ı 
milli sınırları içinde yaşamaktı , ikincisi ise İstanbul’un , Dünya’da ulaşacağı konuma sahip olması 
olmalıdır. Nasıl ki bir metro yapma çalışması fizibilite etüdü gerektiriyorsa bunun gibi Bilim 
Başkenti olma isteği de bu aşamadan geçecektir. Ancak bu metro çalışmalarına göre daha 
kompleks , geniş ve ayrıntılı olma gibi ekstra çalışmalar ile gerçekleştirilebilecektir.  Ayrıca , 
İstanbul için istenen bu özellik Dünya kapsamlı olduğu için bir çok ülkeden , mühendisten , 
sporcuya ve sanatçıya kadar çok geniş kapsamlı kişiler ve konular bazında olacaktır bu zaten hayal 
değil , somut bir olgudur ve Türkiye Cumhuriyeti ile diğer ülkelerde yaşayan Türklerin onurudur. 
Geçen yıllara oran ile azalmış olmasına karşın özellikle bilimsel ve teknoloji alanında hala 
yurtdışına bağlıyız. Bu aşamayı çok büyük bir yüzde ile geçip , ilk adımları atıp bilimsel anlamda 
yer altı , yer üstü ve deniz bazında İstanbul’u ulusal ve uluslar arası yapıya hazır hale getirmeliyiz. 
Şu an nasıl ki , elektronik sanayinde Japonya , uzay sanayinde ABD ve kimya sanayinde Almanya 
ilk sırada ise bu ve benzeri ülkelerin çok daha ilerisine İstanbul’un , Dünya’nın Bilimsel Başkent 
olması ile ulaşıp geçebiliriz.  
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BEFORE THE HAGIA SOPHIA: A SURVEY OF TRANSFORMATIONS IN THE 
MACROFORM, NETWORKS AND MONUMENTAL CORE OF SETTLEMENT IN GREEK, 

ROMAN AND BYZANTINE ISTANBUL’S HISTORIC PENINSULA 

Taraz, Nazlı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İYTE Gülbahçe Kampüsü, Mimarlık 
Fakültesi, Mimarlık Bölümü A309, nazlitaraz@iyte.edu.tr 

Abstract 
With monumental building remains and traces dating from different periods in the settlement history 
of the city, the Historic Peninsula of Istanbul is a core attraction for cultural tourism. However, these 
historical layers hide behind the contemporary urban texture of Istanbul and grasping the whole 
historical portrait of the city becomes nearly impossible for the visitors. 
In recent years, archaeological and historic research have, in fact, revealed systematic information 
about the macroform, transportation and settlement networks, and monumental core of the city of 
Istanbul during the Greek, Roman, and Byzantine periods; and also about the significant 
transformations in each of these characteristics at the beginning or during each period. 
This paper will build on this literature to survey urban-scale conversions regarding contextual 
continuities and transformations, especially around the Hagia Sophia in the periods before the 
construction of the monument as we know today for a better understanding of the contextual factors 
that made the Hagia Sophia an emblem, for the long historical past that made Istanbul what it is today. 

Keywords: Istanbul Historic Peninsula, Greek-Roman-Byzantine, Macroform, Monumental Core, 
Transformation 

Özet 
Tarihin farklı dönemlerinden bugüne taşıdığı izler ve anıtsal yapı kalıntılarıyla kültürel turizmin 
odaklarından biri olmasına rağmen İstanbul Tarihi Yarımada’nın tarihsel katmanları, modern kent 
dokusunun ardında gizli kalmakta ve bu durum ziyaretçiler için kentin tamamını okuyabilmeyi 
neredeyse imkansız kılmaktadır.   
Ancak, son zamanlarda yapılan araştırmalar, kent makroformu, ulaşım ve yerleşim ağları ile kentin 
anıtsal merkezlerini Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait özellikler çerçevesinde ele almakta ve 
kentin tarih boyunca geçirdiği dönüşümleri sistematik bir biçimde sunmaktadır. 
Bu bildiride, Tarihi Yarımada ve özellikle Aya Sofya çevresindeki kentsel ölçekli dönüşümler, var 
olan kaynaklar üzerinden yapının inşasına kadar olan süreçte incelenmekte ve Aya Sofya’yı kentin en 
önemli sembollerinden biri yapan kentsel bağlamı, ilk yerleşimlerinden itibaren süreklilikler ve 
dönüşümler üzerinden ele alınmaktadır. 

Keywords: Istanbul Tarihi Yarımada, Yunan-Roma-Bizans, Makroform, Anıtsal Merkez, Dönüşüm 

1. Giriş

Due to its advantageous geographical location between the Mediterranean, Black Sea and Anatolia, 
and on hills, which was an important advantage for defending the settlement, the site of contemporary 
Istanbul was settled continuously from the early history onwards. For many contemporary visitors of 
the city, the Hagia Sophia stands as an emblem for this long settlement history that started in the 
Historic Peninsula.  
In fact, the earliest relics of settlement in the Historic Peninsula date back to a period much earlier than 
the construction of the Hagia Sophia. However, they are so overshadowed by contemporary urban 
texture that the contemporary visitors fail to grasp the series of the urban transformations that led to 
the construction of the Hagia Sophia in the specific location where it is standing now. 
In this paper, the historic urban transformations of Istanbul Historic Peninsula will be analyzed on the 
basis of existing publications for a better understanding of the changes and continuities by tracing 
chronological conversions in the macroform, settlement networks and monumental core of the city that 
led to the construction of the Hagia Sophia in its very specific location. 
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2. Beginnings of Urban Life: The Greek Byzantion

The long settlement history of Istanbul dates back to the Neolithic age and contemporary Ambarlı, 
Haramidere, Ağaçlı, Pendik and Tuzla are among the sites that provide archaeological evidence for 
settlement from the Neolithic age onwards (Kuban, 2004, p. 32). 

The first urban settlements at the site were two Greek colonies established on the two sides of the 
Bosphorus in 7th century BC (Kuban, 2004, p. 15). Both settlements were founded by settlers from 
Megara, the first with the name of Chalcedon on the Asian side and the second as Byzantion on the 
European side of the Bosphorus. Both settlements were surrounded with city walls (Müller-Wiener, 
2007, p. 16), with those of Byzantion constructed at the current boundaries of Topkapı Palace 
(Çakmak and Freely, 2005, p. 11). 

As a result of living by the sea, Istanbul has always been an important commercial port. The 
historically documented ports of Neorion and Portus Prosforion are accepted as the first ports of the 
city and served as the most important places for the sea commerce. In the lack of archaeological 
evidence they are assumed to have been located on the north part of today’s Sarayburnu (Müller-
Wiener, 2005, p. 5). (fig.1) 

Figure 1. Core of the first settlement (Müller-Wiener, Wolfgang. İstanbul’un Tarihsel Topografyası, 2007, 17.) 

Within the boundaries of city walls, Byzantion was enhanced as a Greek city, and this enlargement 
took place near these two ports towards the highest area of the town called Bosphorus Acra or 
Acropolis. To respond to shelter need of naval forces and storage need of sea commerce, Strategion 
was built on the west side of the Acropolis. On the south side of the Strategion, Thrakion was built 
near the city gate to serve as the entrance square of the settlement and the Agora of Byzantion was 
placed on the south side of the gate. Also, a theatre on the north and a stadium on the west side of the 
Acropolis were built. (Erkal, 1995, p. 16; Müller-Wiener, 2007, p. 18)  

In addition to these, several temples such as those dedicated to Hera, Pluto, Zeus Ourios and sacred 
areas of Apollon and Athena Ekbasia among others were built, among the most important public 
spaces of Byzantion. The location of these temples and sacred areas would seem to overlap with the 
legendary “Seven Hills of Istanbul”. For example, the first hill now under Topkapı Palace was 
designated as the Acropolis of Byzantion and, Athena Ekbasia sacred area and Artemis, Aphrodite and 
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Poseidon temples were other buildings that affirm to the religious importance of the area. During the 
Byzantine period, Hagia Eirene and Hagia Sophia were constructed on the neighborhood of this hill as 
the most important religious buildings of the city. After the Ottoman conquest, this area retained its 
importance with the construction of Topkapı Palace and became the administrative center of 
Konstantiniyye.  

Figure 2: Byzantion temples and sacred areas located on the basis of descriptions in the study of  “Eskiçağ'da 
Istanbul (Byzantion) Tarihi Coğrafyası Araştırma Projesi” of the Istanbul University Faculty of Letters. 

In the same way, the Greek Hera and Pluto temples define another hill of the city. Later on the same 
hill, Rhea and Tykhe temples were constructed in the Roman and the Church of the Holy Apostles 
during the Byzantine periods. Construction activities on this hill continued with the construction of the 
Fatih Complex after the Ottoman conquest of the city and the area retained its importance with this 
new function. (fig.2)    

To summarize, from 7th century BC up to the Roman conquest of the city in AD 196, as a result of 
living by the sea, the important civic buildings and public spaces of the town were located near the 
coastal stretch between the two ports of the city in the north and the Acropolis. The site choices for 
religious buildings on the Acroplis and other hills of the city, on the other hand, would seem to 
establish long-lasting continuities in a series of overlapping monumental complexes that render the 
initial remains invisible physically but also visible in the form of monumental public architecture.  

3. Pioneer of an Imperial Capital: The Roman Byzantium

In 196, Byzantion was sieged and conquered by the Roman army with the orders of the emperor 
Septimus Severus (146-211) and the name of the city was changed from Byzantion to Byzantium. 
After the conquest, reconstruction was begun on the orders of the emperor and during the re-
foundation of the town, city walls were enlarged to the west side of today’s Sarayburnu. (fig.3) 
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Figure 3. Byzantium (Müller-Wiener, Wolfgang. İstanbul’un Tarihsel Topografyası, 2007, 25) 

While Byzantium was expanding from the Acropolis to the west and south side of the existing 
settlement, Septimus Severus preserved the old areas and concentrated his construction activities on 
the south side of the old city (Erkal, 1995, p. 21). Septimus Severus’s Portico outside the Greek walls 
towards the west was constructed as the main route of the town, to be developed later as the Mese 
during the reign of Constantine the Great and the Divan Yolu after the Ottoman conquest (Çakmak 
and Freely, 2005, p. 11). Severus preserved the Agora of Byzantion and transformed it into Tetrastoon 
square which was surrounded by columns (Erkal, 1995, p. 22). Construction of a hippodrome outside 
the Greek city walls towards south was started as the most important public area and became an 
inseparable part of the entertainment life of the city (Kuban, 2004, p. 18) and the Augusteion Square 
was built as the meeting area on the north side of the hippodrome. Also, the construction of the 
Zeuksippos Baths near the Augusteion Square, was begun on the orders of Septimus Severus (Müller-
Wiener, 2007, p. 51).  The hippodrome and baths would be completed later, during the reign of 
Constantine the Great. A theatre on the north side and a stadion on the west part of the Acropolis and 
basilike stoa at the north side of the hippodrome were some of the other buildings constructed during 
the Severan reconstruction.  

Due to a lack of archaeological evidence and written documentation, the religious core of Byzantium 
cannot be detailed further currently. However, in a map recently published by Çakmak and Freely, it is 
clear that the most important temples of the city were still gathered on the top of the Acropolis hill 
(Çakmak and Freely, 2005, p. 8). (fig.4) 
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Figure 4: Temples of Severan City (Çakmak, Ahmet S., Freely, John. İstanbul’un Bizans Anıtları, 2005, 8.) 

Shortly, along with the Roman domination, the urban extension of the town continued toward the west 
and south parts of contemporary Sarayburnu. The city walls were extended towards the west of 
Byzantium. Construction of the hippodrome, Zeuksippos Baths and Augusteion Square accelerated the 
expansion and the monumental urban core of the town shifted as a result of these new buildings from 
the north to the south part of the former Acropolis that, nevertheless, maintained its importance as the 
religious core. 

4. Constantinople: A Rome Outside of Rome

In 324, Byzantium became the capital of the Eastern Roman Empire with the orders of the Emperor 
Constantine (306-337) and the name of the re-structured town was changed from Byzantium to 
Constantinople. The existing settlement area became insufficient and the new walls of Constantinople 
were constructed 15km toward the west of the Severan walls (Erkal, 1995, p. 87). In this way, the new 
town was extended from the current Atatürk Bridge of Haliç along the Marmara shore (Çakmak and 
Freely, 2005, p. 22). As a result of the enlargement of the city, Neorion and Prosforion Ports remained 
incapable and three new ports were constructed. Kontaskalion, Heptaskalion and Eleutherios ports 
were lined up from east to west on the south shores of the city.  

Instead of determining a new center for the expanded city, the Severan Byzantium was taken as the 
main core for Constantine’s new city, and many buildings such as the hippodrome and baths were 
completed and preserved (Kuban, 2004, p. 32). In addition to the entertainments of the Hippodrome 
such as chariot racing, both public celebrations and imperial ceremonies, such as the accession to the 
throne ceremony was conducted in this area, and the opinion of the people about the new emperor was 
understood from the acclamation or jeering of the crowd during the Greek Byzantion and the Roman 
periods. Also, the Hippodrome served as a stage for different parties from diverse political and 
religious tendencies and different groups came together in the Hippodrome to proclaim their 
complaints to administration. The Roman emperors also used the Hippodrome to announce 
administrative decisions to the public. Additional new monuments were built with the orders of 
Constantine to show the new imperial power to the whole world.  
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Most importantly in this respect, the Forum of Constantine was constructed at the end of the Severan 
Portico with the orders of Constantine the Great who emphasized his power by the aid of his new 
obelisk in the middle of this forum. Known as Çemberlitaş, the Column of Constantine served as the 
end point of the administrative ceremonies of the city and the new city of Constantine the Great was 
dedicated by the Emperor in front of this column in 330. The dedication ceremony was repeated 
annually in the Forum of Constantine which was later ornamented with pagan and Christian statues. A 
Senate House, a military quarter and Nymphaion for wedding ceremonies were constructed near the 
Forum of Constantine. (Kuban, 2004, p. 37; Çakmak and Freely, 2005, p. 26) 

All the city components such as buildings and streets were planned according to a building law which 
determined the minimum height of the houses’ above the street, distance between two house and the 
width of the streets and the construction of the city was conducted depending on these rules (Freely, 
1998, p. 64). Beginning from the foundation of Constantinople, the expansion of the city was based on 
streets E and F in the map published by Albrecht Berger. (fig.5) The old buildings of the Severan 
period and the new constructions of Constantinople were integrated with a grid plan that consisted of 
right angled streets. Diagonally adjoining this system was the planned city of Constantine from the 
Forum of Constantine westwards (Berger, 2000, p. 263).   

Figure 5: Street Map of Constantinople (Berger, Albrecht. Streets and Public Spaces in Constantinople, 2000, 
171.) 

The backbone of this planned development was the Mese that started from the Severan Portico, and 
served as the main road of Constantinople, with two monuments on the branchroads. The first was the 
Milion Arch located at the beginning of the road and the second was the Capitolium on the bifurcation 
point of the Mese (Çakmak and Freely, 2005, p. 23). The Milion Arch took its reference from the 
Golden Milestone in Rome, which was accepted as the zero point of the world. According to the 
Roman understanding, the most important public area was the heart of the capital city and that city 
was the zero point of the Roman Empire. In this respect, the Forum Romanum was the core of Rome 
and the Golden Milestone in the middle of this forum symbolized the zero point of the Roman Empire 
and the whole world. But, with the change of the capital city of the Empire, this zero point should be 
replaced in the new capital where the all roads of the city ended and, so, the Milion in Constantinople 
was accepted as the new zero point of the world (Erkal, 1995, p. 93). 
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Figure 6: Hippodrome, Baths of Zeuksippos and the Great Palace (Müller-Wiener, Wolfgang. İstanbul’un 
Tarihsel Topografyası, 2007, 232.) (Müller-Wiener, Wolfgang. İstanbul’un Tarihsel Topografyası, 2007, 232.) 

Also, the Severan Tetrastoon was transformed into a new square with a new statue of the imperial 
family (Erkal, 1995, p. 94). To the southwest of the Milion, the construction of the Severan 
hippodrome as the most important area for both public celebration and imperial ceremonies was 
completed during the reign of Constantine the Great. (fig.6) 

To the southeast of the Milion, the Great Palace was constructed on the south side of the city with 
supplementary buildings such as guard houses to provide the security of Constantine the Great. The 
Severan hippodrome played a determining role in the site selection for this new palace as the 
administration center of Constantinople (Kuban, 2004, p. 39). Additionally, as a Roman imperial 
tradition, the route the emperor followed from the city gate to his palace had a ritualistic meaning and 
at the end of the road where we find the Milion, the palace of the emperor should provide both 
residence and a place where the emperor could join the public ceremonies of the city without going 
outside from his palace (Erkal, 1995, p. 96). Because of these considerations, the palace of the 
emperor was constructed near the hippodrome which was the public heart of the city and connected 
with other public buildings such as baths and important religious buildings.  

The construction of the Zeuksippos Baths was completed by Constantine the Great in 330 AD. Shops 
were built with the orders of Constantine the Great around the baths to provide their maintenance costs 
and statues were erected to symbolize the power of the Emperor (Müller-Wiener, 2007, p. 51).  
Although the Zeuksippos Baths were built adjacent to the Great Palace, it was not an isolated part of 
the city that was reserved for the Emperor but, on the contrary, was presented to the public by the 
emperor as a gift and another symbol of his power (Erkal, 1995, p. 114). 

In sum, as the first Christian Roman emperor, Constantine the Great developed his new capital from 
the earlier Severan city and took references from the city of Rome. Constantine the Great created a 
core for the city at the site where the hippodrome, the Great Palace and the Augusteion Square were 
located. In other words, with the construction of the Great Palace, the south part of the city, which was 
created as a public ceremonial area by the Roman Emperor Septimus Severus, was transformed into an 
administrative center by Constantine the Great. Also, the construction of the Forum of Constantine 
created a new meeting area for Constantinople.  

Milion 
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5. Christianizing the Capital: The Megale Eklessia

Until Christianity became the official religion of the Roman Empire, the old Pagan traditions and the 
new religion’s regulations lived together through the years with the existing pagan temples staying in 
use. This co-existence of two different religious views continued until the period of the emperor 
Theodosius I, known as Theodosius the Great (379-395). Until the acknowledgement of Christianity 
as the official state religion, Christians in Constantinople remained a minority and conducted their 
religious rituels in their house-churches and specific religious buildings called “domus ecclesiae”. 
Because of the lack of any earlier types of monumental Christian religious buildings, the new religious 
complex of Christianity was designed by Constantine the Great. It would house both public meetings 
and worship; so, the Roman basilica was adopted as the new religious building type for Christianity. In 
this way, the Roman basilica, which served as a public hall until the 4th century, gained a new function 
when Christianity became the official religion under the reign of Theodosius the Great. (Erkal, 1995, 
p. 66, 70, 98; Kuban, 2004, p. 45)

In contrast to the old pagan traditions, these new Christian buildings were accessible to the public and 
served as social places for people in addition to their religious purposes. In addition to basilicas, 
Constantine built martirions in commemoration of people who died for the sake of religion to affect 
more people (Kuban, 2004, p. 40). After the conversion of Constantinople into Christianity, the first 
monumental Christian building of the city, the Hagia Eirene, was added in the 4th century to north of 
the Great Palace and started to serve as the most important religious building of the city until the 
construction of the first Hagia Sophia (Müller-Wiener, 2007, p. 20).  Additionally, the Church of the 
Holy Apostles and the Mausoleion of Constantine on the hill earlier occupied by the Greek Hera and 
Pluto and later by the Roman Rhea and Tykhe temples were built at the site of the contemporary Fatih 
Complex.  

Figure 7: Constantinople in 4-7th century (Müller-Wiener, Wolfgang. İstanbul’un Tarihsel Topografyası, 2007, 
21.) 

In contrast to the location of the Hagia Eirene Church, at the Severan core of the city, near the 
hippodrome and the Acropolis, the Church of Holy Apostes was located in the west part of the city, 
distant from the urban core of Constantinople. Adopting a model long employed in the city of Rome, 
the emperor constructed his mausoleum near this church. While the religious core of the city was 
located at today’s Historic Peninsula, the construction of this new building away from the existing 
core may appear as constituting a discrepancy. Constantine’s unusual site selection for his mausoleum 
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can be seen as a result of his desire to be unique and different from previous emperors (Erkal, 1995, p. 
134). (fig.7) 

On the other hand, the construction of the Church of Holy Apostles remote from the core of the city 
can be interpreted also as aiming to offer new living areas for the increased population and continuing 
enlargement of the city. In this respect, religious buildings reveal as important factors which transform 
distant areas of the city into attractive living spaces. Therefore, to respond to the necessities of the new 
inhabitants of Christian Constantinople, the ruler class created a new charm in an unsettled area by 
constructing the Church of Holy Apostles which was important in Constantinople as a place for 
pilgrimage and a sacred spot to emphasize the divinity of Constantine the Great in the Christian world 
(Erkal, 1995, p. 137).  

However, equally important religious investments were not absent from the city center. The first Hagia 
Sophia called the Megale Eklessia, built with the orders of Constantine the Great, opened in 360 on 
the north of the Augusteion Square in a Roman basilical plan with timber roof (Türkoğlu, 2002, p. 7). 
In this way, entertainment, administration and religious functions of the city were gathered at the 
neighborhood of the Great Palace. After the construction of the Megale Eklessia, the Hagia Eirene 
which had served as the cathedral of the city was devoted to Divine Peace and re-named as the Old 
Church and the new basilica, the Hagia Sophia dedicated to Divine Widsom was named as the Great 
Church. (Freely, 1998, p. 50)   

The urban ceremonies of the city, conducted around the hippodrome and the Great Palace are among 
the most important continual indicators that emphasize the importance of the site of the contemporary 
Hagia Sophia and the Milion Arch has a ritualistic meaning for the urban ceremonies of the city. For 
example, the dedication ceremony of Constantinople which began at the Forum of Constantine on the 
first branch road of the Mese, continued with the ceremonial walk by passing the Milion and ended 
with the arrival of the emperor to the Great Palace. Similarly, the welcome ceremony and the 
enthroning of the emperors beginning from Theodosius the Great were another public ceremonies that 
were conducted on the second branch road of the Mese. Ceremonies started with the entrance of the 
emperor from the Golden Gate continued with acclamations and walking through the road where the 
Theodosius Forum that contemporary Beyazıt Square is located and ended with arriving to the Great 
Palace. 

In sum, the site where the Hagia Sophia is located today, was used as the ceremonial core of the 
settlement and as a result of the Great Palace in the neighborhood of the Hagia Sophia, the importance 
of the area was increased and stayed in use with ceremonial axes that were intersected at the Milion. 

The monumental presence of these building Christianized the city of Constantinople before 
Theodosius I made Christianity the official empire religion for which he was called Theodosius the 
Great (Kuban, 2004, p. 45). After entrance to Constantinople in 380, Theodosius’ religious edicts 
prohibited paganism in the city. In addition to the prohibition of all kind of pagan activities such as 
construction of temples and religious ceremonies, Theodosius ordered the destruction of the existing 
pagan buildings (Freely, 1998, p. 55).  

6. Christianizing the Empire: Theodosius the Great

During the reign of Theodosius the Great, the city was enlarged and the 5.7 km length Theodisian 
Walls were constructed beyond 1.5 km west of the walls of Constantine the Great and were reinforced 
and protected with 96 towers. The Theodosius Port was constructed on the south coast of the city, as 
the largest harbor. At the end of the construction of the Theodisian Walls, Constantinople had seven 
hills in its boundaries and was divided into fourteen regions like the city of Rome. The Theodisian 
Walls had ten gates at intervals of twenty meters and the Golden Gate was the main entrance of the 
walls in Hebdomon serving as an important gate through which the emperor entered the city after 
acclamation as Augustus in 379 and was welcomed by the administrators of the city. Similarly, when 
the emperor returned from a battle with victory, he used this gate as a ceremonial returning point to the 
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city and was welcome by the people, clergy and administrators. To attract population to the new empty 
area between the walls of Constantine and the Theodisian Walls, monasteries and reservoirs were built 
on the order of Theodosius II (Freely, 1998, p. 44, 55, 56, 62; Çakmak and Freely, 2005, p. 44) 

Along his way to the city center marked by the Great Palace, the Theodosius Forum was built in the 
Tauri Forum to the north of the Mese on the third hill (Kuban, 2004, p. 82). The distinction between 
these two forums is explained by the religious use of the Tauri Forum as different from the “planned” 
Theodosius Forum (Kuban, 2004, p. 82) that consisted of baths, gymnasia and porticoes (Freely, 1998, 
p. 57).  The Theodosius Forum was the biggest square of the city at that time and the Theodisian Arch
was constructed on west of the forum. In the middle, a monumental column ornamented with 
Theodosius’s victory reliefs was constructed with the Emperor’s equestrian statue on top (Çakmak and 
Freely, 2005, p. 37). This area is known as Beyazıt Square in contemporary Istanbul (Freely, 1998, p. 
55).  In the lack of any reliable archaeological evidence, it is said that the palace of Septimus Severus, 
full of important religious icons, was located in this area and later, this residential area was used by 
Constantine the Great to receive important guests. Also, this area hosted the Old Saray of Mahmut II, 
before the construction of Topkapı Palace (Kuban, 2004, p. 82,83). In this respect, the location of the 
Theodosius Forum is important because of the continual use of the area for administrative buildings of 
different civilizations. (fig.8)   

Figure 8: Theodosian City (Çakmak, Ahmet S., Freely, John. İstanbul’un Bizans Anıtları, 2005, 44.) 

In addition to the Golden Gate, the Egyptian obelisk Dikilitaş, which was ordered by the emperor 
Julian but erected during the reign of Theodosius in the Hippodrome was an important monument 
from the period of Theodosius the Great that can be seen in Istanbul today. The University of 
Constantinople was founded in the Basilice Stoa during the reign of Theodosius the Great in 425 and 
lectures were given both in Greek and Latin including rhetoric, law and philosophy. Also, the Codex 
Theodisianus, a compilation of all laws from the reign of Constantine the Great was promulgated in 
438. The Notitia, the list of the monuments in Constantinople, was written during the reign of 
Theodosius the Great and with its monumental administrative and public buildings and safe urban life, 
Constantinople was described as a model city. (Freely, 1998, p. 56, 63, 65, 66)  

In this way, up to the construction of today’s Hagia Sophia, in the reign of Justinian the Great (527-
565), Constantinople was rapidly transformed both in religious and political respects (Freely, 1998, p. 
77). 
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7. Conclusion

Although contemporary Istanbul’s historic relics from this long-lived existence do not constitute a 
meaningful whole for visitors or local people today, it is possible to draw a chronological line by 
handling monuments in their own period’s urban context. In this way, continuities and discontinuities 
compose a map which consists of shifting nodes with regard to the macroform, transportation and 
settlement networks, and the monumental core of the city. 

When the size of the settlement is analyzed chronologically, the Roman Byzantium was doubled with 
regard to the built-up area in comparison with the first Greek settlement. The enlargement took place 
from the Acropolis hill to the south and west parts of the city. However, while the monumental core 
shifted from north to the south, the religious importance of the Acropolis remained. After the 
transformation of the city from Byzantium to Constantinople, the total area of the city was 
approximately eightfolded and as a result of the newly built ports on the south shore, the enlargement 
continued to the south parts of the city. Also, the growth to the west parts accelerated with the 
construction of the main streets of the city on the east-west direction.   

The accessibility of the city was transformed synchronously with the continual enlargement from the 
coastal to the interior west parts. While the first Greek settlement was completely a maritime city, 
beginning from the Roman domination, the city was accessed from the interior parts as a result of 
developing land routes on the east-west direction. 

The effects of this enlargement can be traced on the shifting cores of the city with regard to the 
religious, administrative and public monuments. The religious and civic core which existed together 
on the Acropolis hill during the Greek period was divided into two with the Roman domination and 
while the religious core remained on the Acropolis hill, the civic core moved from the north to the 
south parts of the city.  

Later in the Roman period, as a result of notable development to the west, the core of the city became 
off-center and newly built ports, roads and monuments created new sub-cores in different parts of the 
city. However, the area occupied by the hippodrome and its neighborhood remained stable and served 
as public, political and ceremonial core of the city. However, the entertainment function of the 
hippodrome was transformed into a stage of the administrative ceremonies of the empire during the 
Roman period. 

From a different viewpoint, the monumental core of the city, transformations on the two hills of 
Istanbul which are studied in this paper, constitutes a continual use with the most important religious, 
administrative and public monuments of the city. The Acropolis hill, was settled from the early history 
onwards due to its location near the two Greek ports on the north and being the highest point of the 
settlement and the area became the core of the Greek Byzantion with its religious buildings and public 
areas. After the Roman reconstruction and enlargement of the settlement, the new monumental core of 
the city moved to the south side of the Acropolis and the construction of the pioneer buildings of later 
expansions constituted a public core on the south, while the Acropolis seems to have maintained its 
religious importance.  

Similarly, the second hill still maintains its importance with the Blue Mosque after the Greek and 
Roman periods. The Hagia Eirene and the Hagia Sophia were built in the area as the first monumental 
Christian buildings of the city in the Byzantine period. This increased the religious importance of the 
area and moved the religious core from the Acropolis to the southern part of the city. But during the 
Ottoman period, the diminished significance of the Acropolis was increased again when the Topkapı 
Palace was constructed. Besides its function as the main administrative building of the city, as a result 
of the approval that the emperor was also the man of god, the second hill may be said to have gained 
its religious importance again with the Topkapı Palace as the residential area of the khalif. In this way, 
the religious importance of the hill remained up to the construction of the most important churches on 
the south side of the city in the Byzantine period. But after the Ottoman conquest, the decreased 
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religious value of the hill was replaced by an administrative importance which was completely new for 
the Acropolis from the first settlement in addition to its religious importance.   

As seen in these examples, Istanbul’s Historic Peninsula has passed through several urban 
transformations which showed themselves in monumental buildings and settlement networks of the 
city. Beginning from the first settlement, the macroform of the city was transformed synchronously 
with changing urban development. The newly built ports and extended city walls had major role in this 
transformation and as a result of the development in the urban texture, the network of the first 
settlement spread from the highest point to the south and west parts of the city with constructions of 
the most important monuments of the city. A chronological tracing of the Historic Peninsula was 
offered for a better grasp of the changes in the area of contemporary Istanbul from the first settlement 
to the construction of the unique monument of the city for each civilization lived in. In this paper, 
traces of a continual map of the transformation of Istanbul was studied to reveal continuities and 
discontinuities in the long-life of the city up to the construction of the Hagia Sophia.   
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Özet 
Antik DNA (aDNA) çalışmaları 1984 yılında Higuchi ve ark. tarafından nesli tükenmiş Quagga adlı 
canlıya ait kalıntılardan elde edilen verilerle başlamıştır. Hemen ardından Pääbo’nun 2400 yılık 
mumyalardan DNA sekansları elde etmesiyle aDNA çalışmaları eski insan örneklerinde de yapılmaya 
başlanmıştır. Genetikteki gelişmelere paralel olarak ilerleyen bu çalışmalarda, kazı alanlarından elde 
edilen materyallerin genetik göç yolculukları, hastalıkları ve akrabalık ilişkileri gibi birçok veriye 
ulaşmak mümkün olmaktadır. 
Kandan veya benzeri taze dokulardan yapılan çalışmalara nazaran aDna çalışmaları daha hassas 
işlemlere ihtiyaç duymaktadır. Bu işlemler ayrı bir laboratuar ile iyi yetişmiş teknik elemanlardan 
analiz tekniklerine kadar uzanmaktadır. 
Kendi çalışma ortamımızda Yenikapı ve Kadıkalesi Anaia’dan getirilen örneklerin 24’ünde moleküler 
genetik çalışmaları yapılmıştır. Bulunan sonuçlar kemikler üzerinde genetik çalışmanın başarılı 
olduğunu gösterdiği gibi kemiklerin sahiplerininin genetik göç yolculukları hakkında bilgi vermiştir. 

Anahtar kelimeler: Yenikapı, Antik DNA, Genetik 

GENETIC INVESTIGATIONS OF THE BIOLOGICAL MATERIALS FROM YENIKAPI 
AND KADIKALESI ANAIA EXCAVATIONS 

Abstract 
Studies on ancient DNA (aDNA) began with the data collected from the remains of an animal called 
Quagga, which is now extinct. (Higuchi et al.) Studies on human remains started with extraction of 
DNA sequences from 2400-year-old mummies. (Pääbo) As the advancements on genetics occur, this 
field of research blossomed correspondingly.  
It is possible to learn the genetic migration routes of archaeological remains, diseases and line of 
descent. aDNA studies need more sensitive processes than examination of blood or similar fresh 
tissues. A special laboratory, qualified staff and special analysis methods are required.  
We performed 24 human body samples' molecular genetic analysis that had excavated from Yenikapi 
and Kadikalesi Anaia. Analysis of bones was successful and enlightened their owner's genetic 
migration routes. 

Keywords: Yenikapı, Ancient DNA, Genetic 

19. yüzyılın ortalarında isimlendirilen “Paleopatoloji” iskelet ve yumuşak doku kalıntılarındaki
hastalıkların araştırılmasına dayalı bilim dalıdır. Alanda ilk yapılan çalışmalar doktorlar ve 
antropologlar ile birlikte başlatılmış olup radyoloji, histoloji ve seroloji bilim dallarından 
faydalanmıştır. Eski popülasyonların anlaşılmasında büyük faydalar sağlayan paleopatolojiye, 2. 
Dünya savaşının ardından epidemiyoloji ve demografi alanları da eklenmiştir (1). 20. Yüzyılın 
sonunda ilerleyen teknoloji, DNA’nın keşfine ve hastalık gen ilişkilerine yoğunlaşırken, eski doku ve 
iskelet kalıntılarından DNA izolasyonu (2) ve analizleri paleopatolojinin çalıştığı alanlara moleküler 
biyolojiyi de eklemiştir.  Antik DNA (aDNA)  çalışmalarında elde edilen genetik materyal, canlı 
dokudan elde edilen genetik materyale göre daha hassas olup, aynı homojenliği sergilemediğinden 
sanger yönteminin yetersiz kaldığı durumlarda yeni nesil dizileme ve array platformlarından 
yararlanılarak incelenmektedir. 
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ADNA çalışmaları ilk olarak 1984’de Higuchi ve ark. (3) tarafından nesli tükenmiş Quagga adlı 
canlıya ait kalıntılardan elde edilen verilerle başlamıştır. Hemen ardından Pääbo’nun (4) 2400 yılık 
mumyalardan DNA sekansları elde etmesiyle aDNA çalışmaları eski insan örneklerinde de yapılmaya 
başlanmıştır. 

ADNA sayesinde türlerin geçmişteki ve günümüzdeki genetik ilişkilerini ortaya çıkarırken bu süre 
zarfında genomda oluşan değişimleri de inceleme olanağı (5-6) verdiği gibi, yapılan incelemeler 
sonucunda akrabalık dereceleri, eş seçme, sosyal yapı, gömü teknikleri ve diğer canlılarla ilişkileri 
hakkında da informatif olmuştur(7-12). Yapılan bu çalışmalarla elde edilen veriler hem tarihsel hem 
de prehistorik dönem için oldukça önemli bilgileri ortaya çıkarmıştır. 

Yapılan çalışmalar aDNA’nın kırılganlığı sonucunu normal DNA analizlerinden daha hassas olduğunu 
ortaya koymaktadır. ADNA çalışmalarının yapıldığı bir moleküler genetik laboratuarında en önemli 
faktör sterilite olacaktır. Yapı gereği oldukça kırılgan ve kontaminasyona her yönden açık olan aDNA 
çalışmalarında genetik incelemeler için önerilen minimum gereksinim, birbirinden izole iki odadır. 
Odalardan birisi aDNA izolasyonu, diğeri de PZR (Polimerize Zincir Reaksiyonu) ve ileri işlemler için 
kullanılmaktadır. DNA izolasyonu sonrasında steril tüplerde muhafaza edilen materyaller normal PZR 
koşullarının uygulandığı bir laboratuarda analiz edilse de, ilk aşamada olan izolasyon için farklı ve dış 
ortam koşullarından izole edilmiş steril bir laboratuvara ihtiyaç duyulur. Bizim çalışmamızda 
kullanılan örnekler için izolasyon laboratuarı olarak Premed laboratuarları kullanılmıştır. 

Günümüzde izolasyon için manuel metodlar (2) ve ticari izolasyon kitlerinden yararlanılmaktadır. 
Çalışmamız, ticari kitlerin miktar ve kalite bazından manuele göre düşük olduğunu, fakat otomasyona 
uygunluğu ve cihaz desteği sayesinde personel kökenli hataların önüne geçebildiğini göstermektedir. 
Bununla beraber ticari kitlerin en büyük sorunu bütçe olarak öne çıkmaktadır. Manuel izolasyonda ise 
en sık tercih edilen yöntem Silika metodu ve Fenol/Kloroform metodudur (2).  Çalışmamız 
erişebilirliği ve diğer metodlarla kıyaslandığında daha verimli görülen silika metodu ile yapılmıştır. 

Eski kemiklerden DNA izolasyonunda en çok karşılaşılan durumu “Kontaminasyon” oluşturmaktadır. 
Kontaminasyon derken anlatılmak istenen, materyalin kendi içeriği dışında yabancı uyruklu diğer 
maddelere maruz kalması ve bu durumun materyalin içeriği incelendiğinde sonucu yanlış etkileme 
olasılıklarıdır. Söz konusu aDNA olduğunda kontaminasyonu laboratuar öncesi ve sonrası olarak 
ayırabiliriz.  Laboratuar koşullarının bu çalışmalar için steril olma gereksinimine yazının başında 
değinilmiştir. Laboratuar öncesi olacak kontaminasyon için yapılacak tek şey materyalleri maruz 
kaldıkları ortamdan laboratuvara getirileceği süre içinde mümkün olduğu kadar sterilasyon kurallarına 
uymaktır. Bu konular önceki konuşmada Dr. Mehmet Görgülü tarafından değinilmiştir. Bütün bunlara 
dikkat edilse bile, materyalin maruz kaldığı ortamda doğal çürüme sürecine girmesi ve etrafından 
etkilenme olasılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Moleküler genetik laboratuarında, kazı alanından 
çalışmaya kadar olabilecek kontaminasyonlara karşı, çalışmayı yapan kişilerden de örnek alınması, 
işlemin yanlış pozitiflerinin önüne geçmek için gerekli bir durumdur. Daha önceki çalışmalarda, 
kullanılan materyallerden müzede uzun yıllar sergide kaldıkları halde DNA çalışması yapılabildiği 
gösterilmektedir (2-3). İnsan genomu içeriği bakımından diğer canlılarla yüksek oranda homoloji 
göstermekle birlikte, sadece insana özgü diziler bulunmaktadır. Elde edilen DNA’nın içeriği 
incelendiğinde bulunan dizilerin insana mı yoksa başka bir canlıya mı ait olduğunu saptamak 
dolayısıyla yapılabilmektedir. Çalışmalar aDNA’nın en çok bakterilerle kontamine olduğunu 
göstermektedir. DNA analizleri sonunda bakteriye ait DNA parçalarını insan DNA’sından ayrı 
incelemek dolayısıyla söz konusudur. Bu bilgilerden yola çıkarak çalışmamızda insana özgü diziler 
hedef alınarak incelemeler yapılmıştır. 

Moleküler çalışmalar ile göç yollarını incelenip ve atasal kökenler hakkında verilere 
ulaşılabilinmektedir. Annesel kalıtım gösteren mitokondri ile babasal kalıtım paterni gösteren Y 
kromozomuna özgü bazı belirteçler ile insanlığın son 200.000 yıllık göç yolculuğu hakkındaki verilere 
ulaşmak söz konusudur. 
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Çalışmamızda İstanbul Arkeoloji Müzeleri başkanlığında Mart 2004’te başlayan İstanbul-Yenikapı 
Marmaray arkeolojik kazılarından elde edilen iskeletler ve Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri 
ile 2001 yılında başlatılan Kadıkalesi Anaia kazılarından elde edilen iskeletler kullanılmıştır. 

Çalışmalar sonucunda ortaya çıkan veriler antik materyalden DNA ayrıştırmasındaki işlemin olumlu 
olduğunu gösterdiği gibi, DNA üzerinde seçilen bölgeler sayesinde antik kökenleri hakkında da 
bilgilendirici olmuştur. Elde edilen veriler incelenen iskeletlerin genetik kökenlerinin Mezopotamya 
ağırlıklı olduğunu göstermektedir. 
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Şekiller 

Resim 1. Kontrol Çalışması için elde edilen aDNA nın, jel elektroforez görüntüsü. 

Resim 2. Sequenom için seçilen primer gruplarının analizi 
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Tablo 1. Sequenom çalışması için negatif kontrol 

Tablo 2. Sequenom çalışması için pozitif kontrol 
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DOLMABAHÇE SARAYINDAKİ SULTAN II. ABDÜLHAMİD’E AİT TILSIMLI GÖMLEK 

Doç.Dr.Hülya Tezcan, Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 

Topkapı Sarayı, Padişah Elbiseleri Koleksiyonu’nda seksen yedi adet tılsımlı gömlek, bir takma yaka, 
beş takke, on yazılı örtüden oluşan yaklaşık yüz civarında bir koleksiyon bulunur. Bu gömleklerin 
kişiyi nazara, hastalıklara, türlü kötülüklere karşı koruduğuna, hastalara şifa verdiğine, giyeni savaşta 
muzaffer kıldığına, inanılırdı. 

Tılsımlı gömlekler aherlenerek kâğıt özelliği kazandırılmış ince pamuklu kumaştan dikilmiştir. 
Aherlenerek kaygan hale gelen zemin üzerine yazılan yazılar, şekiller ve bezemeler daha çok 
döneminin kitap tezhibi sanatına yaklaşır. Ayrıca gömleklerin yüzey düzenlemesi, Kur’an sayfasının 
düzeni, bezemesi, sayfa kenarının tığları itibariyle büyük benzerlik gösterir. 

Saray ve çevresine ait gömleklerden bazıları İstanbul’daki başka müzelere, ayrıca dünya müzelerine ve 
koleksiyonlara da dağılmıştır. Türk ve İslâm Eserleri Müzesinde bulunan iki gömlek padişahlara ait 
cami (II. Selim adına yapılan Edirne Selimiye Camii) ve türbelerden (Bursa, Yıldırım Bayezid türbesi) 
getirilmiştir. İstanbul Vakıflar Hat Sanatları Müzesinde iki gömlek ve Konya Mevlâna Müzesinde bir 
gömlek daha bulunmaktadır. 2006yılında ilk kez yayınladığımız Şifalı Gömlekler kitabı, 2011 yılında 
Tılsımlı Gömlekler adıyla ve yeni ilâvelerle ikinci kez yayınlanmıştır. Ancak Tılsımlı Gömleklere ait 
örnekler karşımıza çıkmaya devam etmektedir. İstanbul Şehir Müzesinde, Harbiye Askeri Müzesi’nde 
ve Türbeler Müdürlüğüne bağlı Aziz Mahmut Hüdai Türbesiyle Yahya Efendi Dergâhında, Bursa 
Kent Müzesinde yeni örnekler görülmektedir. Bizi daha çok ilgilendiren tılsımlı gömlek ise 
Dolmabahçe Sarayında muhafaza edilen Sultan II. Abdülhamid’e ait gömlektir. Şehir Müzelerinde 
bulunanların halka, Askeri müzede bulunanların komutanlara, türbelerde bulunanların din büyüklerine 
ait olduklarını söyleyebiliriz. Biz daha çok sultan gömlekleriyle ilgilendiğimizden Sultan II. 
Abdülhamid’e ait olan Dolmabahçe Sarayındaki örnek son sultan gömleği olması bakımından önem 
taşır.  

Burada tılsımlı gömlekler üzerine genel bilgi verildikten sonra, özellikle II. Abdülhamid’in gömleği 
üzerinde durulacak ve tanıtılacaktır.     

Tılsımlı gömleklere başka çevrelerde örneğin Çin’de de rastlanır. Budizm inancına bağlı olarak 
yapılmış böyle bir gömleğin arkasında, daire içinde Buda ve doktrinleri, yer alır. İran ve Hindistan’da 
da bu tarz gömleklerin kullanıldığı bilinir. Hindistan’ın İslâm döneminde, Hint-İslâm sentezi 
özellikleri taşıyan 15–16. yüzyıla ait, altın yaldız ve Bihari yazısıyla yazılmış bir gömlek 
bulunmaktadır. Ayrıca İspanyol kolonilerinde 19. yüzyıla ait bir tılsımlı gömlek Latin harfleriyle ve 
figürlü olarak hazırlanmıştır. Bu araştırmada hemen her kültürde rastlanan büyünün farklı bir 
uygulaması olan tılsımlı gömleklerin kötülük içermediği, dolayısıyla “ak büyü” denen karakterde 
hazırlandığı anlaşılmaktadır. Savaşlarda zırh altına, iç çamaşırı gibi tene veya kaftan gibi gömlek 
üzerine giyilen, kürk kaftanın yakasının altına takılan takma yakalar, takke olarak başa giyilen, Kur’an 
ayetleri, Allah’ın güzel isimleri vefk (rakam) ve cifr (harf) kareleriyle cetvellenmiş giysilerin çoğu 
giyilmeden kalmıştır. Aksi halde gömlekler yıkandığında mürekkep ve altın yaldız akıp gideceğinden, 
kalan örneklerden az sayıda kirli olanı vardır. Bir kısmı da uzun süre saklandıkları yerde lekelenmiş ve 
kirlenmiştir. 
 Yapılan araştırmalar, Tılsımlı gömleklerin üzerindeki geometrik şekilleri (yantra) oluşturan çizgilerin 
İ.Ö. 2852 tarihlerine kadar inen bir geçmişi olduğunu ortaya koymuştur.  

En erken yantra, Pa Kua, 8 trigram Çin imparatoru Fu Hsi tarafından taş ve bronz üzerine çizilen 
çizgilerdir. Bunlar birinden diğerine geçen sihirli gücün temelini oluşturuyordu ve doğadaki pozitif 
güce kanal açarak negatif güce karşı korunma sağlıyordu.  

Türkler arasında İslamiyetten önce de tılsımı olan gömleklere inanılırdı. Dede Korkut hikâyeleri 
içinde, kurşun işlemeyen, kılıç kesmeyen, mutluluk getiren ya da giyeni görünmez kılan gömleklerden 
bahsedilir. Kur’an-ı Kerim’in, Yusuf: 12, 93 suresinde bir tılsımlı gömlekten bahsedilir. Yusuf 
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peygamber, Mısır'ın azizi bulunduğu sıralarda kardeşleriyle babası Yakup peygambere gönderdiği bir 
gömlek vardır. Yakub’un bu gömleği yüzüne sürünce oğlunun ayrılığı ile ağlamaktan görmez olan 
gözleri açıldığı, Yusuf: 12, 96. ayette yazılıdır.   

İslâm Uygarlığında ve Osmanlılarda Astronomi ve Astroloji 

Gökyüzündeki güneş, ay ve yıldızların gözlemlenip, yıllık hareketlerini gösteren çizimler, 
hesaplamalar yapılması Astronomi’nin konusudur. İslam uygarlığında burçların konumlarına göre 
geleceğe ait yorum yapılması ilmine ise astroloji (ilm-i nucüm) denirdi. Güneşin gökyüzündeki 
hareketi sırasında belli tarihlerde girdiği burçları isim, şekil ve sıralarını da Batılılar gibi 
kullanmışlardır. 360 derecelik dairevi gökkuşağının 30’ar derecelik 12 bölüme ayrılmasıyla burçların 
oluştuğu kabul edilir. Burçlar hem kendi aralarında hem diğer gök cisimleriyle ilişki içindeydiler. 
Burçların diğer gök cisimleriyle olan ilişkileri aylara göre hazırlanmış gök haritalarında belirtilirdi. 
Dünyanın 12 ay boyunca farklı burçlara girmesi nedeniyle, her ayın farklı bir burcun etkisinde 
olduğuna inanılmış ve hangi durumda hangi gezegen ya da burcun etkili olduğu müneccimbaşılar 
tarafından ortaya konmuştur. Müneccimbaşılar bir yandan devletin takvim, hava durumu gibi resmî 
işleriyle uğraşırken diğer taraftan gök cisimlerinin olaylar ve insanlar üzerine etkilerini araştıran 
astroloji ile de ilgilenmişlerdir.  

Osmanlı’da gök cisimleri ve astrolojiyle ilgilenen bilim adamlarından biri Firdevsî-i Tavil adıyla 
bilinen Şerefeddin Musa olup, bu konuda yazdığı Davetnâme isimli kitabı ile ünlüdür. Altı bölümden 
oluşan Davetnâme tılsımı hazırlayan din hocalarının el kitabı niteliğindedir.  

Bazı sultanlar şehzadelikleri sırasında kafeste yaşadıkları uzun hapis yıllarında örneğin;  II. Ahmed 
(1691–1695) ve III. Mustafa’nın (1757–1774) ilm-i nücumla uğraştıkları bilinir. Sultan I. Abdülhamid 
(1774–1789) ile III. Selim’in (1789–1807) ise astroloji ile pek ilgilenmedikleri gibi buna 
inanmadıkları da yaşanan olaylardan anlaşılmıştır.  

Yazılı Gömleklerin Hazırlanması 

Gömlekler önce kesilir, üzerlerine yazı ve diğer işlemler yapıldıktan sonra birleştirilirdi. Saray 
koleksiyonunda, çoğu hazırlanıp, giyilmeden kalmış, kesilmiş, yazılmış dikilmemiş, bir kısmı çok 
harap örnekler vardır. Basit pamuklu kumaştan hazırlanmış olmalarına rağmen bir örnekte canfes 
denilen hafif ipekli kumaş, diğerinde atlas, birinde sof denilen yünlü kumaş kullanılmıştır. Yaka, kol, 
ön açıklığında, etek ucu pervazlarında ipekli kumaş kullanımı ağırlıktadır.  

Gömleklerin yazımına müneccim denilen günümüz astrologlarının tespit ettiği “eşref saat” yani uğurlu 
saatte başlanırdı. En erken tarihe sahip, Şehzade Cem’in gömleği üzerinde başlama ve bitiş saatlerinin 
belirtilmesi şifalı gömlek yazılımlarında eşref saatin uygulandığını gösterir. Hattatlar, derviş veya 
tarikat şeyhlerinin seçtikleri duruma uygun dualar, müneccimlerin tespit ettiği eşref saatte gömlek 
üzerinde yazmaya başlarlar, tezhip ustaları diğer bezemeleri yaparlardı. Hazırlanmış parçalar usta 
terziler tarafından birleştirilerek gömlek dikilirdi. 

Gömlekler üzerinde yazılar genellikle geometrik şekiller içine yazılırdı. Bununla beraber hiçbir 
geometrik bölünme olmadan düz satırlar halinde zemine yazıldığı da olurdu. Arapça da “cadval” 
kelimesi, Türkçe’de cedvel ve plan anlamıyla yüzeyi geometrik şekillere bölmek anlamında 
kullanılıyordu. Buna göre gömlek yüzeyine kare, dikdörtgen, baklava, daire, yarım daire, üçgen 
şekilleri çiziliyor, içleri ayrıca karelere bölünerek içine vefk (rakamlar) ve cifr (harfler) yazılıyordu. 
Ebced hesabına göre Arap alfabesindeki her harfin sayısal olarak bir değeri vardır. Harflerin dizilişine 
göre hesap edilerek Kuran'ın istenilen ayeti gizemli bir şekilde ifade ediliyordu. Bu gizemli dilin daha 
İslamiyet’in ortaya çıktığı yüzyılda bilindiği, üçüncü yüzyılında yapılan bir istinsahtan 
anlaşılmaktadır. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde 10.yüzyılda Abd al- kadir el Husayni 
tarafından kopya edilmiş bir Mushaf’ın sonunda Farsça Kur’anın falı ile Kur’an sure ve harflerinin 
sayısını bildiren bir cetvelin bulunması bunu göstermektedir.  
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Gömleklerin Yazılımı 

Gömlekler üzerinde vefk ve cifr'in dışında; Kur’an ayetleri yer almıştır. Tılsımlı yazılımlarda;  Fatiha: 
1 suresi, ilk sure olması ve açıcı bir nitelik taşımasıyla en çok kullanılandır. Yasin: 36. suresi, fazileti 
hakkında bazı hadisler bulunmasından ötürü, hastalara ve ölüm yatağındaki hastalara okunur ve 
gömlekler üzerinde yer alır. Gene Kur'an 48. (Fetih) savaşa giderken, giyeni muzaffer kılması için, 
Bakara: 2, 255 (Ayet-el Kürsi) türlü belalardan korunmak için, Ahkaf: 46, Felak: 113, ruhsal ve Nas 
114, bedensel hastalıklar için kullanılır. Kehf: 18 kullanılan surelerdendir ve diğerleriyle beraber 
Kur'an ayetlerinin yaklaşık 55 tanesinin gömleklere yazıldığı tespit edilmiştir. 

Kur'an surelerinden başka gömleklerde büyüsel kudrete sahip olduğuna inanılan Esma-i hüsna 
(Allah’ın 99 adı), dört meleğin adı (Mikail, Cebrail, Azrail, İsrafil), Hz. Muhammed'in hilye-i şerifi 
(tasviri), nübüvvet mührü (peygamberlik işareti) hadisleri onun için yazılan Kaside-i Bürde, Hz. 
Ali’nin eşkâli, şiirler, dualar istek ve yakarışlar yer alır. Kaside-i Bürde, Berberi asıllı Muhammed b. 
Said Bûsîrî’nin (M.1212–1296?) felçli olduğu sırada Hz. Muhammed için yazdığı 160 beyitlik bir 
kasidedir. Rivayete göre şair kasideyi yazdıktan sonra iyileşmiştir. Bu sebeple kasidenin felçlilere iyi 
geldiğine inanılır. Gömleklerde ayrıca aidiyet bildiren ifadeler; sultanın adı, tarih ve usta adı, bazen 
enseye, bazen etek ucuna, bazen doğrudan yazıyla bazen, kâğıt etiket halinde iliştirilir. Genelde bir 
gömlek üzerinde birden fazla yazı çeşidi kullanılmış ve yazının dekoratif özelliğinden yararlanılmıştır. 

Gömleklerde en çok kullanılan renkler başta siyah mürekkep olmak üzere mavi, kırmızı, yeşil, altın ve 
gümüş yaldızdır. Yüzey genellikle siyah veya kırmızı renkle cetvellenir, içleri kırmızı, mavi, yeşil 
renkli mürekkeple vefk ve cifrle doldurulurdu. Altın yaldızın yazıda, geniş zeminleri boyamakta ve 
zenginleştirici bir unsur olarak kullanıldığı dikkati çeker. Gümüş yaldız da aynı amaçla kullanılmış, 
ancak gümüş kolay okside olduğu için parlaklığını kaybetmiş, konturlardan taşmış ve altın yaldız 
kullanımı kadar başarılı olamamıştır. Kitap sanatında çok kullanılan kobalt mavisi genel olarak sihir 
gücü olan bir renk olarak kabul edilir. Gömlekler üzerinde değişik renklerin kullanılması dua, tılsım, 
vefk gibi farklı içeriği olan yazıları ayırt etmek için olmalıdır. Bunun yanı sıra estetik yaratma isteği 
de vardır.  

Gömleklerin hazırlanmasında yazılar kadar bunları tamamlayıcı ve destekleyici unsur olan semboller, 
amblemler de önemlidir. Son olarak görüntüyü sonsuza giden geometrik bezeme ve dönemin zevkini 
yansıtan çiçek kompozisyonları tamamlar. 

Sembollerden en önemlileri başta Hz. Muhammed’in ayak izi (Kadem-i saadet) ve ayak giyimi (Nalın-
ı saadet) olmak üzere, yürek şeklindeki peygamberlik (nübüvvet) mührü, ok ve yayı sayılabilir. Dindar 
kişiliği ile tanınan Sultan I.Ahmed’in Hz. Muhammed’in ayak resmini içeren bir sorguç taktığını 
tarihler yazmaktadır. Gömlekler üzerinde de sıkça rastlanan bu sembolün nazara ve yağmaya karşı 
koruyucu bir tılsım olduğuna inanılırdı.  

Hz. Muhammed’in yürek şeklindeki mührüne kare bir çerçeveye oturtulmuş olarak bir gömlekte 
rastlanır. Bazen kızı Fatıma ve damadı Hz. Ali ile iki torununun da adının geçtiği mühürler, gömleği 
giyen kişiye peygamberin ve ailesinin şefaatini dilemek için kullanılmış olmalıdır. Hz. Muhammed’in 
bu fiziki özelliklerinin yanı sıra, onun eşkâlini tarif eden ayrıca huyunu, ruh halini anlatan hilye-i şerifi 
de yazılı gömleklerde yer almıştır.  

Gömlekler üzerinde ayrıca ok ve yay, kılıç ve Hz. Ali'yle özdeşleştirilen çift ağızlı kılıç yani 
Zülfikâr’a da rastlanır. Özellikle Zülfikâr’ın kullanımı tılsımlı gücünün yanı sıra sanatsal açıdan 
inanılmaz güzellikteki tasarımıyla da dikkati çeker. Kılıcın kullanımının, Hz.Ali'den aldığı güçle, 
savaşta koruyucu bir tılsım yarattığına inanılmış olmalıdır. 

Nazara karşı etkili olduğuna inanılan Mühr-i Süleyman motifi (birbiri içine ters yerleştirilmiş iki 
üçgenden oluşur) sadece kitap sanatında değil dokumada, işlemede, çini ve ahşapta, maden sanatında 
yaygın olarak kullanılan bir motiftir. Bu mühür saltanat ve güç sembolü olarak da her devlette 
kullanılmıştır.  
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Gömlekler üzerinde Mikail, Cebrail, Azrail ve İsrafil gibi dört büyük meleğin adı sıkça geçer. Bunun 
dışında bir gömlek üzerinde, Kâ’be ve civarının çok düzgün ve doğru bir tasviri yer alır. Gömlekler 
üzerinde uzay betimlemelerine de sık rastlanır. 

Bitkisel motiflerden servi ağacı sonsuzluğu ifade eden bir semboldür. Dolayısıyla giyene uzun ömür 
dilemek için kullanılmış olmalıdır. Gömlekler üzerinde rastlanan diğer bitkisel motifler bezeme amaçlı 
kullanılmıştır. Bunlar erken dönemlerde; küçük yapraklı ve hatayi başlarının süslediği spiral kıvrımlı 
ince dallar, bulut motifleri, saz yaprakları, 16. yüzyıl ortalarından itibaren karanfil, sümbül gibi 
çiçekler, demet halinde laleler, vazodan çıkan sümbüller, olarak sayılabilir. 

Sultanlara ait Kitabeli Gömlekler 

Koleksiyonda ki gömleklerin pek azının kime ait olduğu bellidir. En erken gömlek Fatih Sultan 
Mehmed'in şehzadesi Cem Sultan'a ait olanıdır (13/1404). Farsça olan kitabesi gömleğin üç yılda 
tamamlandığını gösterir (1477 – 1480). Kitabeli gömleklerden biri de Sultan Selim'in şehzadelik 
dönemine ait olan 1564/65 tarihli sade, ağırbaşlı bir gömlektir (13/1133). Sultan Murad isminin geçtiği 
iki tane tarihli gömlekler bulunur. İlki Konya ve Edirne Mevlevi Şeyhlerinden Sinan Dede tarafından 
hazırlanmıştır. Bir diğerinin üzerindeki kâğıt etiketten, validesi Nurbanu Sultan tarafından hediye 
edildiği anlaşılır (13/1135).  

Dolmabahçe Sarayındaki Sultan Abdülhamid’e ait Tılsımlı Gömlek 

Son olarak Dolmabahçe Sarayında ortaya çıkan sultan II. Abdülhamid’e (1876 – 1909) ait tılsımlı 
gömlek (Env.no.38/671) H.1308 /M.1892 tarihli olup, sultanlara ait gömleklerin sonuncusudur. 
Gömlek; dik yakalı, önden göbeğe kadar açık olup; astarsızdır. Uzunluğu 70cm, Genişliği 60cm, Yaka 
yüksekliği 3cm, Kol uzunluğu 43.5 cm’dir. Gömleğin önünde; iki sıra halinde sekiz kubbeli cami şekli 
görülür. Bu kompozisyon çerçeve içine alınmıştır. Yaka açıklığının altında; zemini altın yaldızlı daire 
şeklinin içinde aşağıdaki kitabe yer alır: 

“Nakşibendi halifesi Mehmed efendi tarafından H.1308 yılında Sultan Abdülhamid Han için 
yapılmıştır”. 

Gömleğin arkasında da kompozisyon bir çerçeve içine alınmıştır. Üstte üç yuvarlak yer alır. Ortada 
kare şeklin içini esma-i hüsna vefki, şeklin etrafını Hz. Ali’nin yazdığı Hizbulbahir duası dolaşır. Altta 
tek yuvarlağın iki yanında Felâk ve Nas sureleri vefk şeklinde karelerin içine yazılmıştır. Bu surelerin 
giyeni evhamdan, kararsızlıktan koruduğuna inanılır. 

Eteğin etrafını dolaşan ki satırlık beyitler halinde bir yazı bantı kol kenarlarında da devam eder. Bu 
beyitler kaza ve belâdan korunmak için yazılmış niyaz dualarıdır. 

Sonuç olarak, 
Yazılı gömleklerin halk arasında da yaygın bir kullanımı olduğu biliniyor. Bu yüzden eski ailelerde, 
dergâhlarda, müzelerde tılsımlı gömlekler bulunmaktadır. Bunlar yurt dışına da dağılmış olup; 
müzeler, özel koleksiyonlar ve antikacılarda karşılaşılır.  

Saray koleksiyonunun önemi 15. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar sultanlar ve hanedan için 
yapılmış olanlardan, dergâh işi ve halk için hazırlanmış gömleklere kadar değişik örneklerin, toplu 
halde bulunmasıdır. Böylece zaman zaman değişik çevrelerde ortaya çıkan tılsımlı gömleklerin, saray 
işlerine bakarak Sanat Tarihindeki yerinin belirlenmesi mümkün olmaktadır. 
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TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ İSTATİSTİKİ VERİLER 

Şerafettin TURAN, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 

1. Tarihi Yarımada’da Bulunan İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez Teşkilatı’nın Personel
Sayısı 

Dr. Muammer YILDIZ İl Milli Eğitim Müdürü 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 29 
Şube Müdürü 15 
İlköğretim Müfettişleri Başkanı 1 
İlköğretim Müfettişleri Başkan Yrd. 4 
İlköğretim Müfettişi 324 
Tesis Müdürü 1 
Mimar 3 
Mühendis 17 

Tablo 1. Tarihi Yarımada’da Bulunan İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez Teşkilatı’nın Personel Sayısı 

2. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bağlı Tüm Eğitim Öğretim Kurumları ile Tarihi
Yarımada’da Bulunan Eğitim Öğretim Kurumlarının Analizi 

Şekil 1. Okul Öncesi Derslik Sayıları 

Şekil 2. İlköğretim Okul Sayıları 
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Şekil 1. Orta Öğretim Okul Sayıları 

Şekil 2. Toplam Okul Sayıları 

Şekil 3. Okul Öncesi Öğretmen - Öğrenci Sayıları 
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Şekil 4. İlköğretim Okulları Öğretmen - Öğrenci Sayıları 

Şekil 6. Genel Orta Öğretim Okulları Öğretmen - Öğrenci Sayıları 

Şekil 5. Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Öğretmen - Öğrenci Sayıları 
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Şekil 7. Özel Eğitim Rehberlik Öğretmen - Öğrenci Sayıları 

Şekil 8. Toplam Öğretmen - Öğrenci Sayıları 

3. Tarihi Yarımada’da Bulunan Tarihi Kurum ve Okullarımızın Fotoğrafları

Fotoğraf 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz (4 Ayrı Binadan Oluşmaktadır) 
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Fotoğraf 2. 29 Mayıs İlköğretim Okulu ve Kütüphanesi 

Fotoğraf 3. Aksaray Mahmudiye İlköğretim Okulu 

Fotoğraf 4. Akşemsettin İlköğretim Okulu 
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Fotoğraf 5. Cağaloğlu Anadolu Kız Meslek Lisesi 

Fotoğraf 6. Cağaloğlu Anadolu Lisesi 

Fotoğraf 7. Cağaloğlu Anadolu Moda Tasarım Meslek Lisesi 
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Fotoğraf 8. Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi 

Fotoğraf 9. Davutpaşa Lisesi 

Fotoğraf 10. Fatih Halk Eğitimi Merkezi 
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Fotoğraf 11. Fatih İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

Fotoğraf 12. Fatih İlköğretim Okulu 

Fotoğraf 13. Fatih Rehberlik Araştırma Merkezi 
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Fotoğraf 14. Gelenbevi Anadolu Lisesi 

Fotoğraf 15. Pertevniyal Lisesi 

Fotoğraf 16. Selçuk Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi 
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Fotoğraf 17. Silivrikapı İlköğretim Okulu 

Fotoğraf 18. Selçuk Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi 

Fotoğraf 19. Sultanahmet Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 
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Fotoğraf 22. Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu 

Fotoğraf 21. Sultanahmet Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi 

 Fotoğraf 20. Sultanahmet Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi (iç kısım) 
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Fotoğraf 24. Yunus Emre İlköğretim Okulu 

Fotoğraf 23. Vezneciler İşitme Engelliler İlköğretim Okulu 

Fotoğraf 25. Özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu 
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Fotoğraf 26. Özel Samatya Anarat Hığutyun İlköğretim Okulu 

 Fotoğraf 27. Özel Fener Rum Lisesi 
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Fotoğraf 28. Özel Fener Rum Lisesi 

Fotoğraf 29. Özel Langa Rum İlköğretim Okulu 

Fotoğraf 30. Özel Maraşlı Rum İlköğretim Okulu 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

704



Fotoğraf 31. Özel Sahakyan Nunyai Ermeni İlköğretim Okulu 

Fotoğraf 32. Özel Sahakyan Nunyai Ermeni Lisesi 

 Fotoğraf 33. Kocamustafapaşa İlköğretim Okulu 
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Fotoğraf 34. Vefa Lisesi

Fotoğraf 35. İstanbul Lisesi 

Fotoğraf 36. İstanbul Lisesi(giriş kapısı) 
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KIRSAL TURİZMDE ÇOBAN OYUNLARI 
-İSTANBUL’DA BİR ÇOBAN VARMIŞ- 

KEÇE Türker Seher Eğitimci, Yazar, seherturker@hotmail.com 
KEÇE Seher Türker, Educator-Writer, seherturker@hotmail.com 

Özet 
Kırsal alanda uygulanacak turizm çalışmaları kapsamında; oyunları üç bölüme ayırmak mümkündür. 
Bu oyunların her biri zamana ve yere göre değerlendirilebilir. 

1- Çoban Düzünde Oynanan Çoban Oyunları 
2- Sokak Oyunları 

a- Çocuk Oyunları 
b- Yetişkinlerin Oynadığı Oyunlar 

3-Özel Günlerde Oynanan Oyunlar 
a- Düğün Günlerinde Oynanan Oyunlar 
b- Bayram Günlerinde Oynanan Oyunlar 

İstanbul’un ulusal ve uluslar arası turizmi birçok konuda ileri durumdadır. Bu nedenle bazı tarihlerde 
şehir merkezinde aşırı kalabalık ve yığılma ortaya çıkmaktadır. Vapurlarda, otellerde, eğlence 
merkezlerinde yer bulunmamakta, trafik iç acıcı olmamaktadır. Ayrıca; gece eğlenceleri, neredeyse 
dünyanın her yerinde aynıdır. Kırsal alan turizmi kapsamında çobanların oynadıkları oyunlarla ilgili 
düzenlemelerin yapılması, insanları kırsal alana çekeceği ve sıkışıklığı önleyeceği düşüncesindeyim  
Amacım, çoban oyunlarının; “Çoban Düzü Turizm Çalışmaları” adı altında Çoban düzünde özellikle 
bir araçla oynanan oyunlardan, dokuz kumalak, manga, aşık, ceviz, çelik çomak, topaç gibi daha bir 
çok oyunu uygun zamanlarda gün yüzüne çıkarmak, oyunların insana kattığı enerjiyi ve kaynaşmayı 
yeniden fark ettirmek; oyun turnuvaları düzenleyerek kırsal turizme uluslararası katkı sağlamaktır. 

Anahtar kelimeler: Kırsal Turizm, Çoban Düzü, Çoban Oyunları, İstanbul 

Abstract 
To be applied within the scope of tourism in rural areas, games can be divided into three 
sections. Each of these games are evaluated according to time and place. 
1 – Shepherd games played on the Shepherd plain 
2 - Street Games 

a-Kid Games. 
b-Adults played games. 

3-Games played on the special days. 
a-Games played on the wedding days. 
b-Games played on the feast days. 

Istanbul is well advanced in many aspects of national and international tourism. For this 
reason, some times overcrowding and agglomeration occurs in the city center. On those days 
it is impossible to find a room in the hotels and also a ticket in the ships and entertainment 
centers . In addition, nightly entertainment is almost the same all over the world. I think the 
regulations on the shepherd games within the scope of rural tourism will attract people to the 
rural areas and prevent congestion. 
My goal is to reveal the number of Shepherd games played with tools; such as Toguz 
Kumalak, Manga, Aşık, Çelik Çomak, Ceviz and Topaç; also to trigger awareness of the 
energy and incorporation contributed to people by those games, as well as organizing 
tournaments in order to provide international supplement to rural tourism under the name 
of  "Tourism Studies On Shepherd's Plain".  

Key Words: Istanbul, Rural Tourism, Shepherd’s Plain, Shepherd Games. 
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Giriş 

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında birinci sırayı çobanlık mesleği alır demek eksik olur 
neredeyse unutulmuştur; çobanlar konusunda altı yıldır araştırma yaparken gittiğim yerlerde 
geleneksel anlamda, hepimizin belleğinde yer eden aradığım o çobanı göremedim. Ne giysileri vardı 
ne de kaval çalmayı biliyorlardı. Çoğu, ailenin hayvanlarını otlatan, kerhen çoban olmuş kişilerdi. 
Nihayet bilgi şöleni için gittiğim Karaman’da inceleme gezisi yaparken Taşkale ilçesinde aradığım 
çobanı buldum ve sunumumda sözünü ettiğim çalışmaların çoğunu yolumuzun üstünde gördüm. Kırsal 
Kesimde Turizm, konulu bildirimde; “Kırsal turizmin, amaçlarından biri de doğallığı bozulmamış 
yerlerde yapılan çalışmalara ilgi çekmek ve yöreye değer katmaktır. Küçükbaş hayvancılığı ve buna 
bağlı olan çobanlık mesleğinin yapılışını meraklılarına ve turistlere göstermenin ve yöreye gelen 
konukların çoban tarafından ağırlanarak mesleğin inceliklerini göz önüne sermenin dikkat çekici 
olacağını düşünmekteyim. Küçükbaş hayvancılığı yapılan bölgelerde çoban evleri yapılarak çoban 
ağırlaması adı altında turizme açılabilir. Böylece hayvancılığın teşvik edilmiş olacağı aynı zamanda, 
yapılan işe bağlı olarak birçok iş olanağı açılacağı ve yöreye ekonomik gelir sağlanacağını 
düşünmekteyim.”Diye devam ediyorum.  

Kırsal turizm işini çok yönlü düşünmek mümkündür. Sonuç olarak çalışmam; bir çobanın dağlarda, 
çoban durduğu düzlüklerde, süt sağım yerlerinde, ağılların yanına kurulan çoban evlerinde kalarak 
mesleğini icra ederken, misafirlerini ağırlarken yaptıklarını; kısacası günlük yaşamından kesitlerin 
ziyaretçilere gösterilmesi, onlarında çalışmalara katılmalarını kapsamaktadır. Bu anlamda yöresel 
farklılıklar, gerçek anlamda o yer için fark yaratabilirler. Bir ayranı ikram etme yolunun bile önemi 
büyüktür. Bundan başka; yapılan hizmetlere renk katmak, heyecan oluşturmak için yöreye gelen 
turistler, konaklama yerlerine götürülürken; “kurtların kuzu çalması” olayı gerçekmiş gibi doğal 
ortamda oynanabilir. Yöresel giysiler içinde sağıma giden kadınlar önlerine çıkabilir. Daha ileride 
sağım yapılan alan görülebilir. Sürüde her hanenin koyunu üzerindeki renkli işaretlerden anlaşılır. Bu 
renk ve işaretlere önem verilerek dikkat çekilmesi sağlanabilir. Ayrıca çoban efsanelerini, basit olarak 
hazırlanmış sunumları seslendirilip perdeye yansıtılabilir; hatta uygun efsaneler canlandırıla bilinir. 
Çobanlık mesleğinin işleyişinde kullanılan sözcüklerde (ağız) farklılık oluyordu; hemen hemen her 
yörede aynı şekilde işliyor; yaz çobanı ve güz çobanı olmak üzere iki ayrı dönem için iki ayrı çoban 
tutulur. İki çobanlık da altı ay sürer; kimi zaman aynı kişi iki dönemi de götürebilir. Kimi yerlerde baş 
çoban ve ayak çobanı denilen iki kişi ile sürdürülen çobanlık mesleğinin, tarihten gelen tecrübeyle 
sabit türlü incelikleri vardır.                 

Çalışmadaki amacım; küçükbaş hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunmaya vesile olurken; 
mesleğin mühendisleri olarak görev yapa çobanı ve mesleğinin inceliklerini, belki de en çok eğlence 
yanını uluslararası turizm hizmetine taşımaktır. Bu eğlencelerden biri de çobanların oynadıkları 
oyunlardır. Tespit edebildiğim oyunlar: Âşık, Dokuz Kumalak,  Ceviz, Çelik Çomak, Değnek, Domuz 
(Doma), Çoban (Kartal), Ceviz oyunları, Topaç Çevirme, Mani Çekme, Söğüt Dalından Fırıldak Ve 
Düdük Yapmaktır. Çobanlar, konakladıkları yerlerde konuklarını gece ağırlarken; çoban ateşi 
etrafında koyu sohbetlerle yarenlik yaparak sürdürür. Gündüz konuk ağırlaması, genellikle bir araçla 
oynanan oyunlardır.  

Aşık Oyunu 

Aşık oyunu tarihi bir Türk oyunudur. Günümüze gelene kadar, Türkistan ve 
Türkiye başta olmak üzere Türklerin yayıldığı tüm coğrafya bölgelerinde 
oynanmaktadır. Aşık, Çift tırnaklı hayvanların ön dizlerinde bulunan bir 
eklem kemiğidir ve dört yüzü değişik şekiller gösteren kemiğin adıdır. Aşık 
oyunu, aşık kemiği ile oynanan birkaç türlü oyunun genel adıdır. Oyun, keçi 
ve koyun aşığı ile oynanır. Bu hayvanların aşığı, küçük olduğu ve yere 
düştüğünde her yüzü üzerinde durabildiği için tercih edilir. Aşık oyunlarında 
oyuncu sayısının önemi yoktur. Oyununun oynanması yöresine göre küçük 

değişiklikler göstermektedir.    Şekil 1. Âşık Kemiği 
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Aşık Oyununun Tarihçesi 

 Aşık, bazı yörelerde yetişkinler arasında “udmalı, dızzıklı”, çocuklar arasında “ceza verme, 
cezalandırma” amacıyla oynanan en eski oyunlardandır. Ambrosius milano piskoposu 385 yılında 
yazdığı “Liber de Tobia” adlı eserinde, kun okçularının aşık oynadıklarını bildirmektedir. Aşıkın, 
Dîvân- ü Lügat-it Türk'teki söyleniş şekli “aşuk”tur. Divan'da bir de aşuklamak fiili kayıtlıdır, çevirisi; 
“aşık kemiğine vurmak,” diye verilmiştir. Başlangıcı 11. yüzyılın başlarına kadar götürülen Dede 
Korkut Hikâyelerinden Dirse Han, Oğlı Buğaç Han hikâyesinde; “meger sultanum, dirse hanun 
oğlançuğı üç dahı ordu uşağı meydanda aşuk oynarlar idi. Buğayı koyuvirdiler, oğlançuklara kaç 
didiler. Ol üç oğlan kaçdı. Dirse Hanun Oğlançuğı kaçmadı, ağ meydanun ortasında bakdı turdı,” 
cümlelerinden, o tarihlerde aşık oyununun oğuz illeri içinde yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Manas 
destanında da aşuk oyunundan etraflıca bahsedilir. 

Koyun, keçi, oğlak ve küçük danaların ayaklarından çıkan aşık kemiği, çobanlar için oyun aracıdır ve 
genelde boyanırlar. Koyun ve keçinin arka diz kapağından çıkan aşıklara; ‘sakka aşık ‘denir. 

Sağa: ağır ve büyük âşıktır. Her oyuncunun bir sağası vardır. Sağaların ağır olması için belleri bakır 
telle sarılır ve ortaları delinerek kurşun akıtılır. Âşıkların, yere atılması ve yerdeki oturuşlarına göre 
aşığı atanın veya karşısındaki oyuncunun kazanmasıdır. Bu oyunda âşık kemiği elin baş, işaret ve orta 
parmaklarıyla tutulup yeterli bir yükseklikten belli bir düzleme atılmasıdır. Âşık bu düzleme ancak 
dört şekilde düşer. 

Aşıkların duruşlarına göre adları: Alçı (veya) kazak: Aşığın kulağa benzeyen kısmı, Tohan: Aşığın 
düz kısmı (Alçının zıt tarafı),Bök: Aşığın tümsek kısmı, Cik: Aşığın çukur kısmıdır. Yörelere göre 
çeşitli adları vardır. Âşıklar, 20-25 yıl önce sedef düğme, yumurta (dört aşık karşılığı) ve para karşılığı 
bir başkasına verilirdi. Bir sakka özelliğine göre; 3-5, hatta 10 aşık değerindedir.      

Aşık Oyunuyla İlgili Kelimeler 

Sakka: Koç ve teke aşığı (Sıvas-Eneke).  
Humar: Sakkanın başka ismi.  
Kurs: Kaynamakta olan suya bırakılarak sağlamlaştırılan aşık.  
Mimik: Aşığın yere bozuk olarak düşmesi. Bu durumda oyuncu aşığını sökür, o şekilde ilk yerine 
koyar.  
Sökümek: Aşığı alçı veya tohan olarak kondurmaya çalışmak.  
Çık (Çık oyununda): Dâire dışı düşen aşık.  
Öncü: İlk atışı yapan oyuncu.  
Çulgur: Oyuncuların aşık kaptırmamak veya dışarıdan gelen birinin aşık almak için söylediği söz; 
aşık oynamakta olan çobanları gören birisi, onların oyunun heyecanına kapılmalarını fırsat bilip sessiz 
ve hızlı olarak yanlarına gider, “Çulgur” derse; yerdeki bütün aşıkları alır. Bu bir kâide olduğu için 
oyuncular itiraz etmezler. Şayet oyunculardan birisi görür ve ondan evvel “Çulgur” derse: bütün 
aşıkları kurtarmış olur. 
“ Benimle kimse aşık atamaz” lafı dilimize bu oyundan girmiştir. 

1. Oynama Şekli: Yemiş, kesmeli, mire; ortaya oynayan oyuncu sayısı kadar aşuk dizilir. Dizilen bu
aşuk kümesine bir kaç metreden sağa denilen aşukla şeğleme yapılır. Aşuk, “mire, kesmeli” gelirse; 
kümenin olduğu yerden bunu vurmak için diğer oyuncular sağalarını atarlar, vuran çocuk diğerlerden 
birer aşuk alır. Mire gelen sağa, vurulamazsa sahibi diğer oyunculardan birer aşuk alır. Şeglenen aşuk, 
mire gelmezse diğer oyuncularda küme etrafında aşuklarını şeglerler sonra bir çocuk tarafından aşık 
kümesine sağa ile atış yapılır. Küme dağılırsa; sağanın yüzlerine uyan aşuklar oluşuncaya kadar 
vurulur. Sonra tekrar küme kurulur, kazanan oyuncu arkadaşlarından birer aşuk alır, oyun böyle 
devam eder. Aşık, düzleme dört şekilde düşer. Yere düşüş, kemiğin yukarıda kalan kısmına göre 
adlanır:  
1-Kemiğin enli olan yüzlerinden çukur olan taraf yukarıda olursa; aç, fik, cuk, çil,  
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2-Aç’ın karşı tarafı yukarıya bakarsa; tok, tök, dok, dar, 
3-Düze yakın olan diğer iki yüzünden kenarı hafifçe kalkık ortası çukurca olan yüzü yukarıda ise; bey, 
kesdi, say, kazak, kallek, kellek,  
4-Bey’in karşı tarafı yukarıda ise; kıt, ğala, tokan, dalak, eşek, dappan adlarını alır.  

2. Oynama Şekli: Çizgili, dızdıklı, udmalı; oyunculardan her biri birer küçük aşığı yere çizilmiş bir
eşkenar üçgenin veya bir karenin içine dizer. Sonra oyuncular sırayla belli bir uzaklığa çizilmiş olan 
çizgiden, bu küçük aşıklara ellerindeki daha iri sağa, saka denen aşıklarla atış yapmaya başlarlar. Saka 
aşıkların içleri, vuruşun başarılı olabilmesi için bazen kurşun veya balmumu akıtılarak doldurulur ve 
ağırlaşmaları sağlanır. Amaç üçgen ya da kare içine konulmuş aşıkları vurmak ve çizgiden 
çıkartmaktır. Vurulan aşık, vuran oyuncu tarafından kazanılır. Bu vuruşun da kuralları vardır. Bu 
kurallara göre bazen vuran veya vurulan aşığın durumu dikkate alınır; meselâ vurulan aşığın 
kazanılması için dizilen yerin hudut çizgisinden çıkması gerekir ki alınabilsin. Aşıkların, küçük 
aşıkları vurmak için kullanılan irilerine bazı yörelerde; eneke, saka adı verilir. Günümüzde Türk 
illerinde aşık oyununa verilen adlar şöyledir: Batı Türkeli'nde, Özbekelin'de, Türkmeneli'nde aşık, 
Kırgızeli'nde aşık veyâ çükö, Azereli'nde aşığ, Kazakeli'nde asık’tır.  

Koyun, keçi, oğlak ve küçük danaların ayaklarından çıkan aşıklar, bu oyunun aracıdır. Genelde boya 
ile boyanan ve kınalı denen aşıkların ortaları delinerek ağır olması için kurşun akıtılırdı. Her 
oyuncunun özenle seçilmiş, süslenmiş, kınalanmış ve ortasına kurşun akıtılan bir enekesi vardır.  

Cızgı Oyunu: Bir daire içerisine dizilen aşıklar bir kaç metre uzaktan eneke atılarak daireden dışarıya 
çıkarılmaya çalışılır, çizgi dışına çıkarılan her aşık, çıkaran oyuncuya ait olur. Aşık çıkaramayan 
oyuncu, oyunu rakibine bırakır, böylece aşıkların tamamı daire dışına çıkıncaya kadar oyun devam 
eder. Aşıkları biten rakibe, 'ütüldü' denir.  

Mire Oyunu: Ortaya oyuncu sayısı kadar aşık dizilir. Dizilen aşık kümesine bir kaç metreden eneke 
denilen aşıkla şeğleme yapılır. Aşık 'mire' gelirse kümenin olduğu yerden bunu vurmak için diğer 
oyuncular enekelerini atarlar, vuran çocuk diğerlerinden birer aşık alır, mire gelen eneke vurulamazsa 
enekenin sahibi diğer oyunculardan birer aşık alır. Şeglenen aşık mire gelmezse diğer oyuncularda 
küme etrafında aşıklarını şeglerler, sonra bir çocuk tarafından aşık kümesine eneke İle atış yapılır. 
Küme dağılırsa enekenin yüzlerine uyan aşıklar, oluşuncaya kadar vurulur. Sonra tekrar küme kurulur 
kazanan oyuncu arkadaşlarından birer aşık alır oyun böyle devam ederdi. 

Değnek Oyunları 

Değnek oyunları, çoban oyunlarının en bilinenidir. En çok oynananı cirit’tir. Atlı ve yaya olan ciridin 
çeşitleri vardır. Oyuncuların ellerindeki değneği en uzağa atarak yarıştıkları oyunlardan yaygın olanı 
çelik-çomak; hedefe değnekle nişan alınan oyunlardandır. 

Değnek Ebeleme Oyunu: Bu oyun, Sivas yöresi köy seyirlik oyunları içinde, “Çoban oyunu” adıyla 
bilinir. Mal sahibi olan ağa, çoban ve kasap arasında oynanır. 

Hikâyesi: Ağa davarları çobana teslim edip kendisi şehre gider. Uyanık kasap da çobanı kandırıp 
davarları keser. Ağa günler sonra gelip davarların hesabını sorar. Çoban “Sorma ağam, yer çatladı, gök 
patladı; üçünü verdik kasaba, kalanı gelmez hesaba,” deyip, koyunlardan birinin postunu ağanın önüne 
koyar. Ağa ağlamaya başlar, köylüler ağayı teselliye başlar, çoban dışarı kaçar. 

1.Oynama Şekli: En sağlam değneği belirlemeye yönelik bir amacı vardır. Herkes aynı paralelde
durur, değneklerini havaya atarlar, birbirleriyle çarpıştırarak sağlam değneği tayin etmeye çalışırlar. 
2.Oynama Şekli: Çobanlar, yere bir çizgi çizerek sıraya geçerler. Ellerindeki değnekleri sırayla bu
çizgi üzerinde vurarak en yükseğe çıkarmaya çalışırlar; ya da diğer çobanın değneğine takla attırmaya, 
ebelemeye çalışırlar.  
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1Çelik çomak eski bir Türk oyunudur. Yörelere göre değişen küçük farklılıkları vardır. 

1. Oynama Şekli: Bir metrelik kazık üzerine konan çeliğin bir sopayla uzaklaştırılması ve yere
düşmeden rakip takım tarafından tutulması veya dokunulmasıyla el değiştiren bir oyundur. İki takım 
halinde oynanması, özellikle sayı saymayı ve hesap yapmayı da ihtiva eden, rekabete dayalı bir 
oyundur. Ayrıntılı kuralları vardır. Bu oyun Batı ülkelerindeki “kriket” oyununun bazı özelliklerini 
taşımakta ya da oyunun başlangıcını oluşturmaktadır.     

Şekil 2. Çelik ve çomak 

2. Oynama Şekli: Çelik çomak oyunu, iki taş üzerine 10 cm. büyüklüğünde ve yaklaşık 2 veya 3 cm.
kalınlığında “çelik” adı verilen ağaç parçasının köprü şeklinde konularak ya da elle havaya atılarak 
diğer elde tutulan bir değnekle vurulması suretiyle oynanan şeklidir. Çelik havada iken yakalamak 
esastır. Çelik havada yakalanır ise onu çelen (vuran) kişi ölmüş sayılır; ancak onun tekrar oyuna 
katılabilmesi için, diğer arkadaşının oyun esnasında ona can (oyunda oynama hakkı) vermesi lazımdır. 
Bu oyunda oyunu oynayan çeliği çelen tarafa “çelik çelen/oynayan” taraf, onu karşılayan tarafa “yelen 
taraf’ adı verilmektedir. 

Çoban (Kartal) Oyunu ve Hikâyesi 

Karlıova yöresinde zengin bir ağanın dilsiz, çobanı sürünün başındaymış. Sürünün içinde ağanın ve 
kendisinin çok sevdiği bir kara kuzusu varmış. Günlerde bir gün çoban, koyunları otlarken, bir ağacın 
gölgesinde dinlenmeye geçmiş. Bu sırada kartalın biri kara kuzuyu kaptığı gibi dağın zirvesine uçmuş. 
Sürüde kara kuzunun olmadığını fark eden çoban, dağın zirvesinde uçuşan kartalları görünce; hemen o 
yöne doğru koşmaya başlamış, zirveye ulaştığında kartalların kara kuzuyu yemek için birbirleriyle 
kıyasıya dövüştüklerini görmüş. Bazı kartalların, iri kartala göre güçsüz olduğunu ve o kartalın, tek 
başına kara kuzuyu yediğini, adeta diğer kartalların onu koruduğunu, kuzuya değil ulaşmak, 
yanaşmanın bile mümkün olmadığını görünce çaresiz, köye dönüp olup bitenleri ağlayarak, olayı taklit 
ederek anlatıp kendisinin suçsuz olduğunu kanıtlamak istemiş. Ancak ağa, kızının düğünündedir. 
Çoban, durumu sıcağı sıcağına anlatmak için düğünün bulunduğu yere gider. Ağa, çobanın yorgun ve 
bitkin olduğunu görünce derhal seyisi çağırır, çünkü dilsiz olan çobanın dilinden en iyi anlayan seyis 
olduğundan ikisini yan yana getirip; seyise, ne olduğunu sormuş. Çoban ağlayarak kara kuzunun 
kartallar tarafından götürüldüğü, parçalayarak yediklerini, kartal figürleriyle daha canlı olarak, ağa ve 
köylülerin anlayabileceği şekilde taklit ederek oynamış. İki yüz yıllık mazisi olan bu oyun çevrede 
sıkça oynanıp günümüze gelmiştir. Halk oyunu şeklinde oynanmaktadır. 

1 Çelik, (met): kısa sopa 

Çelik Çomak Oyunu 
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Şekil 3. Gaziantep Kalesinde Kazılarda Ele geçen Kumalak Taşı            

Oyun, ilk olarak çobanlar tarafından oynandı. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Mangala adını alan 
bu oyun, tarihi kaynaklarda pek fazla yer almamasına rağmen, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı’da 
çizilen minyatürlerde görülüyor. Ayrıca oyunda hiçbir mangala türünde olmayan ve Kazakların 
“tuzdik” dedikleri, Türkiye Türkçesi’nde “kale alma” anlamına gelen bir kural var. Bu kural, oyunda 
kazanma ihtimallerini çoğaltıyor. Dokuz kumalak oyununda, Türklerin asker millet olmalarının 
yansımasını görmek mümkün oluyor.    

Türk mankalası olan dokuz kumalakta, taşlar “asker” olarak görülüyor ve bu da oyunun savaş oyunu 
olduğunu ortaya koyuyor. Dokuz kumalakta en çok askeri toplayan kazanıyor. Ayrıca Kazak dokuz 
kumalak terminolojisi de bunun bir savaş oyunu olduğunu ispatlamaktadır. Örneğin, Kazak 
Türkçesi’nde oyun tahtasındaki her bir çukur “otav” yani otağ ve yutulan taşların konduğu hazine ise 
“orda” yani karargâh olarak isimlendiriliyor; yani çukurlar askeri bölüklerin bulunduğu otağlardır ve 
yutulan taşların konduğu hazineler de orduların toplandığı karargâhlar, yani merkezlerdir. Oyunun 
Dünyada ki genel adı Mankala, Türkiye’de Mangala’dır. Mangala, özel olarak dünyada Irak, Suriye, 
Mısır gibi ülkelerde, ülkemizde Gaziantep, Urfa, Hatay, Mardin, Diyarbakır illerimizde oynanan 
oyundur. Oyunlar, çocukları hayata hazırlar; mangala oyunu bunların en önemlisidir.         

Oyunun Kuralları: Dokuz kumalak oyunu için bir oyun tahtası ve 162 taş gerekiyor. Oyun tahtasında 
iki sıra halinde dizilmiş 9'dan 18 çukur ve oyuncuların yuttukları taşları koymaları için iki hazine 
bulunuyor. Oyunun başlangıcında her çukurda dokuz kumalak / taş bulunur. Oyunun dokuz kumalak 
veya dokuztaş ismi buradan geliyor. Kuyu ve taş sayısı, ülke ve yörelere göre değişebilmektedir. 
Oyunun kurallarına göre, kura çekildikten sonra, ilk oynayan kendi tarafındaki herhangi bir oyuktaki 
dokuztaşı alır ve birini aldığı oyuğa bıraktıktan sonra, saat yönünün ters istikametinde her bir oyuğa 
birer taş bırakarak ilerler ve elindeki taşları bitirir. Son taş rakibin oyuğundaki taşların sayısını çift 
yaparsa, o oyuktaki tüm taşları alarak, yani yutarak kendi hazinesine koyar. Oyun böyle devam eder ve 
kim en fazla taşı alırsa oyunu kazanır.   

1. Kural: Yaşı küçük olan oyuncu başlar. Oyuncu istediği kuyudan 4 taşı alır ve taşları dağıtmaya
başlar. Taş aldığı kuyuya bir taş koymak zorundadır. Elindeki diğer taşları saat yönünde kuyulara sıra 
ile bırakır. Her kuyuya bir taş bırakır. Elindeki son taş kendi bölgesine gelirse tekrar oynar. 

2. Kural: Sırası gelen oyuncu taş dağıtırken elinde fazla taş kalırsa rakibin kuyusuna bırakır. Elindeki
son taş rakibin bölgesine denk gelirse ve son bıraktığı kuyuda çift sayı varsa bu taşların hepsini alır, ve 
kendi kasasına koyar. Oyun sırası rakibine geçer. 

3. Kural: Taş dağıtırken kutular yavaş yavaş boşalır. Oyuncu elindeki taşı bıraktığı sırada boş bir
kuyuya denk gelirse ve karşı tarafta rakip taşlar varsa iki taraftaki taşları da alır. Kasasına koyar. Oyun 
sırası karşıya geçer. 

4. Kural: Oyuncu kendi bölgesindeki taşları bitirdiğinde bir el bitmiş olur. Oyunu bitiren rakip
bölgedeki taşları da kazanır. 

Mangala Oyunu toplam 5 el oynanır. Tek sayı olduğu için iyi ihtimalle 3-2 biter. Kötü ihtimalle 5-0 
biter. Berabere biterse tekrar oynanır. 

Dokuz Kumalak (Mangala) 
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Domuz (Doma) Oyunu 

2Comaklı değnekle oynanır. Bir 3kuytu açılır. Seçilen küçük yuvarlak 4budak (en fazla yumruk kadar), 
değnekle vurularak kuytuya düşürülmeye çalışılır. 5Çomaklı değneğin ucundaki çomağı, kırılıp 
düşmesin, yumuşak vuruş olsun diye bezle bağlandığı olur. Bu oyuna golf oyununun atası diyebiliriz. 

Ceviz Oyunu 

Şekil 4. Kafalık            Şekil 5. Oyun Cevizleri 

Duvar dibine açılan bir çukura bir, bir buçuk mesafede tespit edilen yerden bir avuç ceviz atmakla 
oynanır. İki oyuncudan biri tek, diğeri çift sayıyı seçer. Tek sayıyı seçenin, atığı cevizlerden çukura 
tek sayılı ceviz, çift sayı seçenin çift sayılı ceviz girerse karşı oyuncudan o sayıda ceviz alır, aksi 
halinde attığı cevizleri kaybeder.  

Ceviz oyunu,  misket oyunu gibi de oynanır.  Misket oyununun çıkış noktası olarak kabul edilebilinir. 
Aşık oyunu gibi köklü bir geleneğe sahiptir. Büyük, tam yuvarlak ve ağır 6ceviz kafalık olarak seçilir. 
Oyun sonunda cevizleri biten çoban, 7kökezlemiş olur. 

Topaç Çevirme Oyunu 

 Şekil 6. Meşe Palamudu, Ceviz, Fındık Topaçlar 

Çobanlar, kırsal yörelerde meşe palamudu, fındık, ceviz gibi bazı meyvelerin arkasına bir kibrit çöpü 

gibi bir çöp takıp topaç olarak çevirirler ve oyun kurarlar.       

2Çomaklı değnek ( hökelek): Çobanların kullandıkları doğadan seçilen, ucu kendiliğinden kütüklü (budaklı), topuzlu sopa 
3Kuytu: çukur 
4Budak: Ağacın dal olacak sürgünü. Dalın gövde içindeki başlangıç yeri ve tahtalarda görülen yuvarlak, koyuca renkte sert bölüm 
5 Çomak:  Ağaç budağı (budak)  
6 Kafalık ceviz: Oyunda, bir çizgi üzerinde sıralanan cevizleri vurmaya yarayan , içine kurşun akıtılarak ağırlaştırılmış ceviz,  
7 Kökezlemek: Oyunda yenilmek, ütülmek, kaybetmek,
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Günümüzde topacın çok çeşitli türleri vardır. Kamçıyla döndürülenleri (whip top), parmakla 
çevrilenleri (finger spin top), ucunda çivisi olanları (peg top), yaylıları (pump top), müziklileri, 
ışıklıları, mıknatıslıları ile topaçlar tasarım açısından da kendini yenilemekte her geçen gün karşımıza 
başka bir kılıkta çıkmaktadır. Topaç, dünyanın hemen her ülkesinde sevilen bir oyuncaktır. Tarihi 
kaynaklar eski Roma da ünlü devlet adamı Cato’nun, anne babalara ilginç öğüdünü yazar. “Ey anne ve 
babalar, eğer çocuklarınız konusunda dertlerden kurtulmak istiyorsanız onlara birer topaç alın. 
Böylece çocuklarınız kötü alışkanlıklardan kurtulur, iyi birer vatandaş olma yolunu bulurlar.”  
Türkiye tarihinde; 11. yüzyılda yazılmış olan ve ilk Türkçe sözlük olarak kabul edilen Divanü Lugat-
it-Türk’te yer alan “topık” kelimesi, hem eski Türklerin oynadığı polo benzeri “çevgen” oyunundaki 
top hem de topaç için kullanılan bir isim. Aynı oyuncak, 8Burhan-ı Katı’da fırıldı olarak geçmektedir. 
Ülkemizde genel olarak “topaç” adıyla bilinen bu oyuncak; Anadolu’nun farklı yörelerinde çeşitli 
adlarla tanınır. Ayı, Bozanak, Develeme, Fıçı, Fırfırık, İştifan, Katır, Kiriştek, Köçek, Mozik, Pımpır, 
Pırlangaç, Totik, Vızırdak bu adlardan bazılarıdır. Latince “turbo”, İtalyanca “trottola”, Fransızca 
“toupie”, İngilizce “top” denmesi Türkçeyle benzerlik gösterir. Aynı, sözcük İngilizcede ilk olarak, 
“eğirmeye hazır yün topağı” anlamıyla 1030’lu yıllarda tesbit edilmiştir. Türklerde, topacı 
adlandırmada kullanılan kirman, firmen, angırşak, arşak gibi sözcükler, aynı zamanda yün eğirmeye 
yarayan aracın adlarıdır. Topaç, Eski Mısır’da elle çevrilirken, Çinliler topacı çevirmek için ilk kez 
kamçı ve ip kullanmışlar. Döndüğünde ses çıkaran topaçları Japonlar kullanmışlar. 
1. Oynanma Şekli: En Uzun Süreli Çevirme: Bu serbest bir topaç oyunudur. Oyuncular topaçlarını
aynı anda çevirmeye başlarlar. Kimin topacı daha uzun süre dönerse o kazanır. 
2. Oynanma Şekli (Dairenin İçinden Çıkarmama) :Bu oyunda yere büyükçe bir daire çizilir. Amaç
topacın bu daireden dışarıya çıkmamasıdır. Biraz şans oyunudur. İyi topaçlar çok dolaşmadıkları için 
hem çabuk durmazlar hem de oldukları yerde kalırlar. 
3. Oynanma Şekli (Duran, topaca vurma): Ortaya bir topaç konur. Oyuncular sırayla topaca vurmaya
çalışırlar. Yalnız oyunun çok önemli bir kuralı vardır; vuran çocuğun topacı hem hedefi vuracak hem 
de dönmeye devam edecektir. 
4. Oynanma Şekli: Eski Roma’da yaşayan çocukların diğer bir oyunu vardır. Yere iç içe daireler
çizilir. Az aralıklı bu dairelerin her birinde sayılar vardır. Örneğin 10, 20, 30, 40 gibi. Topaç en küçük 
dairenin ortasına atılır ve hangi daireleri dolaşmışsa o kadar sayı alınır.  

Mani Çekme Oyunu 

Çoban düzünde sürünün gelmesi bekleyen kadınlar arasında yapılan eğlencelerden biri , “Mani 
çekimi” dir. Mani çekimi için boş bir küp ( testi ) alınır, içi suyla doldurulur. Her kadın bir niyet tutar, 
bir de kendine “ bellilik taşı” seçer;  boncuk, düğme, yüzük gibi cisimlerden biri olabilir. Bellilik 
taşları, su dolu küpün içine atılır, küpün ağzı sıkıca kapatılır, toprağa gömülür.  beş altı gün 
bekletildikten sonra maniciler tarafından topraktan çıkarılır, ortaya alınır. Küpün başına bir çocuk 
getirilir, etrafına kadınlar halka olup mani atmaya hazırlanırdı. Önce en ekelerinden ( deneyimli ) biri 
açılış yapar, bir mani okur. Küpün başındaki çocuk elini su dolu küpe daldırıp bir bellilik taşı çıkarır, 
taş kiminse okunan mani onun olurdu. Küpteki taş bitinceye kadar mani atmaya devam edilirdi. 

8 Burhân-ı Katı:  17. yüzyılda Hindistan'da Farsçanın büyük bir gelişme göstermesi üzerine duyulan sözlük ihtiyacı üzerine Muhammed 
Hüseyin bin Halef et-Tebrizî tarafından yazılmıştır. Farsçadan Farsçaya olan bu sözlük, 20.000'in üzerinde kelimeyi içerir. Daha önce yazılan 
sözlüklerin bazıları son harflerine göre bazıları ise baştan ikinci harflerine göre sıralanmış olmalarına rağmen, Burhân-ı Katı tıpkı modern 
sözlükler gibi Fars alfabesine göre sıralanmıştır. Bu sözlüğü diğer sözlüklerden ayıran bir özellik de Farsça gramerine, kelime maddeleriyle 
ilgili olarak tarih ve coğrafyaya ait bilgilere de yer vermesidir. Mütercim Âsım Farsçadan Farsçaya olan bu sözlüğü Tıbyân-ı Nâfi der 
Terceme-i Burhân-ı Katı adıyla Türkçeye çevirmiştir. 
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Ata vurdum eğeri Kapıları sürgülü 
Mendil verdim büzgülü 
Benim sevdiğim oğlan 
Anasının bir gülü. 

Mani yazdım sohuya 
Gelen geçen okuya 
Kızlar şaraba düşmüş 
Gelinleri rakıya. 

Harman yeri yarılır 
Anam bana darılır 
Niye darılın ana 
Eloğludur sarılır. 

Söğüt Dalından Fırıldak 

20 cm uzunluğunda, 3 cm çapında iki kuru söğüt dalı bulunur. Bunlar çakı 
ile 3-4 mm kadar düzgün biçimde inceltilir. Bunlara pervanenin kanatları 
gibi, bir kanat aşağı, bir kanat hafif yukarı bakacak şekilde biçim verilir. 
Yalnız orta kısımları 7-8 mm kadar kalın olur. Ortalarından aynı noktadan 
çatlatmadan çivi ile delinir ve bu delikler çivinin etrafında rahatça 
dönebilmeleri için genişletilir. Sonra bu deliklerden geçirilen çivi ile uzunca 
bir sopanın uçuna çakılır. Sopanın ucundan rüzgâra karşı tutarsak dönmeye 
başlar. Kanatların uçlarına serbest dönebilecek şekilde gazoz kapağı 
çakılırsa, döndükçe gazoz kapakları da ses çıkarır.  

Söğüt Ağacı Dalından Düdük 

Ağaç dalından düdük yapmak çok basittir; ancak çobanlar gibi bıçak kullanmayı iyi bilmeniz 
gerekiyor. Düdük yaş ağaçtan olur; bunun için en uygun mevsim nisan ile temmuz arasıdır; çünkü bu 
mevsimlerde ağaç kabukları su rezervleri ile doludur. Bu durum yapacağımız düdüğün dışının çıkması 
için gerekli olan en önemli unsurdur. 

Yapılışı: 
1-Önce; 2 ya da 2,5 cm çapında 10 cm uzunluğunda bir ağaç dalı (söğüt) kesilir. Ağız tarafı inceltilir, 
2- Ağacın kabuğuna arka tarafından delik açılır.  
3-Dal parçası oklava gibi düz bir zemin üstüne sürtülerek kabuğu içindeki gövdeden bozulmadan ve 
yıpranmadan çıkartılır. İç kısma delik açılan taraftan bir oluk açılır, 
4-Kabuğu takılır; düdük çalınmaya hazırdır.  

Şekil 8. Söğüt Dalından Çoban Düdüğünün Yapılışı 

Şekil 7 Söğüt Dalından, metal 
kapaklardan Çoban Fırıldağı 
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Sonuç 

Çobanların, yaylalarda, çoban düzlüklerinde oynadıkları oyunlar gün yüzüne çıkarılarak 
turizm alanında turnuvalar düzenlenebilir. 

Çoban çalışmaları adı altındaki projenin, küçükbaş hayvancılığın yapılmadığı yelerde bile 
uygulanabileceğini savunuyorum. Şöyle düşünebiliriz; bir gösteri alayı gibi gösteri sürüleri 
oluşturulur.  İşinin ehli çoban işinin bütün inceliklerini bu sürü üzerinden gösterebilir. Bu durum 
kimseyi mağdur etmeyeceği gibi çoğu insanın memnun olmasını sağlar. Girişimciliğin sonucunda o 
yörenin ekonomisinin yıl boyu canlı kalacağı muhakkaktır. En başta erkek ve kadınların el emeği 
işlerinin ortaya çıktığı görülecektir. Yöresel yiyecekler tanınacaktır. Konaklama tesisleri ve diğer işler 
sayesinde yörede işsiz oranını düşürecek veya ek gelir etme imkânı bulacaklardır. En önemlisi güler 
yüzlü, morali yüksek insanların yaşadığı yerlerin sayısında artış gözlenecektir. İster istemez küçükbaş 
hayvancılığına da katkı sağlanmış olur. Tesislere yöreye uygun adlar verilir. ”İstanbul’da Bir Çoban 
Varmış” İstanbul’a uygun bulduğum isimlerden biridir. 

Zamanımızda yüksek aylık verileceği söylendiği halde çoban bulunamamaktadır. Bunun nedeni ya 
gerçekte işi bilen gerçek çobanlar artık kalmadı ya da işin zorlukları çok fazla; buna karşılık olarak 
çobanlar adına bir çözüm bulunmamıştır. Çobanları memnun edecek çözümler üretilirse hem çobanlar, 
hem de sürüler, hem hayvan sahipleri ve tüketiciler kazançlı çıkar.  Birlikteliği ve dayanışmayı 
gerektiren faktörlerden biri de geleneklerimizdir. Geleneklerden uzak kalmak benliğimizden 
kaybetmek demektir. Yani geleneklerle yaşamak, bir yüzümüzün onlara dönük olması insanın 
kendisini bilmesi demektir, millet olgusu içinde bu değerler önemlidir. Çoban, kıymetini bilmemiz 
gereken birçok değerimizden biridir. “İstanbul’da Bir Çoban Varmış” sözleriyle aranan yer haline 
gelmesinin mümkün olacağını düşünüyorum.  Konunun göz ardı edilmemesi dileğimdir. 
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İSTANBUL’DA RESİM, RESİMLERDE İSTANBUL 

PAINTINGS IN ISTANBUL, ISTANBUL IN PAINTINGS 
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Bölümü, Değirmenaltı Kampüs, Tekirdağ, mtuzun@nku.edu.tr;  melihattuzun@gmail.com 

Tuzun, Melihat, Namık Kemal University, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Painting 
Department, Değirmenaltı Campus, Tekirdağ.  mtuzun@nku.edu.tr;  melihattuzun@gmail.com 

Özet 
İstanbul, binlerce yıllık tarihsel kimliği, üzerinde farklı kültürlerin yaşanmışlığı ile kültürlerin ve 
sanatın beşiğidir. Dinamik ve canlı bir şehir olan İstanbul’da sanat; sayıları  her geçen gün artmakta 
olan müzeler, galeriler, bienaller, düzenlenen sanat fuarları ile hızla gelişmekte ve büyümektedir. 
İstanbul aynı zamanda Dünya standartlarında bir çok özel müzenin kurulmasıyla, sadece Türkiye’nin 
değil, Avrupa’nın da en önemli sanat duraklarından biri haline gelmektedir. 
İstanbul, Tarihi Yarımadası, Boğazı, Adaları ve sosyal yaşantısıyla, bir çok sanatçıya ilham veren, 
sanatsal açıdan besleyici, eşsiz güzellikte bir şehirdir. Bu bildiride resim sanatının gelişim dönemlerine 
göre, daha çok tarihi yarımadayı konu alan İstanbul betimlemeleri ve ressamları üzerinde durulacaktır. 
İstanbul konulu minyatürlerde, gravürlerde, oryantalist resimlerde ve çağdaş Türk resim sanatında, 
tarihi yarımada betimlemeleri aranacak, 15.yy dan günümüze yarımadanın değişen silueti ve sosyal 
yaşantısı, ressamların gözünden, eserleri üzerinden gösterilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Resim, Sanat, Tema 

Summary 
Istanbul is cradle of many culture and art due to the life experience of the civilizations and its 
historical identity. Art in Istanbul, which is always dynamic and lively, has been improving and the 
number of museums, galeries, biennials and fairs increases day by day. Meanwhile, Istanbul has been 
become one of the most important art stations not only in Turkey, but also all around the world by 
establishing the museums which are in world standarts. 
Istanbul is a unique and artistically fulfilling city that inspires the artists with Historical Peninsula, 
Bosphorus, Islands and its social life. On this proclamation, according to improvment era of painting 
art, the works and painters about more of historical peninsula will be emphasised. Portrayals of 
historical peninsula will be searched in Istanbul themed miniatures, gravures, orientalist paintings and 
modern turkish art works. A changing social life and silhouette from 15th century to our era will be 
demonstrated by reviewing the these art pieces with the eyes of creators of works. 
With its thousand year-old historical identity hosting different cultures, İstanbul is the centre of arts 
and culture. In İstanbul which is a dynamic and alive city, art is developed fast and expands with 
numerous museums, galleries, biennial and art fairs. At the same time, after the establishment of the 
new, world standart museums, İstanbul became an important art spot not only in Turkey but also in 
Europe.  
İstanbul is an inspiring, beautiful city with its historical peninsula, Bosphorus, Prince Islands and 
active social life. 

Key words: İstanbul, Painting, Arts, Theme 

1. İstanbul in Miniatures

When we look at İstanbul portraiture in accordance with the development periods, the first description 
we come across, belongs to Matrakçı Nasuh. In his famous miniature depicting İstanbul in Mecmua-i 
Menazil, the only settlement except for the historical peninsula is Galata. 

From XV. century till XVII. century  it is observed that  the city was used as a decoration in Ottoman 
miniatures, especially the ones that Nakkaş Osman and Levni made. 
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2. İstanbul in Engravings

We gather the visual informatin on 17th century İstanbul, from the pictures of Dutch Cornelius Bruyn 
who depicted the surrounded city, the pavilions, domes, Sarayburnu, Üsküdar and Galata in his 30 
panaromic city views that he made in late 1678. 

In the late 1800s and the early 1900s, many western artists came to İstanbul which started to be a 
picturesque object for the Western civilisations. Those artists painted the pictures of the city views, 
topographical images, mosques, harbours and streets especially in İstanbul and some turned those 
drawings into engravings and published albums when they returned to their home countries. 

German architect and painter Antoine-Ignace Melling who is well known with his İstanbul city views 
between the years 1795-1813, also produced panaromic images along with the maps of İstanbul. 
English Thomas Allom made documental, plastically strong and important engravings on 1830's 
İstanbul, using the numerous shades of black and white. In his paintings, we can see many buildings 
that are changed or did not survive till today. 

3. İstanbul in Orientalists

 Orientalist painting is neither a style nor a school. It originates from the subjects that are adressed by 
the artist with different styles. It is the admiration for luxuries, misteries and magical lives of 19th 
century East, which reflects to the artworks. 

 After the scientific and technical developments, many diplomats, travelers and artists came to İstanbul 
from far countries. In Europe visitin Turkey became a fashion. When the French ambassador Comte 
de Ferriol was assigned to the embassy in İstanbul, he also brought the artist Van Mour with him to 
draw people in their traditional Ottoman outfits. He produced many works depicting the ambassador's 
political life in İstanbul. In these paintings, daily lives of istanbulite, their ceremonies, scenes from the 
Ottoman palace, people in their traditional clothes and landscapes were taken as subjects. 

The reason that attracts many Western Orientalist artists  in 19th century is the historical richness and 
exotic beauty of the cityi and the increasing interest of nobles in Western culture and art forms. In this 
century, sultans of Tanzimat period ordered paintings to European artists and invited them to the 
palace thus İstanbul became the major center of attraction for many artists (Germaner and İnankur, 
2008, s.9). 

Orientalist artist Preziosi (1816-1882) who is well-known with his watercolor İstanbul pictures, 
moved to this city in 1824 and produced many works reflecting the daily life of that period. "Most of 
the foreign artist who visited İstanbul before Preziosi, used to bring their sketches and plans back to 
their countries and drew  imaginary İstanbul pictures combining these sketches and their imaginations. 
On the other hand, Preziosi lived and died in İstanbul... So his paintings which obviously rely on the 
real city, are perfect reflections of İstanbul in 19th century” (Berk, N. s.7). 

Orientalist Italian artist Fausto Zonaro whose works were admired by Sultan II. Abdülhamit and 
other nobles, drew realistic pictures on Turkish history, portraits, İstanbul views and the daily life in 
the city. He was assigned to work in the palace in 1896 and held exhibitions in İstanbul in 1894, 1895 
and 1905. 

These artists not only introduced İstanbul to Western countries but also increased the prominence of 
oil paintings and the art of engraving in Ottoman Turkey. In this period, artists who pictured İstanbul 
the most are Melling and Allom with their engravings, Eugene Flandin with his lithography works, 
Amadeo Prezıosi with his water color pictures, Fausto Zonaro and Ivan Konstantinoviç 
Ayvazovski with their oil on canvas paintings. 
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4. İstanbul in Turkish Paintings

In Ottoman Turkey, begining of the western style painting corresponds to mid 19th century. It is 
limited with the palace and its surroundings till the announcement of Republic. The first examples of 
Turkish paintings most of which were unrevealed and some of which are still discussed, were 
produced by military artists between the early 1800s and the mid 1900s. (...) 

Osman Hamdi Bey who founded Müze-i Hümayun (İstanbul Archaeological Museums) in 1881 and 
Sanayi-i Nefise School in1883 and also administered these establishments, is the symbol of 
westernisation in Ottoman Turkey with his intellectual identity. In his paintings Osman Hamdi Bey 
depicted the historical peninsula, Turkish architecture, culture, objects and ceramics in an effective 
and a detailed style. He assigned a different meaning to Turkish women by painting them reading, 
playing musical instruments, placing flowers to vases and thus tried to show the daily lives of women, 
their behaviour, borders of their freedom and the way they used to think. (Germaner and İnankur, 
2008, s.302). 

14th Generation (Çallı Generation) impressionist artists approached İstanbul and natural scenes in a 
different sense. Along with the change of style, they also dealt with new subjects. Almost all of these 
1914 generation artists used İstanbul theme in their works. Especially the theme of the historical 
peninsula  is seen in the works of İbrahim Çallı, Hikmet Onat and Nazmi Ziya Güran.  

Living in his house in Aksaray, Horhor region, 14th Generation impressionist artist Nazmi Ziya 
Güran was a close witness of Süleymaniye, Haliç, Bosphorus, streets and seven peaks of İstanbul in 
the years of invasion and the period of Republic. 

In Çallı's paintings, İstanbul landscape pictures take an important place. In these pictures almost all the 
regions of İstanbul were depicted in a striking style with bright colors. Just like Hikmet Onat, İbrahim 
Çallı also produced a series of pictures about the interior parts of Topkapı Palace between the years 
1947-49. He painted the mysterious hareem section with strong brush strokes, luminious light and 
color effects. 

Şevket Dağ  (impressionist artist according to some resources) is well known especially with his 
Hagia Sophia paintings. He depicted the mosques, bazaars and inns of the historical peninsula by 
showing the architectural features and materials in an impressionist style (Picture 15-16). 

We come across İstanbul pictures in the works of Group D, Group "Yeniler", Group "Onlar" and many 
other artists in almost all periods of modern Turkish Painting. 

Today also İstanbul is an inspiration for many artists. Naile Akıncı, Devrim Erbil and Adnan Çoker 
are the outstanding ones. 

Naile Akıncı (1923-...) who is one of the most important of our living artists, painted Eyüp landscapes 
from 1953 till today. Different from the traditional landscapes, she has ocasionally chosen an abstract 
style and depicted Haliç and Eyüp reflecting the local atmosphere in a colorful and strong way (Picture 
17-18). 

One of the most unique artist of modern Turkish Painting, Devrim Erbil (1931-...) depicts İstanbul by 
mapping the city from the sky or focusing on the monumental structures and thus reflects the 
architecture and city views to her canvas. Lines have the main function in her rhytmic İstanbul 
paintings whereas colors are the secondary and complementary elements. In Devrim Erbil paintings, 
İstanbul is a living metropolis hiding its own problems (Picture 19). 

Adnan Çoker (1927-...) who was born in a house nearby Süleymaniye mosque, reflects the 
architectural elements of the historical peninsula. He uses pieces like domes, half-domes and twin 
minarets in his works on black backrounds where architecture is the center of attention. 
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Today İstanbul is one of the most important modern centers of the world. In recent years, many 
important exhibitions were held here and we had the chance to see the works of famous artists and 
sculptors. In Turkey, investments on art are increasing day by day. Istanbul also turned out to be a 
cultural bridge between the local - foreign artists and Eastern - Western arts with the help of art fairs, 
biennial and galleries. It is observed that many artists who happened to visit İstanbul, are fascinated by 
the energy of the city and try to contribute by producing unique art projects in this city.  

Giriş 

Binlerce yıldır tarihsel kimliğiyle, üzerinde yaratılmış farklı kültürlerin eserlerini günümüze aktarmış, 
farklı etnik  kültürlerin ve sanatın beşiği konumundaki İstanbul,  resim sanatında önemli bir yere 
sahiptir. İstanbul, Tarihi Yarımada, Galata, Haliç, Boğaz ve adalarıyla bir çok sanatçıya ilham veren 
eşsiz güzellikte bir şehirdir. 

Oldukça dinamik ve canlı bir şehir olan  İstanbul da sanat, hızla gelişmekte, büyümekte ve müzelerin, 
galerilerin, düzenlenen sanat fuarların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Dünya standartlarında bir 
çok özel müzenin kurulmasıyla sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da önemli sanat duraklarından 
biri haline gelmektedir. 

1. Minyatürlerde İstanbul

Resim sanatının gelişim dönemlerine göre İstanbul tasvirlerine baktığımızda ilk karşımıza çıkan 
Matrakçı Nasuh’un İstanbul tasviridir. Matrakçı Nasuh’un Mecmua-i Menazil’in de İstanbul’u 
betimlediği ünlü minyatüründe, yerleşim yeri olarak Tarihi Yarımada dışında sadece Galata’yı 
görürüz. 1530’lu yılların İstanbul’unu gösteren en önemli görsel belgelerin arasında olan bu minyatür, 
Osmanlı minyatürlerindeki topografik resim geleneğini de gösterir.  

Resim 1. Matrakçı Nasuh, İstanbul Tasviri. 1534 

XV. Yüzyıldan XVII. Yüzyıla kadar Osmanlı minyatürlerinde İstanbul’un yer aldığı, özellikle Nakkaş
Osman ve Levni’nin minyatürlerinde şehrin,  konuyu tamamlayan dekor olarak kullanıldığı gözlenir. 

2. Gravürlerde İstanbul

17. yy İstanbul’una ait resimsel görsel bilgiyi, 1678 sonunda İstanbula gelen ve kaldığı bir buçuk yılda
İstanbul’la ilgili 30’a yakın kentsel panaromik görüntüler yapan, Hollanda’lı Cornelius Bruyn’ın 
Surlar içindeki kenti, köşkleri, kubbeleri, Sarayburnu ve Üsküdar’ı, Galata’yı betimlediği 
resimlerinden alıyoruz. 
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Resim 2. Cornelius Bruyn, İstanbul 1698 

Osmanlı için Batı, içinde olunan krizden kurtulmak için bir modelken, Batı için Osmanlı, her zaman 
sahip olmak istediği, Doğu’nun zenginliğini hala elinde bulunduran bir İmparatorluktu. 18. yy sonu ve 
19.yy başında, Batılılar için pitoresk bir obje olarak görülmeye başlayan İstanbul’a, bir çok Batılı
sanatçı gelmiştir. Bu sanatçılar, başta  İstanbul olmak üzere şehir manzaralarını, topografik 
görüntüleri, camileri, limanları, sokakları  yerinde resmetmişler, bazı sanatçılar çizimlerini, ülkelerine 
dönüşlerinde gravür olarak gerçekleştirmiş ve albümler olarak yayınlamışlardır. 

 “Bu gravürlerin pek azında betimleyiciliğin üzerinde sanatsal ve yaratısal özellikler bulunmaktadır. 
Gravürler kimi zaman mekan görülmeden ve konular uydurularak, başka resimlerede bakılmak 
yoluyla yapılmış ve doğrular çarpıtılmıştır. Bazıları şematik ve harita niteliğinde olan gravürler 
yanında, Osmanlı  ülkesini ve sosyal yaşamını tanıtan fevkalade belgesel nitelikte, teknik olarak 
başarılı ve romantik imgeye sahip gravürler de görülür. Melling(1763-1831), Thomas Allom(1804-
1872), Flandin(1809-1876), v.b” (İşler, A. 2001, s.8) 

1795-1813 yılları arasında İstanbul’da gerçekleştirdiği kent görünümleriyle tanınan Alman ressam ve 
mimar olan Antoine-Ignace Melling, İstanbul haritalarının yanı sıra panaromik görüntülerde 
yapmıştır. Hatice Sultan’nın Ortaköy’deki sarayının dekorasyonu için çalışmış, her gün İstanbul’un 
farklı bir semtine giderek, gerçeğe uygun, doğal görünümlere bağlı etütler gerçekleştirmiştir. 
Sultanahmet, Haliç, Beyoğlu ve Üsküdar’dan yaptığı, döneminin panaromik görünümlerinden oluşan 
eşsiz bir koleksiyon oluşturmuştur. 

Resim 3. Antoine-Ignace Melling, Sultanın Bayram Alayı 

İngiliz Thomas Allom, siyah-beyazın sayısız tonunu kullanarak, 1830’lu yılların İstanbul’u üzerine 
belgesel nitelikte,  plastik açıdan güçlü ve önemli gravürler yapmıştır. Resimlerinde görülen İstanbul 
manzaralarından, o dönemde olup günümüze ulaşmayan veya değişikliğe uğrayan bir çok yapıyı 
görebiliriz. 1840 tarihli “Divana Giriş” gravüründe gördüğümüz gibi eserlerinden, dönemin tarihi 
köşelerine, sosyal yaşamına, mimari yapılarına ilişkin bir çok görsel bilgiye ulaşırız.  
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Resim 4. Thomas Allom, Divana Giriş 1840 

3. Oryantalistlerde İstanbul
Oryantalist resim ne bir üslup, ne de okuldur.  Farklı üsluptaki sanatçıların ele aldıkları konulardan 
kaynaklanmaktadır. 19. yüzyıl Doğu’nun lüksüne, gizemine ve büyülü yaşamına duyulan 
hayranlıkların, sanatçıların resimlerine yansımasıdır. Dolayısıyla gravürlerini gördüğümüz Melling ve 
Allom erken oryantalist sanatçı olarak ta değerlendirilirler. 

18.Yüzyılda bilimsel alanlar ve teknikteki gelişmelerle, deniz aşırı ülkelere ulaşan diplomatlar,
gezginler ve sanatçılar, İstanbul da gelmişler. Avrupa’da Türkiye modası başlamıştır. Fransız 
Büyükelçisi Comte de Ferriol, 1699'da İstanbul elçiliğine atandığında, geleneksel giysileri içinde 
Osmanlı tiplerini çizmek için ressam Van Mour'u da yanında getirmiştir. Sanatçı, İstanbul'la ilgili ve 
elçinin siyasal yaşantısını konu alan bir çok eser gerçekleştirmiştir. Bu tablolarda İstanbul halkının 
yaşantısı, kabul törenleri, Osmanlı sarayı ile ilgili sahneler, geleneksel kıyafetler içindeki Osmanlı 
tipleri ve peyzajlar yer almaktadır. Elçinin dönüşünde götürdüğü bu tablolardan gerçekleştirilen 100 
parçalık gravür koleksiyonu, 1712'de Fransa'da  (Doğu'nun Çeşitli Ülkelerini Tanıtan 100 Oymabaskı 
Derlemesi) basılmış ve büyük ilgiyle karşılanmıştır. Bu albüm, Antoine Watteau  ve Antonio 
Guardi gibi  dönemin ünlü  pek çok sanatçısına esin kaynağı olmuştur. Ferriol ile birlikte Paris'e 
dönmeyen sanatçı, İstanbul'da görev yapan diğer Fransız elçilerinin desteğiyle, yaşamının sonuna 
kadar İstanbul'da kalmıştır. 1725'te Fransız Kralı tarafından “Kralın Doğu’daki Daimi Ressamı” 
unvanıyla onurlandırılmış olan Van Mour’un, Elçi kabul törenleri, Osmanlı kıyafet albümü dışında, 
düğün törenleri, III. Ahmet’in (1703-1730)  tahtan inmesine neden olan Patrona Halil isyanı gibi 
konularda da tablolar yaptığı görülür. (Germaner ve İnankur, 2008, s.24) 

Resim 5. Jean Baptiste Van Mour, Sultanların Alayı. 1737 

19. Yüzyılda pek çok Batılı Oryantalist sanatçının İstanbul’a gelmesinin nedeni, kentin tarihsel
zenginliği, egzotik güzelliği ve Osmanlı İmparatorluğu batılılaşma hareketinin öncülüğünü yapan 
saray ve çevresinin, batı kökenli kültür ve sanat biçimlerine ilgisinin artmasıdır. Bu yüzyılda Tanzimat 
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sultanlarının Avrupalı ressamlara resim siparişi vermeleri, saraya davet etmeleri ve sarayda görev 
vermeleri, İstanbul’u sanatçılar için çekici hale getirmiştir. (Germaner ve İnankur, 2008, s.9) 

 “İstanbul ve Boğaziçi, Batı’nın Doğu’nun büyüsü karşısında hayranlığını fazlasıyla körüklemiş, 
Avrupa’nın dört bir yöresinden gelen ressamlara zengin esin kaynakları sağlamıştır..Boğaziçinin ve 
Osmanlı Sarayının görkemini resmetmek için İstanbul’a gelen bir çok ressam, geçmişte kalmış olan 
bir dönemin düşsel görüntülerini yaratmışlardır.”(Cossons, M. 2000, s:44)  

İstanbul’u betimleyen suluboya resimleriyle tanınmış oryantalist ressam Preziosi (1816-1882), 
1824’te İstanbul’a yerleşmiş ve dönemin yaşantısını yansıtan eserler üretmiştir. “Preziosi’den önce 
İstanbul’a gelen yabancı ressamların çoğu, buradan yaptıkları taslak ve krokileri memleketlerine 
götürür, gerçeğe hayallerini de katarak idealize edilmiş bir İstanbul dekoru kurarlardı tablolarında. 
Oysa Preziosi İstanbul’da yaşadı uzun yıllar, İstanbul’da öldü… Doğrudan doğruya doğa yada model 
karşısından meydana getirdikleri kuşkusuz bu resimler, ondokuzuncu yüzyıl ortası İstanbul’u yansıtan 
eşsiz belgelerdir.”(Berk, N. s.7) Preziosi’nin  alttaki resminde de gördüğümüz gibi dönemin 
yaşantısını, tarihi mimari öğelerin önünde göstermektedir. Preziosi’nin en önemli özelliklerinden biri 
de Osmanlı topraklarında yaşayan insan  tiplemelerine eserlerinde yer vermesidir. İstanbul'da yaşayan 
seyyar satıcılar, tüccarlar, kadınlar, dervişler, Haliç kıyıları, Boğaziçi, mezarlıklar, çarşılar onun en 
sevdiği temalardı. (Resim 6.) 

Ressamın en çok bilinen eserleri arasındaki Şekerci Dükkanı, Ali Muhittin Hacı Bekir 
Şekerlemeleri’nin (Açılış:1777), Bahçekapı’daki şekerleme dükkanının suluboya tanıtım resmidir. 
Aslı Paris Louvre Müzesi’nde olan resmin, bir litografi reprodüksiyonu Topkapı Sarayı Resim 
Koleksiyonu’ndadır (Resim 7). 

Resim 6. Amadeo Prezıosi, Sebil         Resim 7. Amadeo Prezıosi, Şekerci Dükkanı, 43x58 cm 

Sultan II. Abdülhamit ve saray çevresi  tarafından tabloları beğenilen oryantalist İtalyan sanatçı 
Fausto Zonaro, Türk tarihine ilişkin tablolar,  portreler, İstanbul manzaraları ve İstanbul’daki günlük 
yaşamı gerçekçi biçimde gösteren resimler yapmıştır. 1896 da Saray ressamlığı görevine de getirilen 
sanatçı,  1894, 1895 ve 1905’te İstanbulda resim sergileri açmış, 1. ve 2. İstanbul Salonları’na, 
1907’de II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 31. Yıldönümü sergisine katılmıştır. 1911’de İtalyanların 
Trablusgarb’a saldırmasıyla, sınırdışı edilmiş, I. Dünya Savaşından sonra “Dersaadet ya da 
Mutluluğun Kapısı İstanbul, Türk Yaşamından Sahneler” adlı bir kitap yayınlamıştır. (Germaner ve 
İnankur, 2008, s. 72, s.116). (Resim 8.) 
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Resim 8.Fausto Zonaro, Eminönü          Resim 9. Ivan Konstantinoviç Ayvazovski, İstanbul 

İstanbul’un, Batı dünyasına tanıtılmasını sağlayan bu sanatçılar, aynı zamanda yağlı boya resimin ve 
gravür sanatının Osmanlı Türkiyesinde tanınırlığını da artırmışlardır. Bu dönemde İstanbul’u en çok 
tasvir eden sanatçılar arasında dikkat çekenler arasında gravürleriyle Melling ve Allom, taşbaskıları 
ile Eugene Flandin, suluboya çalışmaları ile Amadeo Prezıosi, yağlıboya resimleri ile Fausto 
Zonaro ve Ivan Konstantinoviç Ayvazovski’dir. 

4. Türk Resminde İstanbul

Osmanlı Türkiyesi’ne, batı anlayışına dönük  resim sanatının girişi, yaklaşık 19.yy ortalarına rastlar. 
Cumhuriyetin ilanına kadar da saray ve çevresiyle sınırlıdır. Günümüzde bir çoğu gün ışığına çıkmış, 
bir kısmı üzerinde tartışmalar süren çok sayıda asker  ressamlarımız, 19.yy başları ve 20.yy ortalarına 
kadar süren dönemde Türk resminin ilk örneklerini yaratmışlardır. Asker ressamların etkinliklerini 
sürdürdüğü yıllarda bir grup ressamın yapmış olduğu  ve aynı fırçadan çıkmış izlenimi veren  manzara 
resimleriyle karşılaşmaktayız. Türk resim sanatı içinde Primitifler olarak da adlandırılan, bir kısmı 
askeri okul  kökenli veya Darüşşafaka gibi sivil  okullarda eğitim görmüş  bu sanatçıların yaptığı daha 
çok Yıldız Sarayı konulu İstanbul resimlerinde, azda olsa Tarihi Yarımada silüetlerine, temalarına 
rastlarız. (Resim 10-11)  

Resim 10. Fahri Kaptan, Kız Kulesi        Resim 11. Karagümrüklü Hüseyin, Kariye Camii 

1830’larda yetenekli öğrenciler sanat eğitimi için sarayında desteğiyle Avrupa’ya gönderilmeye 
başlanır. “Türk resminin öncüleri arasında sayılan Osman Hamdi Bey, kendi olanakları; Şeker Ahmet 
Paşa ve Süleyman Seyyid ise sarayın özel desteğiyle Avrupa'da resim öğrenimi gören Türk 
ressamlarının ilk ve en ünlü temsilcileridir...Dahası, yetenekli öğrencilerin sanat öğrenimi görmek 
amacıyla devlet tarafından Avrupa'ya gönderilmesi 1980'lere kadar sürdürülmüş ve Türk resmine 
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sayısız yararlar getirmiş bir uygulamadır.” (İskender,K.1988.) Bu ressamlardan özellikle Osman 
Hamdi Bey, döneminin İstanbul’unda sosyal yaşantı üzerine resimler yapmıştır. 

1881 yılında Müze-i Hümayun’un (Arkeoloji Müzesi) ve 1883 yılında Sanayi-i Nefise Mekteb-i’nin 
kurulmasını sağlayan ve buraların müdürlüğünü de yapmış olan Osman Hamdi Bey, aydın kimliği ile 
Osmanlı Türkiye’sinde batılılaşma simgesidir. Osman Hamdi Bey resimlerinde tarihi yarımadayı, 
Türk mimarisini, kültürünü, nesneleri, çinili panoları çok etkili ve ayrıntılı resmetmiştir. Resimlerini 
özel olarak düzenleyip, çektirdiği fotoğraflardan yararlanarak gerçekleştirmiştir. Oryantalist bir mekân 
ve giysiler içinde, büyük bir titizlik resmettiği anıtsal figürleri, kompozisyon ve ışık kullanımıyla 
dikkat çeker.  “Sultanahmet Cami Önünde Türk Kadınları”,” Kaplumbağa Terbiyecisi”, “Şehzadebaşı 
Camisi Avlusunda Kadınlar”, “Mihrap”, “Feraceli Kadınlar” ve “Silah Satıcısı” gibi oryantalist 
özelliklerin yoğun bir şekilde hissedildiği yapıtlarında, Batılı oryantalistlerin tersine, Osmanlı 
yaşamını yüceltir.  

Osman Hamdi Bey, resimlerinde Türk kadınına farklı bir anlam yükler. Osmanlı kadınını, Kitap 
okurken, müzik aleti çalarken, vazoya çiçek yerleştirirken giysileri ile betimlemiş, kadının günlük 
yaşantısını, davranışını, özgürlüğünün sınırlarını ve düşünce yapısını göstermeye çalışmıştır. 
(Germaner ve İnankur, 2008, s.302) “Sultan Ahmed Camii Önünde Türk Kadınları” adlı resimde 
dönemin modası olan  renkli feraceler içinde kendi aralarında konuşan kadınları ve sırtında çocuğu ile 
cami avlusundaki dilenci kadını, Osmanlı günlük yaşantısından bir kesit olarak göstermektedir (Resim 
12). 

Resim 12. Osman Hamdi Bey, “Sultan Ahmed Camii Önünde Türk Kadınları”, 112x80cm 

Asker Ressamlar Kuşağı, doğayla ilgili perspektif ve yorumlarıyla figürsüz Türk resim sanatını  
geliştirirler. Bu kuşaktan Hüseyin Zekai Paşa, belgesel boyutu da olan manzaralarının  çarpıcı 
çekiciliği ile Halil Paşa daha çok şiirsel ışığını keşfettiği Boğaz manzaraları, Hoca Ali Rıza doğup 
büyüdüğü Üsküdar ve Karacaahmet'in sessiz köşelerini, kıyı kahvelerini ve güneşli kayalıklarını tercih 
ettiği manzaraları ile dikkat çeker. 

20. yüzyılın başlarında, Osmanlı siyasi ve ekonomik olarak çıkmaza girmiştir. Namık Kemal gibi
düşünürlerin şiirlerinde dile getirdikleri hürriyet isteği, genç Osmanlı aydınları arasında giderek 
yaygınlaşmaktadır. Meşrutiyet'in ilanıyla yayılan coşku, bireylerde gerçekte olduğundan fazla bir 
özgürlük havası yaratmış gözükmektedir.  Bunun sanat alanındaki yansıması, 1880'li yılların 
başlarında doğan bir grup genç ressamın kurduğu Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'dir.  Sanayi-i 
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Nefise'nin  ilk mezunları arasında yer alan  gençlerin bulunduğu ressamlar; Ruhi  Arel, Sami Yetik, 
Hikmet Onat,  İbrahim Çallı ve onlara sonradan  katılan Nazmi Ziya, Avni Lifij,  Mehmet Ali Laga, 
Feyhaman Duran,  Vecihi Bereketoğlu, Namık İsmail,  Celal Esat Arseven, Mihri Müşfik’tir. 1911- 
1914 yılları arasında  çıkarttıkları Osmanlı Ressamlar  Cemiyeti Gazetesi, çağdaş Türk  sanatı tarihi 
açısından, plastik  sanatlar alanına yoğunlaşan ilk süreli  yayın olma niteliğini taşımasıyla  önem 
kazanmaktadır.

14 Kuşağı İzlenimciliği (Çallı Kuşağı) sanatçıları, İstanbul ve çeşitli doğa görünümlerine, yeni bir 
duyarlılıkla yaklaşmışlardır. Üslupsal değişimin dışında bu sanatçılar yeni konulara da eğilmişlerdir. 
1914 Çallı Kuşağı  ressamlarından  hemen  hemen hepsi yaşadıkları kent olan İstanbul temalı resimler 
yapmışlardır. Özellikle Tarihi yarımada temasını, İbrahim Çallı ve Hikmet Onat gibi  Topkapı 
Sarayı iç mekanlarından oluşan resim serisinde ve Nazmi Ziya Güran’ın resimlerinde daha çok 
görüyoruz. 

1914  Kuşağı İzlenimciliği ressamlardan Nazmi Ziya Güran; Aksaray’da Horhor  mahallesindeki 
baba evinde, Süleymaniye, Haliç,  Boğaziçi, kentin tepelerinde, sokaklarında, kırlarında, işgal 
yıllarında ya da Cumhuriyet coşkusunun en yoğun olduğu dönemde her şeyiyle İstanbul’un, tanığı, 
gözlemcisi ve ressamıdır. İstanbul kentinin; camii ve kiliselerini, denizini ve teknelerini, 
türbelerini, çeşmelerini, kahvelerini, İstanbul insanının akıp giden yaşamını ele almıştır. Işığın 
ressamı Nazmi Ziya, güneşin binbir renkteki pırıltısını, tuvallerinde bize boyayla 
göstermiştir.(Resim 13) 

Resim 13. Nazmi Ziya Güran, Tophane Nusretiye Cami 

Çallı’nın resimleri arasında İstanbul manzaraları çok önemli yer tutar. Sanat gücüne tanık olduğumuz 
bu resimlerde, İstanbul’un hemen her semtinin izlenimini, çarpıcı ve ışıklı paletiyle resimlemiştir. 
Haliç, Dolmabahçe Sarayı, Rumelihisarı, Anadolu Hisarı, Bebek, Adalar, özellikle Emirgan en çok 
resimlediği yerlerdir. İstanbul’un Ortaköy Cami, Emirgan Çeşmesi gibi anıtsal mimari yapılarıda 
resimlediği konular arasındadır. 

İbrahim Çallı da, Hikmet Onat gibi  Topkapı Sarayı iç mekanlarından oluşan, 1947-49 yılları 
arasında ürettiği bir seri resim yapmıştır. Çallı canlı fırça vuruşları, ışık ve renk oyunlarıyla Topkapı 
sarayı’nın gizem dolu haremini resimlemiştir. Topkapı Sarayı’ndan İstanbul’a Bakış, Topkapı Sarayı 
Revan Köşkü, Topkapı Sarayı’nda Bir Köşe,  Çallının önemli resimlerindendir (Giray.K.1997,s.79)  
(Resim 14). 
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Resim 14. İbrahim Çallı, Topkapı Sarayı, 53x75 cm 

Türk resim sanatının sivil kuşak temsilcilerinden Şevket Dağ (bazı kaynaklara göre izlenimci), 
izlenimci duyarlılıkta yaptığı, iç mekanların ressamı olarak özellikle Ayasofya resimleriyle tanınır. 
Tarihi Yarımadanın camilerini, çarşı ve hanlarını, yapının mimari ve malzeme özelliklerini göstererek 
resmetmiştir. Işığın mekan içindeki yansımalarını, mekanın somut verilerini, cami içlerinin sessiz ve 
loş atmosferini, gizemli bir görsellikle göstermiştir (Resim 15-16). 

Resim 15. Şevket Dağ, Ayasofya Cami         Resim 16. Şevket Dağ, Cami Mimberi, 54x39cm 

Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği, D grubu, Yeniler grubu, Onlar grubu gibi Çağdaş Türk 
resim sanatının  hemen her döneminde ve bir çok sanatçısında İstanbul temalı resimlere rastlarız.  

Günümüz Türk resminde de İstanbul,  bir çok ressamımıza esin kaynağı olmaktadır. Bu ressamların 
başında Naile Akıncı, Devrim Erbil, Adnan Çoker gelmektedir.  

Yaşayan ressamlarımızın en önemlilerinden biri olan  Naile Akıncı (1923-..), 1953’ten günümüze 
kadar Eyüp peyzajları, çeşitlemeleri  yapmıştır. Geleneksel peyzajtan farklı olarak, yöresel atmosferi 
güçlü bir şekilde yansıttığı,  Haliç ve Eyüp görünümleri, renkçi anlayışta, yer yer ayrıntıdan uzaklaşıp 
soyuta varan ifade biçimleriyle tuvallerinde var olur. Çok sevdiği Eyüp sırtlarına şövalisiyle çıkıp, 
açık hava ressamlığının, çağdaş yorumu olarak görülen peyzajlarını yapmaktadır  (Resim 17-18). 
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Resim 17. Naile Akıncı, Eyüp, 1983 Resim 18. Naile Akıncı, Eyüp, 2001 

Çağdaş Türk resminin en özgün yorumcularından biri olan Devrim Erbil (1931-..), İstanbul’u konu 
alan resimlerinde, çizgiyle  kentin gökyüzünden bakarak haritasını çıkardığı gibi bir çok resminde de 
şehrin anıtsal yapılarını odak noktası yaparak çevresindeki yapıları, kentin görüntüsünü  tuvallerine 
yansıtır.  Ritimli İstanbul resimlerinde, çizgi temel işlev görür, renk ikinci planda konuyu tamamlayan 
bir öğe olarak var olur. İstanbul, Devrim Erbil’in resimlerinde yaşayan ve sorunlarını saklayan bir 
metropol şehri olarak karşımızdadır (Resim 19). 

Resim 19. Devrim Erbil, İstanbul 

İstanbul’un Süleymaniye Cami’ne yakın bir evde doğan Adnan Çoker (1927-..), doğup büyüdüğü 
Tarihi yarımadadan mimari elemanları resimlerinde yansıtmaktadır. Mimariyi resimlerinin merkezine 
oturttuğu siyah zemin resimlerinde, kubbe, yarım kubbe, çifte minare gibi öğeleri kullanır. Siyah 
zemini espas olarak kullandığı resimlerinde öne çıkan renkler, mor, pembe, lila ve yeşildir. Yıllarca 
yapıtlarında renk olarak Bizans morunu kullanan Çoker, kültürel göndermeleri renkle ve geometrik 
olarak kullandığı Selçuklu ve Osmanlı mimari öğeleriyle yapar. Çoker, tuvallerinde zemin olarak 
kullandığı siyah için, “Siyah, renk değil espastır” der.  Oğuz Erten, Adnan Çoker’in 2012 Kasım 
ayında gerçekleştirdiği sergi için yazdığı “Az’daki Çokluk” katalog yazısında, siyah zemin 
resimlerinde mekan ise sonsuz derinliği izleyene seyrettiren psikolojik mekandır. Çoker resmi, her 
adımda biçimde azalmaya, kavramlarda ise çoğalmaya ulaşır diyerek yazısını bitirir (Resim 20-21). 
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Resim 20. Adnan Çoker, Giz II, 60x60 cm, 1999      Resim 21. Adnan Çoker, Yarım Küreler ve Mor Kare 

Adnan Çoker’in Milliyet gazetesi muhabirlerinden Neşe Mesutoğlu’yla yaptığı bir röportajında 
İstanbul üzerine söylediği “Ben İstanbulluyum. Burası benim şehrim. Her resmimde İstanbul görünür, 
İstanbul’dan bir parça bulunur. Hayatım boyunca İstanbul’u resimlerime taşıdım. Görüntülerin altında 
İstanbul yatıyor. Bunlara isterseniz “Kubbe” dersiniz, ister “Topkapı Sarayı’nın penceresi...” 
Degradasyonda gün batımı, bulutları yaptığım da oldu. Ben İstanbul ressamıyım. Her gün saatlerce 
İstanbul’u izlerim.” sözleri  İstanbul’un sanatçıları nasıl etkilediğini anlatır . 

Günümüzde İstanbul, dünyanın önemli çağdaş merkezlerinden biri olma noktasına geldi.  Son bir kaç 
yıl içinde İstanbul da tarihin hiç bir döneminde açılmamış çok önemli sergiler gerçekleştirilmiş, ünlü 
ressamların ve heykeltraşların eserlerini görme şansı yakalanmıştır. Modernleşmenin aracı olan sanata 
yatırım her geçen gün Türkiye’de artmaktadır. Düzenlenen sanat fuarları, bienaller ve her gün sayısı 
artan galerilerde yerel sanatçılar dışında,  uluslararası sanatçılara da yer verilmesiyle İstanbul, Batı ve 
Doğu sanatları, sanatçıları arasında köprü görevi de görmektedir. İstanbul’a yolu düşen bir çok 
sanatçının, şehrin enerjisinden büyülendiği, şehre içerden bakış açısı geliştirebilmek için değişik sanat 
projeleri yaparak, bu şehir içinde üretim yapmaya çalıştığı gözlenmektedir.  
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İSTANBUL TEMALI KARİKATÜRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Uçan, Bahadır, Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü Sanat ve Tasarım Fakültesi, Bileşik 
Sanatlar ASD B 1031, bucan@yildiz.edu.tr 

Özet 
İstanbul, tarihi bir yarımada üzerinde konumlanan Avrupa’nın önemli sanat ve kültür başkentlerinden 
biridir. İstanbul’da pek çok sanatsal aktiviteler düzenlenmekte, sergiler açılmaktadır. Benzer şekilde 
İstanbul, Avrupa’nın önemli karikatür ve mizah merkezlerindendir. Türkiye’nin en çok okunan mizah 
dergileri İstanbul’da bulunmakta, Karikatürcüler Derneği Sultanahmet’te yer almaktadır. Bu 
çalışmada, yurt içinden ve yurtdışından karikatüristlerin İstanbul temalı çalışmaları ele alınmış, 
İstanbul’u işleyiş biçimleri, kendi üsluplarıyla değerlendirilmiştir. Karikatürün iletişim sürecindeki 
yeri ve tarihsel gelişimi incelenmiştir. Karikatür ve mizahın analog dönemden dijital döneme geçişi 
irdelenmiştir. Dijital dönemde karikatür, e-dergilerde yer bulmaya başlamış, sosyal paylaşım 
sitelerinin vazgeçilmez öğeleri haline gelmiştir. Dijital dönem, yeni çizim tekniklerini ve anlayışlarını 
beraberinde getirmiştir. 2000’li yıllarda bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birlikte elle okuma 
alışkanlıkları yerini dijital formatlara bırakmaya başlamış, karikatür ve mizah da bu süreçten 
etkilenmiştir.  İstanbul üzerine yapılan çizimler değerlendirirken, yeni dönem mizah anlayışının 
etkileri esas alınmıştır.     

Anahtar kelimeler: Karikatür,  mizah,  İstanbul, tarihi yarımada, dijitalleşme 

Abstract 
Istanbul is one of the major capital cities of Europe on art and culture, located on an historical 
peninsula. Many culturel activities, organisations and exhibitions are arranged in Istanbul. Istanbul is 
also an important leading city of humor and caricature. The most widely read magazines on caricature 
in Turkey are established in Istanbul,  Caricaturists Foundation is also in Sultanahmet. In this study, 
both national and foreign caricaturists that drew on Istanbul are analyzed with their own style and 
perspective of humor. Caricature is examined with its historical development and role in 
communication. The transition of caricature from analog to digital period is investigated. With 
digitalization of caricature, e-journals began to be produced, caricatures have become indispensable 
items of social networking sites. Digitalization has brought new drawing techniques and approaches. 
With the development of computer technology in the 2000s, reading habits replaced by digital formats, 
caricature and humor also affected by this process. The new concept of humor is based on during the 
analyzes of Istanbul drawings. 

Key words: Caricature, humor, Istanbul, historical peninsula, digitalization 

1. İletişim Sürecinde Karikatür

İletişim süreci, iletişim düzeninin yapısı içinde karşılıklı ilişkiler kurulma biçimini anlatan süreçtir. 
İletişim sürecinde en az iki kişinin varlığı gerekir; bu kişilerden biri mesajı gönderen, diğeri ise mesajı 
alandır.  İletişim temelde düşüncelerini belli kodlamalarla gönderen bir gönderici ile bu kodlamaları 
çözüp algılayan bir alıcıyı gerekli kılar1. Bu sürecin amacı, göndericinin düşüncelerini alıcıda 
oluşturmaktır. İletişim konusu olan şey, alıcının duyu organlarını harekete geçirecek biçimde bir dizi 
kodlamayı içermektedir. Bu içeriğin her zaman fiziksel, sosyal, psikolojik özellikleri bulunur2.   Söz 
konusu özellikler gerek göndericilerin, gerek alıcıların davranışlarını belirleyip, somut eylemlere 
dönüşmesini sağlamaktadır. İletişimin en önemli sorunu, çoğu kez ortaya çıkan belirsizliktir. Ortama 
ilişkin bir belirsizlik ya da açıklığın olmayışı göndericiler ve alıcılar arasında gerilim yaratmaktadır. 

1 Sabuncuoğlu, Z. , Tüz M. 1998. Örgütsel Psikoloji, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 
2 Aşkun, İ. 1976. İşgören Değerlemesi, Eskişehir Ticari ve İdari Bilimler Akademisi Yayınları, Eskişehir 
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İletişimin sağlıklı gerçekleşmesi belirsizliklerin ya da gürültülerin giderilmesiyle ilgilidir. Bununla 
birlikte mesajın doğru alıcı kitlesine iletilmesi önem kazanır.    
İletişim sürecinde dört önemli öğe vardır: 

Gönderici: Mesajı ileten insan ya da insan gruplarıdır. Göndericinin işlevi, gönderilecek mesajın önce 
saptanması, sonra anlaşılır nitelikte olmasına özen göstermektir. Göndericinin ilettiği mesajın sağlıklı 
olması için her şeyden önce kendi bilinçli varlığı ile bilinçaltı varlığı arsında bir dengenin bulunması 
gerekir. Öte yandan gönderici ilettiği mesajın önemine inanmalı ve bunu belirli bir amaç için 
yaptığının bilincinde olmalıdır3. 

Mesaj: Burada iki nokta önem taşır; mesajın dili ve mesajın içeriği. Mesajın dili, alıcı tarafından 
zorlanmaksızın anlaşılabilir, açık, net ve kesin nitelik taşımasını ifade eder. Mesajın içeriği ise, 
iletilmek istenen bilgi ve düşüncenin ele alınış biçimidir. Bu bilgi ve düşüncelerin hiçbir yanlış 
yoruma yol açmayacak sistematik bir şekilde aktarılması gerekir. Özellikle alıcının eğitsel ve sosyal 
düzeyi ve diğer özelliklerine uygun içerikte bir mesaj hazırlanmasına özen gösterilmelidir. 

Kanal: Mesajın alıcıya iletildiği yoldur. Mesajın iletilmesinde kullanılan iletişim araçları aynı zamanda 
kanal işlevini üstlenir. Bunlar göze, kulağa ve diğer duyu organlarına hitap edebilir. İletişim kanalında 
fiziksel ve psikolojik parazitler olmamasına ya da varsa bunların giderilmesine dikkat edilmelidir. 
Alıcı: İletişim sürecinin son aşaması alıcıdır. Bir kişi ya da bir grup olabilir. Alıcı gelen mesajı kendi 
anlayış yeteneğine ve biraz da çıkarlarına uygun biçimde değerlendirir. Pozisyonu genelde pasiftir. 
Aldığı mesajı kaynağına iletirse aktif pozisyona geçer. Alıcının başarı olasılığı önyargılardan uzak ve 
objektif biçimde mesajı değerlemesine bağlıdır. 

İletişim sürecinde karikatüre değinecek olursak, karikatür bir iletişim dili olarak tüm öğeleri içinde 
barındırmaktadır. Karikatür çizen kişi ya da karikatürist gönderici konumundadır. Oluşturduğu eser 
yani karikatür bir mesaj içerir. Aktarılmak istenen düşünce, mesajın kendisini oluşturur. Karikatürde 
mesaj, bir durumu çarpıtarak gülünç hale getirme ya da bir kavram üzerine okuyucunun düşünmesini 
sağlama şeklinde olabilir. Karikatürde kanal ya da iletişim araçları, basılı formatlar (dergi, gazete 
karikatürleri, kitap, albüm,vb.) olabildiği gibi günümüzde daha yaygın kullanılan dijital formatlar da 
(e-dergiler, internet, facebook sayfaları,vb) olabilmektedir. Mesaj, karikatürde görsel anlatım yoluyla 
verilmektedir. Alıcı, karikatürün okuyucusudur. Karikatürün alıcıda bıraktığı etki, okuyucuların profili 
ve karikatürde anlatımın başarısıyla değişebilmektedir.  

1.1 Karikatürün Tanımı 

Servet-i Fünûn şairi Cenap Şahabettin karikatürü   “hakikatin kabak duruşu” olarak nitelendirmektedir.  
Şemseddin Sami Kâmus-ı Türkî ise karikatürü “eğlence ve güldürmek için yapılan tuhaf resim” olarak 
tanımlamakta ve karikatür sözcüğünün mecazen “ kıyafet ve tavrı gülünç adam”  anlamına geldiğini 
belirtmektedir4.Cemil Cem’e göre karikatür sanatın zübdesi, sanatın en seçkin parçası olarak 
betimlenmiştir. Aziz Yavuzdoğan’a göre karikatür, ele aldığı konuları güldürme amaçlı ya da eleştirel 
bir yaklaşımla, çizgisel anlamda abartan, çarpıtan bir resim türüdür.5 Karikatür öğretmeni Sam 
Viviano'ya göre karikatür, gerçek yaşamdaki insanların tarifi olup, kurgusal insanların yeniden 
üretimleri değildir.  Walt Disney ise en çok zorlandığı şeyin, insan gibi davranacak bir hayvana 
vereceği en uygun karikatür ifadesini bulmak olduğunu söylemiştir. Genel bir tanımlama yapacak 
olursak karikatür, düşünceleri görselleştirilerek mizahi bir üslupla izleyiciye aktaran resimdir.  

3 http://odevsel.com, Mayıs 2013 
4Coşar, S.2010. Edebiyatın Karikatürize Halleri, International Periodical For the Languages, Literature and 
History of Turkish or Turkic,Vol. 5/2 
5Yavuzdoğan, A. 2012. Nasıl Karikatür Çizebilirim, Siyah-Beyaz Yayıncılık, İstanbul  
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1.1.1 Karikatürde Analog Dönem 

Türkiye’de karikatürde analog dönem, ilk örneklerin verilmeye başlandığı Cumhuriyet öncesi 
dönemden 1980’lere kadar uzanan geniş bir tarihsel aralık olarak kabul edilebilir. 1980’ler sonrası 
bilgisayar teknolojisinin kendini göstermeye başlaması ile birlikte dijital döneme geçilmiştir. 
Türkiye’nin karikatür tarihinde ilk basılı örnek Teodor Kasap’ın 1870’te yayımladığı Diyojen mizah 
dergisidir.  Karikatürde gerçek anlamda Batı anlayışına uygun eserler veren ilk dergi ise Cem’dir. 
Cem, aynı zamanda karikatüristin ismidir ve güçlü yergileriyle dönemini korkusuzca eleştirebilen bir 
dava adamı olarak öne çıkmaktadır. Cem, Cumhuriyet döneminde de eserler vermiştir.  

Cumhuriyet döneminde Ramiz-Cemal Nadir ikilisi öne çıkmaktadır. Ramiz, imparatorluğun son 
yıllarında yetişen bir karikatüristtir. Cemal Nadir ise köy okullarında resim öğretmenliği yaparken, 
Türk karikatüründe bir yenilik olarak Akşam gazetesinde günlük karikatürler çizmeye başlamıştır. 
1940’lı yıllara gelindiğinde Türk karikatürü ilerleme göstermeye başlamış, Selma Emoğlu, Mim 
(Mustafa) Uykusuz, Ali Ulvi, Semih Balcıoğlu, Turhan Selçuk gibi isimler dönemim mizah 
dergilerinde çizmeye başlamışlardır. Türk karikatüründe 1950’li yıllar  “50 Kuşağı” olarak anılır. 50 
Kuşağı ile birlikte karikatüre yenilikler getirilmiş, Türk karikatürü demokrasi aşamasında güçlenmiş, 
özgür ve etkin bir anlatım dili olarak kendine yer bulmuştur. Ferruh Doğan, Suat Yalaz, Yalçın Çetin, 
Nehar Tüblek, Tonguç Yaşar, Bedri Koraman, Oğuz Aral gibi güçlü isimler 50 Kuşağı içerisinde yer 
almışlardır. 

Türk karikatürü 1960'tan sonra bir duraklama dönemine girmiştir. Sanatçıların anlatım açısından 
yenilikler getirmeyişinin yanı sıra okuyucu ve izleyici de karikatüre daha az ilgi göstermeye 
başlamıştır. Gazete ve dergiler yalnız yurtdışından alınan karikatürleri ve adını duyurmuş Türk 
sanatçılarının yapıtlarını yayımlıyor, genç sanatçıların çalışmalarına fazla şans tanınmamıştır. 
Duraklamaya neden olan etkenlerden biri karikatürün giderek soyut bir grafik sanat düzeyine gelmesi, 
anlatımını karmaşık simgeler ve çizim teknikleriyle iletir olmasıdır. Karikatür çizgiyle gülmece yapma 
sanatıdır düşüncesi yerini, karikatür güldürmez düşündürür düşüncesine bırakmış, gülmecesi sınırlı bu 
yaklaşım da geniş izleyici kitlesi tarafından benimsenmemiştir. Konu ya da anlatım yolu bulamayan 
karikatürcüler güncel olayları resimlemekten ileri geçemeyen yapıtlar üretir olmuşlardır. Bu dönemin 
sonlarında, 1969’da Semih Balcıoğlu,  Turhan Selçuk ve Ferit Öngören Karikatürcüler Derneği’ni 
kurmuşlardır6. 1970'lerin başında karikatür kendini yenileme sürecine girmiştir. Bu dönemde karikatür 
büyük yaygınlık kazanarak pek çok kişi, özellikle de gençler için bir anlatım, bir dışavurum aracı 
olmuştur. 1975'te de İstanbul'da, Tepebaşı'nda Türkiye'nin ilk Karikatür Müzesi kurulmuştur. Müze 
1980’de kapatılmış, 1989’da Fatih’te “Karikatür ve Mizah Müzesi” olarak yeniden faaliyete geçmiştir. 

1.1.2 Karikatürde Dijital Dönem 
Türk karikatüründe dijital dönem, 1980’ler sonrası olarak kabul edilebilir. Jean Baudrillard’ın ortaya 
attığı simülasyon kuramı, bilgisayar teknolojisiyle birlikte değişen gerçeklik algısından 
bahsetmektedir7. Dünyadaki politik süreçler dahi simülasyon kuramı ile açıklanabilmektedir. 
Bilgisayar teknolojisinin varlığını bu denli hissettirdiği yıllarda, Türkiye’de karikatür de biçim ve 
içerik olarak değişimlere uğramıştır.   

Dijitalleşmenin karikatür üzerindeki etkinliğini en çok arttırdığı dönem ise 2000’li yıllardır.  2000’li 
yıllar ile birlikte, popüler mizah dergileri Uykusuz, Penguen, Gırgır ve Leman gibi dergiler basılı ya 
da analog yayınları dışında kendi web sitelerini kurmuşlar ve dergilerinin bilgisayarlara indirilebilir 
formatlarını düzenlemişlerdir. Bunun yanı sıra, karikatürler sosyal paylaşım sitelerinin vazgeçilmezleri 
arasında yer almış, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla okurların karikatürler üzerine yorumlar 
yapabildiği ve dönüşler alabildiği, interaktif bir iletişim ortamı oluşmuştur. Karikatürde dijital 
dönemle birlikte e-dergiler, yeni karikatür anlayışının ürünleri olarak pek çoğu ücretsiz halde internet 
üzerinden okunabilir formatlarda ortaya çıkmışlardır. Ayrıca dijitalleşme çizim tekniklerini, anlayışını 
değiştirmiş, analog dönemde guaj, akrilik gibi boyalarla yapılan renklendirmeler, bilgisayar 

6 Balcıoğlu, S. 1998. Cumhuriyetin 75 Yılında Türk Karikatürü, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 
7 Baudrillard, J. 2011. Simülakrlar ve Simülasyon (Çev: Oğuz Adanır), Doğu Batı Yayınları, Ankara 
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programlarıyla yapılır olmuştur. Bilgisayar programı aracılığıyla istenilen renk düzeyini elde etmek 
kolaylaşmış, birtakım çizim hataları da anlık müdahale edilebilir ve düzenlenebilir olmuştur.  

2. Sanat ve Kültür Başkenti: İstanbul

İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek 
şekilde kurulmuştur8. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya 
Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. Tarihte ilk olarak üç 
tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarım ada üzerinde kurulan İstanbul'un batıdaki 
sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha 
batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin9  39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise 
büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır. 

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, M.S. 330 - 395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 
395 - 1204 ile 1261 - 1453 yılları arasında Doğu Roma İmparatorluğu, 1204 - 1261 arasında Latin 
İmparatorluğu ve son olarak 1453 - 1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptı10. 
Ayrıca İstanbul, hilafetin Osmanlı İmparatorluğu'na geçtiği 1517'den kaldırıldığı 1924'e kadar İslam'ın 
da merkezi olmuştur11. 

Şehir, 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan edilmiştir . Dünyaca ünlü pop starlar İstanbul stadyumlarını 
doldururken, opera, bale ve tiyatro gibi sanat dallarında eserler yıl boyu sahnelenmiştir. Mevsimsel 
festival boyunca, dünyaca ünlü orkestralar, koral müzik grupları ve caz müziğinin efsane isimleri 
konserler vermiştir.  

1982 yılından beri düzenlenmekte olan Uluslararası İstanbul Film Festivali, Avrupa'daki en önemli 
film festivallerinden birisidir. Güzel sanatlarla ilgili olarak 2 yılda bir İstanbul Bienali 
düzenlenmektedir. 2004 yılında açılan İstanbul Modern Sanat Müzesi sık sık Türk ve yabancı 
sanatçıların sergilerine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Pera Müzesi ve Sakıp Sabancı Müzesi'de 
dünyanın ünlü sanatçılarının sergilerini barındıran kentin önemli müzelerindendir. Haliç'in kıyısında 
kurulan Rahmi M. Koç Müzesi'nde genellikle sanayi, ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine ait 1800 ve 
1900'lü yılların araba, lokomotif, tekne, denizaltı ve uçakları sergilenmektedir.  

1881 yılında kurulan İstanbul Arkeoloji Müzesi kendi türünde dünyanın en büyük müzelerinden 
biridir. Müzede Akdeniz Havzası, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'ya ait 1 milyon 
arkeolojik parça bulunmaktadır. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin bünyesine ayrıca Çinili Köşk Müzesi 
de bulunur. Müzede Selçuklu ve Osmanlı devirlerinden kalma İznik çinisi ve seramik örnekleri 
sergilenmektedir. Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Büyük Saray Mozaikleri Müzesi geç Roma 
İmparatorluğu dönemi ve erken Bizans İmparatorluğu dönemine ait Büyük Saray'ın taban mozaikleri 
ve duvar süslerini barındırır. Bu müzeye oldukça yakın olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ise 
çeşitli İslam uygarlıklarına ait geniş bir koleksiyon bulunmaktadır. Türkiye'nin ilk özel müzesi olan 
Sadberk Hanım Müzesi de eski Anadolu uygarlıklarından, Osmanlılara kadar uzanan geniş bir 
yelpazede birçok eser içerir. Beşiktaş ilçesinde yer alan Yıldız Sarayı, İstanbul Antika Fuarı'na ev 
sahipliği yaparak Doğu ve Batı'dan birçok antika eseri bir araya getirmiştir. Şişli'nin Mecidiyeköy 
semtinde bulunan Çok katlı Mecidiyeköy Antikacılar Çarşısı şehrin en büyük antikacılar çarşısıdır. 
1455 - 1461 yılları arasında II. Mehmet tarafından yaptırılan Eminönü'ndeki Kapalı Çarşı mücevher, 
halı, sanat eseri ve antika eşyalar satan sayısız dükkân vardır. Beyazıt Meydanı'ndaki tarihi ve nadir 
kitapların satıldığı Sahaflar Çarşısı, dünyanın en eski kitap çarşılarından birisidir. Sürekli olarak geç 
Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden bu yana faaliyet göstermektedir. 

8 http://kentrehberi.ibb.gov.tr/map.aspx, Mayıs 2013 
9 http://www.istanbul.gov.tr/Default.aspx?pid=12413, Mayıs 2013 
10 http://www.kulturturizm.gov.tr/?_Dil=1, Mayıs 2013 
11 http://www.ait.hacettepe.edu.tr/egitim/ait203204/II1.pdf, Mayıs 2013 
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Canlı gösteriler ve konserler için ev sahipliği yapan tarihi mekânlar Aya İrini, Rumeli Hisarı, Yedikule 
Hisarı, Topkapı Sarayı avlusu ve Gülhane Parkı'dır. Önemli bir kültür öğelerinden biride Türk 
Hamamı'dır. Osmanlı döneminde yapılan ve buna en iyi örnek olan Çemberlitaş Hamamı (1584), 
Fatih'in Çemberlitaş semtindedir12. 

2.2 İstanbul Temalı Karikatürler 

İstanbul temalı karikatürler kapsamında İbrahim Tapa, Yiğit Özgür,  Mustafa Tozakı,   Pier Gajewski 
ve Servet Gürbüz’ün  çalışmaları incelenmiş, kendi üsluplarıyla İstanbul betimlemeleri ele alınmıştır. 
Tarihi yarımadanın mizahi anlatımları olarak nitelendirilebilen karikatürler, karikatürde analog ya da 
dijital döneme dair izler taşımaktadır.  

Şekil 1. İbrahim Tapa karikatürleri13 

İbrahim Tapa’nın “İstanbul Karikatürleri” sergisinden alınan örnekler, İstanbul’un tarihi mekânlarını 
betimlemenin yanı sıra şehirdeki belli sorunlara işaret etmektedir. Karikatürler, çizim ve renklendirme 
teknikleri itibariyle analog dönemin örneklerindedir. 1950 doğumlu olan İbrahim Tapa geleneksel 
çizim tekniklerine bağlı kalmakta ve analog dönemin üslubunda çalışmalar yapmaktadır.  Tapa’nın 
çalışmalarında İstanbul’a ait dokular şehrin sorunlarıyla harmanlanarak keskin bir mizah anlayışı 
çerçevesine oturtulmuştur. Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Küçüksu Kasrı, Kız Kulesi 
gibi İstanbul’la bütünleşmiş yapılar büyük ebatlı karikatürle anlatılırken ulaşım, iletişim, trafik gibi 
sorunlar dozunda dokunuşlarla mizahı karaya çaldırmaktadır. Bunun yanında toplumsal etkileşimler 
ve anlayışa da değinilmiştir14.İlk karikatürde tarihi çeşmenin önünde pet şişelerle su satanlar ve 
turistler görülmektedir. Çevresel sorunlarla birlikte suyun endüstriyel bir ürün olarak pazarlanması, su 
kaynaklarının kirletilmesi eleştirilmektedir.  İkinci karikatürde Boğaz Köprüsü’nde iç içe geçmiş 
arabalar, farklı renklerle boyanarak öne çıkarılmıştır. Çizgilerle siyah-beyaz bir anlatımda izleyicinin 
dikkati arabalara ve yarattığı karmaşaya çekilmek istenmiş, trafik sorununa değinilmiştir. 

Şekil 2. Pier Gajewski’nin kaleminden İstanbul15 

Şekil 2’de İstanbul’da “La Ville Bleue- Mavikent” sergisinde yer alan Pier Gajewski’nin iki karikatür 
çalışması bulunmaktadır. Çizgi roman çizeri olan Pier Gajewski, karikatür ile fotoğrafı ilişkilendirerek 

12 http://tr.wikipedia.org/wiki/Istanbul, Mayıs 2013 
13 http://istanbulkarikaturleri.bolgspot.com, Mayıs 2013 
14 http://gizliteras.com/istanbulkarikaturleri.html, Mayıs 2013 
15 http://www.galatagazete.com,  Mayıs 2013 
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sunmaktadır. Fotoğrafların çizerde uyandırdığı duygular, dijital bir anlayışla aktarılmıştır. Çalışmalar 
detaylı incelendiğinde çizimlerin bilgisayar ortamında çizildiği ya da baskı ile birlikte dijitalleştiği 
söylenebilir. Pier Gajewski bir çizgi roman çizeri ve illüstratör olarak dijital dönemin çizerleri 
arasındadır.  İlk çalışmada, erguvan çiçeklerinin fotoğrafı Pier Gajewski’ye İstanbul’u çağrıştırmış, 
çizer Eminönü’nün genel bir betimlemesini yapmıştır. İkinci çalışmada üst bölümde yaşlı, üzgün bir 
kişi çizilmiş, yanında İstanbul’un sisli bir fotoğrafı yer almaktadır. İkinci çalışmada alt bölümde siyah-
beyaz tarihi bir çarşı fotoğrafı, çay çizimi ile birlikte yer almaktadır.  

Şekil 3. Yiğit Özgür’ün Sultanahmet’teki turistleri konu alan çizimleri16  

Yiğit Özgür son yılların en popüler karikatüristlerinden biridir. Uzun diyaloglardan ya da kelime 
oyunlarından oluşan bir çok karikatür çalışması yapmış, kendi mizahi üslubuyla ciddi bir izleyici 
kitlesi kazanmıştır. Yiğit Özgür, iki karikatüründe de aynı konuyu ele almış, Sultanahmet’teki turistler 
ile esnaf ya da vatandaş arasındaki diyalogsuzluğu işlemiştir. Turist ile vatandaş arasındaki 
kurulamayan iletişim, komik bir hal almaktadır.  Yiğit Özgür, yeni karikatüristlerden biri olması 
sebebiyle dijital dönemin çizerlerindendir. Bilgisayarda renklendirdiği çalışmalarında, pastel renkler 
hakimdir. Renk, Yiğit Özgür’ün çizimlerinde çizginin önüne geçmemekte, göz alıcı bir unsur 
olmaktan çok,  arka plan-karakter ayrımı ve karakterler arası ayrım için kullanılmaktadır.  1977 
doğumlu olan Yiğit Özgür, 2000’li yıllarla birlikte Türk karikatüründe adından söz ettirmeye 
başlamıştır. Dijital dönemin anlayışına uygun çizimler yapan sanatçı, karikatürlerini bilgisayar 
programları aracılığıyla renklendirmektedir.  

Şekil 4.  Mustafa Tozakı karikatürü17 

Mustafa Tozakı çalışmasında İstanbul’daki kentleşme sorununa dikkat çekmek istemiştir. Renk, 
gölgesel bir betimleme olarak karikatürdeki cami ve arkasındaki binada kullanılmıştır. Ayrıca boğaz 
köprüsünü taşıyan iki kişinin ilk yardım personeli oldukları da kol bantlarındaki simgelerin kırmızı ile 
renklendirilmesiyle anlatılmaktadır. Cami, tarihi bir yapı olarak çizilmiştir. Hemen ardında yükselen, 
modern mimarinin ürünü bina ile İstanbul’un tarihsel dokusunun bozulduğu vurgulanmıştır. Boğaz 
köprüsü ise   sedye görevi görmektedir. Karikatür, geleneksel bir üslupta çizilmiş olup iyi bir analog 
dönem karikatürü örneğidir.  

16 https://www.facebook.com/uykusuzdergicom?fref=ts, Nisan 2013 
17 http://karikaturhaber.blogspot.com, Mayıs 2013 
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Şekil 5. İbrahim Tapa karikatürü 

Şekil 5’te İbrahim Tapa’nın İstanbul üzerine çizdiği bir  başka karikatürü görülmektedir.(Bkz. Şekil 1) 
İbrahim Tapa’nın “İstanbul Karikatürleri” sergisinde kendisine yer bulan çalışma, trafik sorunun 
yarattığı içinden çıkılamaz durumu konu edinmektedir. Araçlar birbirine girmiş, trafik polisi ise 
elindeki levha ile çaresizce çözüm aramaktadır. Polis, ardındaki karmaşadan habersiz görünmektedir. 
İbrahim Tapa’nın Şekil 1’deki çalışmalarında olduğu gibi bu karikatürü de analog dönemin karikatür 
anlayışına uygun olarak çizilmiştir.  

Şekil 6.  Servet Gürbüz’ün çizimleriyle tarihi yarımada18 

Şekil 6’da Servet Gürbüz’ün iki karikatür çalışması görülmektedir. İlk karikatürde Eminönü tasviri 
yapılmış, Eminönü Servet Gürbüz’ün kalemiyle karikatürize edilmiştir. İkinci karikatürde ise 
Sultanahmet Meydanı yer almaktadır. Karikatürlerde kişiler ve mekanlar ayrıntılı şekilde işlenmiştir. 
Servet Gürbüz’ün karikatürleri, dijital dönem karikatürlerine iyi birer örnek olmaktadır. Gürbüz 
grafiksel anlatımı başarı ile uygulamış, parlak, canlı renklerle tonsal geçişler ve gölgelemeler 
oluşturulmuştur. Karikatürler, bir çizgi filmin belli sahnelerini andırmaktadır.    

3. Sonuçlar

İstanbul, gerek jeopolitik konumu gerekse tarihi ve kültürel değerleriyle Avrupa’nın önemli 
merkezlerinden biridir. Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu, Latin İmparatorluğu ve 
Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olmuştur. Günümüzde kültürel misyonunu yeniden kazanmakta, 
ulusal, uluslararası pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Tarihi yarımada, İstanbul’un en değerli 
ilçelerini kapsamakta ve kültürel zenginliğinin temelini oluşturmaktadır. Tarihi yarımada üzerinde 
bulunan Ayasofya Cami, Sultanahmet Cami, Çemberlitaş Hamamı, vb. İstanbul’un tarihi dokusunu 
oluşturmaktadır. Tarih boyunca sanatta, kültürde dünyanın önemli metropollerinden biri olan İstanbul, 
karikatür ve mizahta da benzer bir düzeyde bulunmaktadır. İstanbul’da pek çok uluslararası karikatür 
sergileri düzenlenmekte, Türkiye’nin en çok satan mizah dergileri İstanbul’da yayımlanmaktadır. 
İstanbul mekânsal anlamda sanatı, karikatürü, mizahı kucaklamaktadır.   

İstanbul, sanata öncülük etmekle kalmayıp, sanatçıların da ilgi odağı olmuştur.  Çizgi roman çizerleri, 
karikatüristler, mizah ile ilgilenenler İstanbul’u konu alan sergiler düzenlemişler, çalışmalarında 
İstanbul’a ve tarihi yarımadaya yer vermişlerdir. Bu çalışmada yurt içinden ve yurt dışından farklı 
karikatüristlerin İstanbul’u ve tarihi yarımadayı konu alan 10 çalışması incelenmiştir. Şekil 1, Şekil 4 
ve Şekil 5’teki çalışmalar, Türk karikatürünün analog dönem örneklerindendir. Şekil 2, Şekil 3 ve 
Şekil 6’daki çalışmalar ise yeni dönem mizah ve karikatür anlayışının ürünleri olarak dikkat 

18 Gürbüz, S. 2011. İstanbul Panorama, O2 Yayınları, İstanbul 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

737



çekmektedir ve Türk karikatüründe dijital dönemin örneklerindendir. Dijitalleşmeyle birlikte şekil ve 
içerik değiştiren karikatür, yeni çizim tekniklerinin ve anlayışının oluşmasına zemin hazırlamış, 
karikatür-grafik ilişkisini ortaya koyan çalışmalar olmuşlardır. Tarihsel süreçte değerlendirildiğinde 
karikatürde analog dönem, Cumhuriyet öncesi yıllardan 1980’lere kadar uzanmaktadır. 1980’ler 
sonrası, bilişimin kendini hissettirmeye başlamasıyla, dijital dönemin ilk adımları atılmıştır. 
Osmanlı’nın son dönemlerinde Teodor Kasap, Cem gibi karikatüristler öne çıkmaktadır.  Osmanlı’nın 
monarşik düzeni içerisinde karikatür fazla ilerleme fırsatı bulamamış, Cumhuriyet sonrası yıllarda 
özellikle 1950’lerde Türkiye’de varlığını göstermeye başlamıştır. “50 Kuşağı” olarak anılan 
karikatüristler Ferruh Doğan, Oğuz Aral, Tonguç Yaşar, Bedri Koraman, Nehar Tüblek gibi Türk 
karikatürüne yön veren isimlerdir. 1960’tan sonra 70’li yıllara kadar karikatürde bir duraksamadan söz 
etmek mümkündür. Karikatürde düşünce ürünü eserler ortaya çıkmaya başlamış, karikatürdeki 
güldürme mantığı yerini düşünce eksenli bir anlayışa bırakmıştır. Fakat düşünce karikatürleri yeterli 
izleyici kitlesine ulaşmamıştır. 1970’lerle birlikte Türkiye’de karikatür yeniden hareketlenmiştir. 

1980’lerle birlikte ise karikatürde dijital döneme geçilmiştir. Dijital dönem, klasik çizim ve 
renklendirme anlayışlarının yerine bilgisayar ortamında çizim ve renklendirmeyi gerekli kılmıştır. 
Bilgisayar aracılığıyla çizgi, renk hataları düzenlenebilir,  karikatür Şekil 3’te Pier Gajewski’nin 
çalışmalarında olduğu gibi fotoğrafla ya da farklı sanat dallarıyla birlikte değerlendirilebilir olmuştur. 
Dijitalleşmeyle birlikte disiplinler arası geçişler yaygınlaşmış,  sanat dalları içinde kesin ayrımlar 
yapmak mümkün olmamaya başlamıştır. İlerleyen yıllarda tarihi yarımadanın sanatta, karikatürde 
etkinliğinin artacağı, gelişen yeni anlayışları bünyesinde barındıran bir sanat anlayışını izleyicilerle 
buluşturacağı öngörülmektedir. Karikatürde İstanbul ve tarihi yarımada, yeni dijital üslupla 
şekillendirilecek ve görsel anlamda zenginleştirilerek pek çok karikatürist ve çizere ilham kaynağı 
olacaktır.   
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Abstract 
Traditional residential Turkish buildings often have timber framed structures. This building technique 
is survived in many parts of the historical peninsula of Istanbul. This paper deals with the idea of 
extending the use of timber framed structures to the rehabilitation and seismic retrofitting of masonry 
or reinforced concrete buildings. Considering also the technological innovation for the contemporary 
life and environment needs satisfaction linked to the reuse of existing buildings 

Özet 
Geleneksel Türk evi çoğunlukla ahşap iskelet strüktüre sahiptir. Bu yapı tekniği İstanbul’un Tarihi 
Yarımadası’nın bir çok yerinde bugüne kalmıştır. Bu makale, kargir ya da betonarme yapıların 
rehabilitasyonunda ve depreme karşı güçlendirilmesinde ahşap iskelet strüktürün kullanımının 
yaygınlaştırılması fikrini konu eder. Mevcut yapıların yeniden kullanımına bağlı olarak, çağdaş 
yaşamın ve çevresel ihtiyaçların tatmini için teknolojik yenilik de dikkate alınır.  

Keywords: Timber structures, Masonry, R.C., Retrofitting, Reuse, Mix Structural Systems 

1. Introduction

Wooden structures may be used for reinforcement and seismic retrofitting of existing masonry 
structures or also existing reinforce concrete structures. This use of wood may be seen as an extension 
of the traditional wooden construction techniques.   

In the case of existing masonry structure,  a new wooden structure may be placed inside the internal 
voids, supporting wooden floors and improving the connections among the masonry walls. Placing 
wooden vertical frames in some strategically positions, taking in to account the weaker building axes, 
the wooden frames collaborate with the masonry walls to support the shear seismic action components 
in the walls planes. Contemporary the wooden framed structures, integrated with the horizontal floors, 
help the walls against the overturning out of their planes. In the following chapters will be illustrated a 
project for a masonry structure in the area of the 2009 L’Aquila earthquake   

As regard reinforced concrete structures with frames in filled with brick masonry, it is known as, after 
each earthquake, a lot of these structures are temporary not usable because of the damages to the brick 
panels. Many times these panels collapse also, causing injuries to the people inside and/or outside the 
buildings. These damages are due to the weakness and the fragility of the masonry panels average 
quality. But when the masonry panels are stronger than the average, it may be very dangerous, because 
they may cause shear damages to the reinforce concrete pillars, compromising the concrete frame 
global stability. We are studying the possibility to use wooden panels inside the concrete frames, 
replacing the masonry infilling. The wooden panels (full or framed) have a higher tensile resistance 
and a higher ductility in compression respect to brick masonry. Moreover, the wooden local “nearly 
plastic” deformability, allows a large distribution of stress at the interface between concrete frame and 
infilling panel, avoiding the shear stresses concentration at the top or at the bottom of the concrete 
pillars.  
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2. Timber systems for the performance adjustment in the masonry and reinforced concrete
buildings rehabilitation and reuse 

The masonry and reinforced concrete rehabilitation design foresees the use of timber systems in two 
different conceptions. In the case of masonry constructions we propose the integration of light and 
removable timber volumes in the existing buildings.  Therefore in the case of the reinforced concrete 
systems, we substitute the brick surfaces closing the concrete frame for x-lam panels. The wooden 
systems have the double role of making the buildings re-usable as well as to lend them security.  

The main important key words of the rehabilitation proposals are reversibility (for masonry buildings) 
and flexibility (for reinforced concrete frames). 

Figure 1. The two typologies of existing buildings for which timber systems are designed 

All the design ideas are developed according to a sustainable approach indeed we face the emissions, 
the waste production and the resources consumption curb, considering the building materials, the 
water and the energy. The choice of working on the existing buildings with rehabilitation and 
renovation projects guarantees the soil consumption curb. So the existing buildings rehabilitation and 
strengthen costs are balanced out by the saving due to the avoided buildings demolition and debris 
storage works (that involve also environmental impact and transport to dump costs). The polluting 
emission curb is given by the reduction of the CO2 production. The proposed constructions are Class 
A certified thanks to the use of more efficient plants, against the traditional ones and the use of 
renewable energies and certified materials. For the reduction of waste production we considered 
principally the building and demolition waste which are one of the most polluting source. So we 
rehabilitate the existing buildings that otherwise would have become, if demolished, a big quantity of 
debris causing a big environmental impact and dump problems. 

For what concerns the building materials, we consider natural and renewable resources with low 
energy worked in. According to the zero kilometres philosophy, for the vertical and horizontal 
closures, we propose technological systems made by industries situated as closer as possible against 
the yard.  
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2.1. The “reversibility” of the timber works in ancient masonry buildings 

The “insertion” of self-bearing volumes among the existing masonry walls allows to consolidate and 
to stabilize the existing structures. The new volumes can supply the lost performance levels, above all 
for what concerns the safety, well-being, usability, management, aspect and reversibility. So we 
reassert the importance of satisfying the intervention reversibility needs (together with those of 
sustainability and safeguard). Reversibility was recognised as a fundamental character of the human 
activities (such as to make architecture) of our age. Planning and building according to the 
reversibility paradigm means to admit the inversion possibilities of the constructive process: from the 
realization to the “zero remains” disposal. The reversibility of the constructive sequences in the 
building processes, indeed, means above all the possibility of recovering constructive materials and 
elements as well as of repairing almost totally the intervention ex-ante conditions. So reversibility 
means not transforming in an irreparable way the existing masonry systems.  

We propose to strengthen the existing walls and to settle (inside the perimeter given by the old walls) a 
new wooden framed and wood fibre insulated building. The roofs, conveniently oriented, will be able 
to produce renewable energies (thermal solar and photovoltaic systems) and the plants will lean to 
minimize the water consumption, recovering rainwater and recycling grey waters, as well as to hold 
back the other consumption. 

2.2. The “flexibility” given by timber elements to the reinforced concrete buildings  

The considered systems are reinforced concrete frame closed by brick walls and attics. 
The proposed design ideas comes from the needs of improving: a) the buildings behaviour against the 
earthquake, b) the possibilities about the spaces uses. 

Figure 2. Examples of reinforced concrete and brick buildings. 

In the rehabilitation proposals for the reinforced concrete buildings, we do not foresee, as for the 
masonry works, timber volumes but just x-lam timber panels able to stabilize the existing frame and, 
at the same time, to improve the use possibilities of the buildings. Indeed the substitution of the brick 
closures and partition for x-lam panels gives a different building behaviour either for security or for 
use possibilities. Timber panels besides avoiding breakages in case of earthquake (because less fragile 
than brick walls) allow to realize dry-stone solutions. These solutions are appropriate to design 
flexible spaces that can change according to users’ needs. Light dry-stone elements can be 
disassembled and re-assembled in different positions giving different dimensioned and shaped spaces. 
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Figure 3. An example of the timber structural additions (fixed elements and not removable panels) to the 
existing reinforced concrete structure.  

In our studies some timber panels are fixed (those stabilizing the concrete frame and containing the 
plants) and some are removable. 

We foresee movable vertical closure walls (to transform open and covered spaces in totally close 
spaces), movable vertical partition walls (to transform several spatial units in one spatial units or to 
modify spatial units dimensions and shapes), attics able to became stairs, attic or floor plants. The 
stabilizing fixed are made by two x-lam panels with a cavity and a layer walls and contain the plants 
vertical canalizations (external to the beams thickness). The movable vertical closure walls are made 
like the fixed ones (without canalization layer) therefore movable vertical partition walls are made 
with just one x-lam panel. The attics, on which there are the plants are made with x-lam panels as well 
(set down on the beams). 

3. A pilot project

3.1. Introduction 

This pilot project deals with the rehabilitations, retrofitting and reuse of some masonry buildings ruins 
in the Caporciano Municipality, after the 2009 L’Aquila Earthquake. 

We propose the “insertion” of self-bearing volumes in the existing voids between the masonry walls, 
that are able to consolidate and stabilizing the existing structures (through horizontal wooden 
systems). The new volumes have wooden and bearing framework and wooden and glass closures. 
These new volumes can exploit as much as possible the climatic factors (wind and sun) for internal 
spaces, natural ventilation, illumination and acclimatization. So the new volumes can supply the lost 
performance levels, above all for what concerns the safety, well-being, usability, management and 
aspect. 

The choice of rehabilitating the masonry building using wooden volumes (Figure 4) comes from the 
will of conserving the patrimony without making reconstruction of historical fakes. Therefore the 
project consists in the integration of the “historical memory” with the new building in a harmonic 
relation and showing the necessary evolution for satisfying the current life and environmental needs. 
We suggest realizing systems able to restore the morphologic and dimensional integrity of the existing 
buildings. The distinction between the masonry works and the new constructions is immediate thanks 
to the strong difference between the original and the new materials and constructive systems. On the 
other hand the overall image results uniform because we do not alter the local buildings volumes 
traditional shapes and dimensions. 
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As regards the safety demand, the structural typology chosen for the buildings is a mixed system: the 
old survived masonry ruins (opportunely refurbished and consolidated) connected and collaborating 
with new wooden 3D box-framed structures. 

Figure 4. The insertion of the wooden volumes in the existing ruins 

The old and damaged masonry structures are consolidated through local reparations, local little 
demolitions and reconstructions, mortar injections and a layer (40 ÷ 50 cm of vertical thickness) of 
reinforced new masonry (reinforced by means of steel or PVC nets placed inside the horizontal mortar 
joints) on the free top of each masonry walls. The complementary wooden structure, connected to the 
masonry, guarantees a structural box behaviour in case of seismic actions. As it is well known, for the 
seismic behaviour of masonry buildings, it is necessary to guarantee that the structure works as a 
closed box, in such e way to redistribute the horizontal loads among all the vertical masonry panels, 
without to leave some of these panels working alone and overloaded along its own weaker principal 
axis. What is more, to develop a box behaviour means that the floors stiffening, in their horizontal own 
plane, avoiding relative deformations of the horizontal plans at the upper levels, improves the 
structural collaboration among the walls in such a way to improve the global torsion resistance; this 
structural need arise as torsion effects are always present (especially in existing buildings non 
specifically designed taking into account the seismic actions) because of the not regular masses 
distribution in relation to the global horizontal shear stiffness centre. 

3.2. The structural retrofitting design 

In this pilot project the closed box behaviour is obtained through trussed elements in all the horizontal 
panels of each level, in the roof level, inside the vertical wooden frames and by the connection among 
those horizontal and vertical wooden panels and frames.  

The trussed elements are made by steel ties or by wood; in the case of the wooden floors the horizontal 
shear stiffness is provided by the over position of two or three horizontal layers of planking placed in 
cross directions, fastened each to the other and connected to the vertical frames as reported in Figures 
5. The wooden 3D trussed frame is connected to the masonry walls by means of steel plates (or bars)
fixed to the masonry using steel stirrups. A similar connection to the masonry is provided at the roof 
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level also, in those cases where the survived walls are standing up with their total original height as 
reported in Figure 6. At the roof level it is the roof itself that provides the horizontal shear stiffness, 
thanks to a double layer of crossed wooden planking.  

Figure 5. A typical floor plan view with a double layer of crossed planks and the connections to the masonry 

In addition to the retrofitting for the bending actions orthogonal to their own main plane, the masonry 
walls are reinforced also for shear actions parallel to their own plane, using trussed vertical wooden 
frames placed parallel and near to each masonry wall. These vertical shear resistant elements are built 
by wooden frames trussed by diagonal steel bars or wooden trusses. The vertical trusses collaborate 
with the masonry walls up to the top of the ruins and work alone in the upper part of the new wooden 
structure, at the levels where the masonry is no more present. 

As regard the shear actions parallel to the principal plan of each wall, the collaboration between the 
new wooden structure and the masonry walls is mainly significant during the non linear behaviour 
before the ultimate load of collapse: this because of the high shear stiffness of the not damaged 
masonry walls limits the new structure work, in case of not very strong horizontal actions. 

On the contrary, as regard the bending and overturning actions orthogonal to each masonry wall main 
plane, the collaboration between the two structural systems arise earlier, with lower values of 
horizontal actions, because of the lower ultimate load of a masonry wall subjected to transversal 
overturning actions, respect to the case of shear actions parallel to the wall itself. Thus masonry walls 
are maintained in their vertical positions by the trussed wooden frames and the links between these 
two structures are placed at each horizontal level. 
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Figure 6. An example of roof structure with the connection to the masonry 

Each horizontal shear stiffened floor is completed by means of steel “L” or “T” profiles fixed 
(screwed) to the double planking, all along the perimeter of each floor (Figures 5), like horizontal 
frames. These steel profiles are then also connected to the masonry every 50cm all along their length. 
These steel profiles works also as horizontal chains, connecting the masonry walls along the principal 
directions of each building. For this purpose and also for the purpose to obtain a strong connection of 
the floors with the masonry corners, the steel profiles are welded to steel tie bars passing through the 
masonry at each floor corner, as reported in Figure 5. 

3.3. The structural analyses 

The new wooden structures, together with all their steel elements and details, are designed and verified 
in such a way to resist without serious damages to the design seismic action provided by the Italian 
Code for the pilot project site, which is inside the Caporciano Municipality area, where it has to be 
considered an horizontal seismic ground accelerations (PGA) in the order of ag = 0,3g. 

First of all we equipped a numerical model of a portion of the structure in the present conditions 
(Figure 7 and 8) and they were carried out modal analyses with a response spectrum taking into 
account some different seismic action directions, accordingly with the Italian Code. The modal 
analyses with a design spectrum, in the elastic field behaviour, are important as they allow to search 
the weaker building direction. Thus we use the same model for a non linear static equivalent (push-
over) analysis with the horizontal action applied in the weaker building direction (Figure 9). 

The push-over analysis on the model representing the present condition stated a very weak situation: 
collapse arise at only 0,175g of horizontal acceleration (Figure 9) and the performance point reached, 
in terms of displacements,  has only the 32% of the required displacement (Figure 10). This means that 
the structure has a safety coefficient of only 0,32. 

The basic intervention on masonry made by irregular stone blocks and poor mortars is the “mortar 
regeneration” by mortar injections, using hydraulic pozzolanic very fluid mortars. This masonry 
“consolidation” is necessary to guarantee the efficiency of the anchorages, to the masonry walls, of 
any other kind of intervention. 

Accordingly to the Italian Code and to many experimental tests, the mortar regeneration of poor 
masonries cause the 100% improvement of the masonry compression resistance and of the masonry 
elastic modulus  
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Figure 7. The elastic spectrum (limit state of life safeguarding;  PGA = 0,3g) and the analysed building portion 

Figure 8. The reduced design elastic spectrum (factor q=2) and the numerical model with a mode of vibration 

Figure 9. The chosen seismic direction for the non-linear push-over analysis and a view of the model crack 
pattern at 0,175g, considering the present conditions 

It was carried out also a push over analysis to evaluate the effect of the mortar regeneration only: the 
structure has a higher stiffness and the ultimate load, in terms of horizontal acceleration, grow up to 
0,2g; but in terms of displacements there are no improvements as the performance point reaches only 
the 28% of the required displacement (Figure 11). 
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Figure 10. Present conditions: the capacity curve (blue) and the equivalent bilinear performance of a SDF 
oscillator (red), the performance point (red) and the required displacement point (blue) 

Figure 11. Masonry regeneration by mortar injection: the capacity curve (blue) and the equivalent bilinear 
performance of a SDF oscillator (red), the performance point (red) and the required displacement point (blue) 

Thus it was equipped the model of the wooden structure to be inserted inside the masonry ruins voids 
as showed in Figure 12. A first analysis regarded the study of the improvements reachable with only 
the horizontal wooden floors as horizontal shear stiff diaphragms, in such a way to obtain a box 
behaviour, without the contribution to shear stiffness given by the vertical trusses. That is with only 
the wooden floors (connected to the masonry walls as showed in Figure 5) and pillars. 

The push-over analysis of this model (Figure 13) shows a good improvement of the ultimate load, 
which reaches 0,3g (because of the load redistribution assured by the box behaviour) and a strong 
increment of safety also in terms of displacement, as the performance point reaches the 71% of the 
required displacement. 

Figure 12. The masonry ruins with wooden floors insertion and a view of the wooden floors and pillars model 
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Figure 13. Wooden floors insertion: the capacity curve (blue) and the equivalent bilinear performance of a SDF 
oscillator (red), the performance point (red) and the required displacement point (blue) 

In the end it was equipped the model with the complete intervention (Figure 14), that is with also the 
vertical shear stiffening guaranteed by the wooden trusses inside the vertical wooden frames. 

The push over analysis show an improvement in the ultimate load, which reaches 0,4g, and the 
reaching of a safety coefficient of 0,93, as reported in Figure 15. In Figure 16 is reported a 
comparison, in terms of capacity curves, among the four models analysed. 

Accordingly with the Italian Code, these results are to be considered very satisfactory as for historical 
structures it is not required to reach safety coefficient higher than 1.0, but are acceptable safety 
coefficients higher than 0,7, to not oblige to design too invasive interventions. 

Figure 14. The masonry ruins with complete wooden structure insertion and a view of the wooden floors, pillars 
and vertical trusses model 

Figure 15. Complete intervention: the capacity curve (blue) and the equivalent bilinear performance of a SDF 
oscillator (red), the performance point (red) and the required displacement point (blue) 
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Figure 16. Comparison among  the four  capacity  curve  reproduced  in the same scale 

4. Conclusions

The design solutions wish to suggest interventions aiming to guarantee a local sustainable 
development also through the choice of appropriate building materials and systems.  
We want to ward off either abandonment phenomena or existing buildings inaccurate transformation 
works, considering the contemporaneous life styles interests. In other words, we define the possibility 
of revitalising the existing buildings, settling new activities linked to ancient traditions, safeguarding 
the environment identifying characters.  

Our proposal represents an example of how the technology can put into communication ancient and 
contemporaneous elements (above all for what concerns building techniques and materials and 
functions) and or different materials and constructive systems. 

The developed work tries to interpret and make concrete the “new conservation science” principles in 
the satisfaction of the current sustainability needs, so that the safeguard and transformation interests 
find common objectives.  

The strengthening of the buildings is integrated in the realization of new wooden systems inside the 
masonry traditional architecture or existing reinforce concrete buildings. So we fade the limits outlines 
between the existing building and the new building design. In the proposed technical solutions 
“reversibility” and “flexibility” are essential requirements for a sustainable building requalification 
and, in this direction, the designed timber structures give appropriate solutions. 
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19. YÜZYIL SONUNDA İSTANBUL’DA YAŞAMA ÂDÂBI:
REHBER-İ MÜSAFİRÎN VE ÂDÂB-I MUÂŞERET 

THE ETIQUETTE OF LIVING IN THE NINETEENTH CENTURY ISTANBUL 
REHBER-İ MÜSAFİRÎN VE ÂDÂB-I MUÂŞERET 

Tunç Yaşar, Fatma ODTÜ, Tarih Bölümü TÜBİTAK, Doktora Sonrası Araştırmacısı 
fayasar@metu.edu.tr 

Summary 
In late Ottoman etiquette literature, there is an interesting book entirely devoted to the etiquette of 
living in Dersaadet, İstanbul.  It was written by Amasyalı İbrahim Edhem in 1316/1898 and named 
Rehber-i Müsâfirîn ve Âdâb-ı Muâşeret. This book was written first for new officials who came to 
İstanbul from different provinces, travelers from Europe and from different parts of the Empire, as 
well as for the whole public already living in İstanbul. As it can clearly be seen from the title, the book 
was organized both as a city guidebook and an etiquette book.  
Rehber-i Müsafirin is obviously a part of the existing Ottoman etiquette genre despite its significant 
differences. It is unique in its form and contents both as a guide and etiquette book which is devoted to 
İstanbul. The first half of the book is almost like a city guidebook which is quite popular in nineteenth 
century Europe. In Avrupa Âdâb-ı Muâşereti Yahud Alafranga (1894), Ahmed Midhat informs that 
there are city guidebooks for almost all the big and important cities of Europe and that these books are 
about famous places and museums to see and visit, districts and streets. These guidebooks also include 
information about when these places  and museums are open, if they need tickets, the price, and 
information about the transportation vehicles such as omnibus, tram, train and steamboats and their 
routes.  
Amasyalı İbrahim Edhem legitimizes his writing of this book by pointing to the differences between 
the etiquette rules of İstanbul and the provinces of the Empire. He explains his aim as “The aim of this 
booklet is nothing but guidance. There is a big difference between the morals, customs and etiquette of 
the people who live in the provinces and of the ones who live in Dersaadet. But it is not recorded until 
now. I hope to write on this matter as much as possible.” 
The first and most important difference between the etiquette of İstanbul and the provinces mentioned 
under this title is the cold and distant relations of the inhabitants of İstanbul with the newcomers in 
public places such as coffeehouses and clubs.  It is completely opposite of provincial etiquette which 
is warm and friendly to the newcomer or visitor. According to the author, this is a serious problem for 
a newcomer coming from a province who expects a warm and courteous welcome. As one can easily 
assume that these kinds of differences between the etiquette of İstanbul and the etiquette of the 
provinces have always existed since earlier times for different reasons such as high population, 
cosmopolitan culture, work intensity of people in İstanbul in comparison with provinces with 
relatively small populace, common local culture, and free working hours.  
On the other hand, Amasyalı İbrahim Edhem’s book attracts attention not only to existing differences, 
but also to the gap opening between the lifestyles in  İstanbul and the provinces due to rapid changes 
and innovations in İstanbul during the second half of the nineteenth century in terms of transportation, 
use of technology, institutions, way of life and conducts. It is clearly stated in the contemporary 
etiquette books that İstanbul is approaching Europe by moving away from Anatolia. Abdullah Cevdet, 
in his introduction to Lütfi Simavi’s etiquette book of 1914, says, “Three years ago, I said that Europe 
is approaching İstanbul and let’s move İstanbul toward Europe”. Ahmed Hamdi Tanpınar, in his 
famous book, Beş Şehir, also writes about the transformation in İstanbul at the beginning of the 
twentieth century and finds this process of change different from earlier periods. According to 
Tanpınar, every big city changes from one generation to another, but İstanbul has changed otherwise 
between 1908-1923 by completely leaving behind its former identity. 
At this point, in can be said that the differentiation between İstanbul and the provinces does not result 
from an ongoing process of change lasting for centuries, but results from the innovations and radical 
transformations in the daily life of İstanbul under the impact of European culture and technology. 
Therefore, it can be said that the transformation of İstanbul in the second half of the nineteenth century 
has widened and sharpened the existing gap between the Ottoman capital of İstanbul and the 
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provinces.  Therefore, the book of Amasyalı İbrahim Edhem could probably serve to understand the 
rapid changes and transformations which were not easy to adapt by public, especially by newcomers 
and travelers, as well as reveal differences in the etiquette of İstanbul and the provinces.  
As an etiquette book, Rehber-i Müsâfirîn ve Âdâb-ı Muâşeret is quite different from the contemporary 
literature on manners and etiquette. One of the most important distinction is the target group 
determined by the author as readers. The main target group for the other etiquette books such as the 
books of Ahmed Midhat, Hasan Bahri and Lütfü Simavi is clearly people of the Ottoman elite 
communities such as upper level bureaucrats and military class who need to be familiar with European 
manners and etiquette, and upper-middle class longing for the lifestyles of the polite families. On the 
other hand, the specified target reader of Amasyalı İbrahim Edhem’s book is new officers coming 
from provinces for official duties and travelers from different parts of the Empire and from foreign 
countries.  
In terms of the content, Amasyalı İbrahim Edhem’s book is also quite different from the existing 
Ottoman etiquette literature. He writes about the etiquette rules which should be considered by new 
comers to İstanbul. On the contrary to the current etiquette books writing on the Ottoman public 
etiquette with a particular reference to the European etiquette and conduct, he does not write about alla 
franca etiquette. His chapters on etiquette are about the general rules of courteousness in theatres, 
coffeehouses, mesires, restaurants etc. He writes about the manners of being in a coffeehouse, rules of 
applying to a library, proper behaving in mesires and clapping in theatres, without any reference to 
European etiquette. Because of this, Rehber-i Müsafirîn is not about an idealized lifestyle taking its 
reference from European etiquette and etiquette books, but about the existing lifestyle and the etiquette 
of İstanbul. 

Keywords: İstanbul, guidebook, etiquette, Amasyalı İbrahim Edhem  
Anahtar Kelimeler: İstanbul, rehber, âdâb-ı muâşeret, Amasyalı İbrahim Edhem 

1. Giriş

Bu tebliğde, Aşiret Mektebi kâtiplerinden Amasyalı İbrahim Edhem’in Hicri 1316 yılında (1898) 
Kasbar Matbaası tarafından basılan Rehber-i Müsafirîn ve Âdâb-ı Muâşeret isimli kitabı bağlamında 
19. yüzyılın sonunda İstanbul’da yaşama âdâbı ele alınmaktadır. Amasyalı İbrahim Edhem’in kitabı
İstanbul’da yaşanan hızlı değişim ve dönüşümü yansıtması ve dönemin popüler iki türü olan şehir 
rehberi ile âdâb-ı muâşeret kitabını birleştirerek âdâb-ı muâşeretin aslında şehir yaşayışı olduğunu 
göstermesi açısından önemli bir kitaptır.  Kitabın başlığında yer alan Rehber-i Müsâfirîn, İstanbul’un 
misafirlerine rehber olarak hazırlanan ilk bölümü,  Âdâb-ı Muâşeret ise görgü kitabı bölümünü temsil 
etmektedir. Amasyalı İbrahim Edhem, kitabın ilk bölümünde İstanbul’un ulaşım vasıtaları ile ziyaret 
edilecek mekânlardan;  ikinci bölümünde ise bu mekânlarda icrası lazım gelen Dersaadet’e özgü adât 
ve muâşeret esaslarından bahsetmektedir ki, bu da şehir rehberi hüviyetindeki kitabı aynı zamanda bir 
âdâb-ı muâşeret kitabı yapmaktadır.  

Amasyalı İbrahim Edhem kitabını, genel temayülün Avrupa’ya gidenler için âdâb muâşeret kitabı 
yazmak olduğu bir dönemde İstanbul’un garipleri (yabancıları) ve misafirleri için yazmıştır. Ona göre 
İstanbul’un garipleri ve misafirleri, şehre yeni gelen memurlar, ziyaret veya herhangi bir iş dolayısıyla 
İstanbul’a yolu düşen kimseler ve İstanbul’a seyahat amacıyla imparatorluk haricinden ve dâhilinden 
gelen seyyahlardır. Amasyalı İbrahim Edhem kitabının sonunda ulaşım vasıtaları, âdâb-ı muâşeret ve 
hüsn-i ülfete dair konuların herkesin bildiği şeyler olarak görülüp belki ehemmiyetsiz olarak kabul 
edilebileceğini ifade ettikten sonra, “Garipliği yine gureba takdir eder.” (Edhem, 1898, s. 23) 
sözleriyle kendisinin İstanbul’a sonradan gelen biri olarak böyle bir kitabın varlığına ihtiyaç 
hissettiğini ve bu amaca hizmet gayesiyle kitabını yazdığını söylemektedir. Bu kitabı yazmaktaki en 
önemli amacı, şehre yeni gelenlere şehri gezme konusunda rehberlik etmek ve taşradan farklı 
olduğunu ifade ettiği Dersaadet âdâb-ı muâşereti hakkında bilgi vermektir.  
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2. Âdâb-ı Muâşeret, Şehirlilik ve İstanbul (Dersaadet)

Âdâb-ı muâşeret genel anlamda nezaket kurallarına karşılık gelmekle beraber, şehir ile ilintili bir 
kavramdır. Âdâb-ı muâşerete riayet eden kimse için kullanılan “medeni” kavramı, Arapça’da şehir 
anlamına gelen “medine”den gelmektedir. İngilizcede kabalık ve barbarlığın karşıtı olarak şehirli, 
medeni, kültürlü, ince ve zarif davranış anlamına gelen “civilized” ve nezaket anlamına gelen civility 
kavramları da Fransızca’daki civilité’den türemiş olup bu kavram da Latincede şehir için kullanılan 
civitas ile aynı kökten gelmektedir. Yine İngilizcede kibar demek olan polite kelimesi de Yunancadaki 
şehir (polis) kelimesinden türemiştir. Dolayısıyla, İngilizcede kibarlık ve zariflik anlamına gelen ve eş 
anlamlı olarak da kullanılan politeness ve civility kavramları şehir ile ilintili olup, umumi alanlardaki 
davranışlar, sofra âdâbı,  kıyafet, konuşma ve bedenle ilgili her türlü görgü kuralına işaret etmektedir. 
Bu kurallar, fonksiyonel ilişkiler dolayısıyla karmaşık ve sosyal ağlarla kişilerin birbirine ve devlete 
bağlı olduğu şehir hayatını düzenlemektedirler (Davetian, 2009, s. 9). 

İstanbul âdâb-ı muâşereti demek aynı zamanda şehir âdâb-ı muâşereti demektir. İstanbul’un sadece 
siyasi değil, ilmi, edebi ve kültürel anlamda imparatorluğun başkenti olması, bu şehirde nezaket, 
zarafet ve incelik duygusunun gelişmesine imkân sağlamıştır. Âdâb-ı muâşeret ile ilgili yayınların 
tamamına yakınının İstanbul’da neşredildiği ve önemli çoğunluğunun yine İstanbullu okuyucuya 
ulaştığı bilinmektedir. Günümüzde geçmişe atfen zikredilen “İstanbul hanımefendisi” ve “İstanbul 
beyefendisi” gibi tanımlamalar İstanbul’un bu husustaki ayrıcalıklı konumuna işaret etmektedir.  

İstanbul, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve İstanbul’u İstanbul yapan değerler 
bu kültürel birikim neticesinde ortaya çıkmıştır. İstanbul’da kozmopolit bir yaşam kültürü hâkim 
olmuş, farklı kültürel özelliklere sahip insanlar bir arada yaşamayı tecrübe etmişlerdir. Bilhassa 
Osmanlı döneminde farklı etnik, dini, coğrafi kökene sahip insanlar İstanbul’da ortak bir yaşam 
kültürü oluşturmuşlardır. Hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı XIX. yüzyılda da alafranga, 
alaturka ya da ikisinin sentezinden oluşan farklı âdâb-ı muâşeret telakkileri ve pratikleri bir arada var 
olmuştur.  

3. Şehir Rehberi Olarak Rehber-i Müsâfirîn ve Âdâb-ı Muâşeret

Şehir rehberi, en genel anlamda okuyucuya şehri somut ve soyut boyutlarıyla tasvir eden kılavuz 
niteliğindeki kitaplara verilen bir isimdir. Şehir rehberlerinin bir tür olarak 19. yüzyılda Avrupa’da 
yaygınlaştığı görülmektedir. Ahmed Midhat Avrupa’da hemen her büyük şehir için bir şehir rehberi 
olduğunu, bu rehberde gezilip görülecek yerler, müzeler, konaklama imkânları, ulaşım vasıtaları gibi 
konularda malumat olduğunu ifade etmektedir. Öte yandan İstanbul’a dair seyahat, gözlem, anı gibi 
farklı türlerde çok sayıda eser kaleme alınmış olmasına rağmen, şehir rehberi özelliğini taşıyan az 
sayıda kitabın olduğu bilinmektedir. Edmondo de Amicis’in ilk olarak 1877’de İtalyanca yayımlanan 
Constantinopoli isimli kitabı, İstanbul’a dair ilk şehir rehberlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyılın başlarında Avrupa’da, İstanbul başta olmak üzere doğu şehirlerine
dair rehber niteliğinde kaleme alınan kitapların sayısında artış olduğu gözlemlenmektedir. Öte yandan, 
şehir rehberlerinin Osmanlı yayın dünyasında pek yaygın olmadığı görülmektedir. Amasyalı İbrahim 
Edhem’in Rehber-i Müsâfirîn ve Âdâb-ı Muâşeret isimli kitabının bu anlamda ilk olmasa bile ilklerden 
biri olduğu söylenebilir.  

Amasyalı İbrahim Edhem, kitabının şehir rehberi olarak tasarladığı birinci bölümünde Haliç ve 
Boğaziçi vapurları,  Rumeli ve Anadolu şimendiferi, tramvay, tünel, kayık, sandal, arabalar ve atlar 
gibi İstanbul’un yeni ve geleneksel ulaşım imkânları, bunların ücretleri ve rotaları ile İstanbul’a yeni 
gelen birisinin ziyaret etmek isteyebileceği veya yolunun düşebileceği hastaneler, mektepler, 
kütüphaneler, mesireler gibi mekân ve kurumlar hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir.  

Öte yandan Amasyalı İbrahim Edhem, şehir yaşamının önemli kurum ve mekânlarından bahsederken 
cami ve tekke gibi yapılara yer vermemekte ve bunu itizar (özür) başlığı altında yalnız misafirlerin 
ihtiyaç duyabileceği hususları zikrettiğini söyleyerek açıklamaktadır. Yazarın bu açıklaması, sadece 
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Müslüman kesimi değil, daha genel bir muhatap kitleyi hedef aldığı şeklinde yorumlanabileceği gibi 
döneme damgasını vuran alaturka-alafranga ikileminde alaturkadan yana tavır aldığını iddia eden 
yazarın, kendisiyle hemfikir okuyucu kitlesine neden cami ve tekkelere yer vermediğini açıklama 
ihtiyacı hissetmesi olarak da okunabilir.  

4. Âdâb-ı Muâşeret Kitabı Olarak Rehber-i Müsâfirîn ve Âdâb-ı Muâşeret

Âdâb-ı muâşeret bir tamlama olarak “edeb” kökünden gelen âdâb ve “aşr” kökünden gelen muâşeret 
kelimelerinden oluşmaktadır. Saygı, nezaket, utanma davet, iyi tutum, incelik, kibarlık, hayranlık ve 
takdir anlamlarına gelen edeb, bir toplumda örf, âdet ve kural halini almış iyi tutum ve davranışlar 
veya bunları kazandıran bilgi anlamında kullanılmaktadır (Çağrıcı, s. 413). Âdâb ayrıca bir şeyin nasıl 
yapıldığını ifade eden usul anlamında kullanılmaktadır.  İkinci kelime olan “aşr” ise birlikte yaşamak, 
insanlarla iyi geçinmek demektir. Bu durumda âdâb-ı muâşeret, içtimai yaşayış bilgisi ve usulleri 

anlamına gelmektedir. Âdâb-ı muâşeret, en genel anlamda toplum içerisinde yaşayan insanların 
başkalarıyla uyum içerisinde yaşaması için bilmesi ve riayet etmesi gereken davranış, ahlâk, terbiye ve 
nezaket kuralları manasına gelmektedir. Ahmed Cevad, Fransızca’dan tercüme ettiği Rehber-i 
Muâşeret: Avrupa Âdâb-ı Muâşereti isimli kitapta âdâb-ı muâşereti “hulasaten başkalarına medyun 
olduğumuz hissiyatı izhar ve muamelatı ifa ve onlardan da bize medyun oldukları hissiyat ve 
muamelatı talep etmektir.” (Comtesse de Magallon, 1911, s. 19) şeklinde tanımlamaktadır.  

Osmanlı dünyasında âdâb-ı muâşeretin müstakil bir kavram olarak öne çıkması ve ahlaktan bağımsız 
olarak yeme-içme, ziyaretler, davetlere katılma, selam verme, giyinme gibi gündelik pratiklerle ilgili 
davranış kuralları olarak tanımlanması ve bu minvalde kitaplar yayımlanması 19. yüzyıla tekabül 
etmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul tramvay, omnibüs, şimendifer ve vapur gibi yeni 
toplu taşıma vasıtaları ile tanışmış, ana caddeler yenilenmiş, binek hayvanları ve arabalar tarafından 
işgal edilen sokaklar ve kaldırımlar aydınlatma vasıtasıyla yürüyüş ve gezinti için uygun hale 
getirilmiştir. Ortak yaşam alanlarında gerçekleşen bu değişim gezinti,  vitrin seyretmek, alışveriş ve 
gece hayatı gibi yeni kültürel pratikler ve sosyalleşme biçimleri ortaya çıkarmıştır. Bunun yanı sıra 
yayın faaliyetlerinin artması, ulaşım ve haberleşme ağlarının güçlenmesi, devlet merkezli eğitimin 
yaygınlaşması gibi pek çok gelişme, Osmanlı toplumunun “yüksek zümre” olarak ifade edilen belirli 
kesimlerinin hayat tarzında hızlı bir değişime neden olmuştur. Avrupai yaşam tarzını öğrenme, 
asrileşme, medenileşme ya da alafranga hayat tarzına öykünme gibi farklı şekillerde ifade edilen bu 
değişim ve dönüşüm hâlihazırda aileden ve toplumsal yaşayıştan tecrübe yoluyla öğrenilme imkanı 
bulunmayan yeni âdâb-ı muâşeret kurallarını kitabî olarak öğrenme ihtiyacını doğurmuştur. Bu 
ihtiyaç, âdâb-ı muâşereti konu alan eserlere hatırı sayılır bir ilgi ve yayın artışı olarak Osmanlı yayın 
dünyasında kendini göstermiştir. 

Öte yandan toplumsal düzlemde ve yayın dünyasında âdâb-ı muâşerete yönelik artan vurgu, dünyada 
ve buna paralel olarak Osmanlı’da yaşanan dönüşüm süreci ile yakından ilgilidir. 19. yüzyıl, dünya 
tarihinde gündelik yaşam pratikleri ve tarzlarındaki – siyasi, ekonomik ve sosyal başta olmak üzere 
pek çok hususta olduğu gibi - değişim itibariyle önemli bir dönüm noktasıdır. Bu yüzyıl, teknoloji, 
yaşam tarzı ve davranış kalıplarında meydana gelen köklü ve kapsamlı değişimler, devrimler ve 
reformlar nedeniyle “dönüşüm çağı” olarak bilinmektedir. Tarihçiler, 19. yüzyılda pek çok yeni 
gelişmenin vuku bulması ve bunların süreçleri ve sonuçları itibariyle yüzyılı aşması dolayısıyla bu 
yüzyıla  “uzun on dokuzuncu yüzyıl” demişlerdir. Birçok çağdaş yayında ise medeni davranışa yönelik 
artan ilgi ve görgü kuralları üzerine yazılan kitapların sayısındaki hızlı artış nedeniyle 19. yüzyıl 
“nezaket çağı” (the age of civility) olarak nitelendirilmiştir. 1835 yılında, Charles Lamb (Elia) bu 
görüşü “19. yüzyıl, nezaketimizin başlangıç tarihi…” (Elia, 1835, s. 87) sözleriyle ifade etmektedir. 
John F. Kasson, 19. yüzyılda Atlantik’in her iki tarafında, burjuva kültürünün yükselişi ve yeni 
matbuat imkânları ile birlikte daha önce hiç olmadığı kadar çok sayıda görgü kitabı yayımlandığını 
ifade etmektedir (Kasson, 1991, s. 44). 

Çevresini ve özellikle de Avrupa’yı yakından takip eden Osmanlı entelektüelleri, doğru davranış 
kalıplarını öğrenme ve nezaket kurallarına uyma yönünde dünyada ciddi bir eğilim olduğunu, âdâb-ı 
muâşerete uygun davranmanın ‘medeni dünya’ya dâhil olmak için adeta bir zorunluluk haline 
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geldiğini görmüşlerdir. Bu nedenle, 1880’lerden itibaren “âdâb-ı muâşeret” başlığıyla ardı ardına 
tercüme ve telif kitaplar yayımlayarak Avrupa merkezli olarak yaşanan hızlı değişim ve dönüşüme 
kendi dünyalarından çözümler üretmişlerdir.  

19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren yayımlanan âdâb-ı muâşeret kitaplarında âdâb-ı muâşeretin
tanımı ve muhtevası yeniden belirlenmiş ve en genel anlamda âdâb-ı muâşeret gündelik hayatın pratik 
bilgisi olarak tanımlanmıştır. Bu minvalde, yeme-içme, sofra, selamlaşma, salon, sokak, yolculuk ve 
ziyaret âdâbı gibi pek çok pratik mesele bu kitapların konusu olmuştur. Bu kitaplar, istisnalar olmakla 
birlikte çoğunlukla Avrupa ile temas ihtimali bulunan Osmanlı askeri ve bürokratik zümresi, farklı 
vesilelerle Avrupa’ya gidecek olanlar ve cemiyet hayatına girmesi elzem olarak görülen kimseler için 
kaleme alınmıştır. Bu dönemde yayımlanan kitaplar arasında Ahmet Midhat’ın Avrupa Âdâb-ı 
Muâşereti Yahud Alafranga’sı (1894), Lütfü Simavi’nin Teşrifat ve Âdâb-ı Muâşeret’i (1914, 1918, 
1923 ve 1926) ve Hasan Bahri’nin Centilmen’i en kapsamlı ve en meşhurlarıdır. 

Amasyalı İbrahim Edhem’in Rehber-i Müsâfirîn ve Âdâb-ı Muâşeret’i yazmasının en önemli nedeni 
İstanbul’da yaşanan değişim ve dönüşümdür. Bu değişim, şehre yeni gelenlerin hem şehri gezme hem 
de bu şehirde âdâb-ı muâşerete uygun yaşama konusunda rehber kullanmasını zorunlu kılacak kadar 
hızlı ve köklü olmuştur. Amasyalı İbrahim Edhem, Rehber-i Müsafirîn ve Adâb-ı Muâşeret’i Osmanlı 
toplumsal hayatında yaşanan değişimin farkında olarak İstanbul’da yaşanmakta olan adât ve ve 
muâşereti merkeze alarak yazmıştır. Bu yüzden kitabın başlıca konusu Dersaadet yani İstanbul âdâb-ı 
muâşeretidir.  

Amasyalı İbrahim Edhem’in İstanbul’a yeni gelen kimseye ilk uyarısı, nasılsa İstanbul’da kimse 
kimseyi tanımaz diyerek yanlış tavırlar içerisine girmemesidir. Gözlemlerine göre bazı misafirler 
Dersaadet bir belde-i azim olduğundan kimsenin kimseyi bilmemesinden istifade ile sefahat hayatı 
yaşayıp bazı çirkin davranışlarda bulunmaktadır. Ona göre bu düşünce cahilcedir. Amasyalı İbrahim 
Edhem, bu düşüncenin yanlışlığını “Tasavvur edilebilir mi ki, nerede ve ne mahalde olursa olsun 
çirkin ve kötü davranışlar meydana çıkmasın!” sözleriyle ifade etmektedir. 

Amasyalı İbrahim Edhem, Rehber-i Müsafirîn ve Adâb-ı Muâşeret isimli kitabının meşruiyetini 
Dersaadet’te ahlak,  adât ve âdâb-ı muâşeretin taşradan farklı olmasına dayandırmaktadır. Aslına 
bakılırsa, taşradaki görece düşük nüfus, ortak yerel kültür ve çoğu zaman esnek çalışma imkânları ile 
kıyaslandığında İstanbul’da yaşayan nüfusun fazla olması, kozmopolit bir kültürün hâkim olması ve iş 
yoğunluğu gibi nedenlerden dolayı İstanbul muâşeretinin taşra muâşeretinden farklı olması 19. yüzyıl 
öncesi için de geçerli bir durumdur. Öte yandan Amasyalı İbrahim Edhem, 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm sonucu, taşra ile Dersaadet’in ulaşım, teknoloji kullanımı, 
kurumlar, yaşam tarzı ve muâşeret açısından iyice farklılaştığının altını çizmektedir.  

İstanbul, yüzyılın ikinci yarısında yeni toplu ulaşım vasıtaları ve yeni sosyalleşme mekânları ile 
tanışmış ve bu alanlarda bireyler arasında daha mesafeli kamusal nezaket kuralları ortaya çıkmıştır. 
Amasyalı İbrahim Edhem’e göre taşradan İstanbul’a yeni gelen bir memur bu farklılıkları bilmediği 
için sıkıntı yaşayabilmektedir. Ona göre “Dersaadet’e yeni gelen birine konu komşu, gazino, kahve 
müdavimleri hüsn-i iltifat ve teveccüh göstermez. Taşrada sıcak karşılanmaya alışan kişi bunu yanlış 
anlayabilir. Kişi, bir süre sonra kendi hal ve davranışları ortaya çıktıkça hüsn-i iltifata ya da aksine 
mazhar olur.” (Edhem, 1898, s. 34) Amasyalı İbrahim Edhem’e göre, altın her yerde altındır, hiçbir 
yerde itibarı eksilmez, fakat kendisine yapılacak muameleyi kişi kendisi belirlemektedir.  

19. yüzyıl sonundan itibaren yayımlanan pek çok âdâb-ı muâşeret kitabı da “kişinin kendisine
yapılacak muamelatı kendisinin belirlediği” argümanını benimsemiştir. Ahmet Midhat Avrupalıların 
ilk karşılaşmada kişinin kalıbını, kıyafetini, halini, şanını süzdüklerini ve ona göre muamelede 
bulunduklarını söylemektedir (Midhat, 1894, s. 50). Amasyalı İbrahim Edhem’e göre ise herkesin ne 
derece bir adam olduğu âdâb ve tavrından anlaşılmaktadır (Edhem, 1898, s. 41). Öte yandan 
geleneksel bakış açısıyla âdâb-ı muâşereti ele alan Mehmed Emin, Âdâb-ı Muâşeret Nasıl Hasıl Olur 
(1904) isimli kitabında kişiye kıyafet ve davranışına göre muamelede bulunmayı eleştirmekte, insanın 
eşref-i mahlukat olarak hangi etvar ve ahval içerisinde olursa olsun saygı ve hürmeti hak ettiğini 
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savunmaktadır.  Mehmed Emin, karşılıklılık esasına dayanan âdâb-ı muâşeret anlayışının yeni yeni 
zuhur eden alafranga âdâb-ı muâşeretin yansıması olduğunu ve bunun da Osmanlı  âdât-ı kavmiyesine 
uymadığını keskin bir dille ifade etmektedir.  

Amasyalı İbrahim Edhem, İstanbul’a yeni gelen kimseye ilk uyarılarını yaptıktan sonra, Dersaadet’te 
riayet etmesi gereken âdâb-ı muâşeret kurallarını açıklamaktadır. Bunlardan biri de, ilk bölümde 
güzergâhını ve ücretlerini açıklamış olduğu ulaşım vasıtalarında uyulması gereken kurallardır. 
Öncelikle, İstanbul’da halkın yeni toplu taşıma vasıtalarına rağbet ettiğini, bu nedenle de bu vasıtaların 
kimi zaman ayakta dahi yer bulmakta zorlanılacak kadar hınca hınç dolduğunu ifade etmektedir. Ona 
göre “Boğaziçi ve Haliç vapurları ve şimendifer ve tramvay nevinden vesait-i nakliyelerden biriyle 
seyr u seferde dahi şayan-ı dikkat mevaddandır.”(Edhem, 1898, s. 49) Fakat Dersaadet şimendiferinde 
seyahat beş-on dakika veya en fazla yarım saati geçmeyeceğinden burada uzun bir seyahatte icrası 
lazım gelen âdâb-ı muâşerete riayet etmeye çalışmak yersizdir. Burada esas olan uzun uzadıya 
sohbetlere girişmemek, muhatabına bir söz söylediğinde ne çok yüksek ne de çok alçak sesle 
söylememek, vagonlarda müsaade edilmiş olsa da sigara içmemek, oturan yolcuları sıkışmaya 
zorlamamak, inerken acele ederek başkalarını rahatsız etmemek, kimsenin kimseye yer verme 
mecburiyeti yoksa da kendisinden büyük zatlara yer vermek gibi toplu ulaşımda genel geçer kabul 
edilen kurallara yer vermektedir. 

Lütfü Simavi’ye göre de “Teşrifata uyulmayacak bir yer varsa o da vapur, tren ve tramvaydır, girerken 
ve çıkarken halkın hareketlerini engelleyecek protokollere kalkışmak ve bu gibi vasıtaların umuma 
mahsus olduğunu unutmak münasebetsizliğin en büyüğüdür.” (Simavi, 1914, s. 23) Bu minvalde 
ilginç bir anekdot zikredilmektedir. Buna göre, bir gün Şirketi Hayriye Müdürü Hüseyin Haki Bey, 
Boğaziçi’nde işleyen bir vapur kaptanına sık sık gecikmesinin sebebini sorar. Aldığı cevap şu 
mealdedir: “Muhterem Müdür Beyefendi. Malûm-ı âliniz Çengelköy’ün zerzevatı, Kuzguncuk’un 
haşeratı, Beylerbeyi’nin teşrifatı bir türlü bitmiyor ki, vaktinde gelebilelim. Vapur Beylerbeyi’ne 
uğrayınca daha iskelede herkes birbirine “Efendim rica ederim zat-ı aliniz buyurun lütfen!” demeye 
başlıyor. “Estağfurullah efendim, ne demek, önden zat-ı âliniz buyurunuz! Hak-i payinize iltifat 
buyuruyorsunuz, ne haddime efendim, bendenize zatıâlinizden önce binmek yakışır mı?” İşte böyle 
gecikiyoruz, muhterem beyefendi.” 

Amasyalı İbrahim Edhem’in kitabı dönemin diğer âdâb-ı muâşeret kitapları ile kıyaslandığında bir 
özelliğiyle daha ön plana çıkmaktadır. Birkaç istisna dışında âdâb-ı muâşeret kitapları Osmanlı toplum 
hayatına yeni giren mekânlar ve bu mekânlarda geçerli olan âdâb-ı muâşeret kurallarından 
bahsetmektedirler. Amasyalı İbrahim Edhem ise hem İstanbul halkının geleneksel dinlenme 
mekânlarından biri olan mesireler hem de yeni bir sosyal mekân olan tiyatrolarda riayet edilmesi 
gereken âdâb-ı muâşeret kurallarından bahsetmektedir. Ancak toplu ulaşım vasıtalarında olduğu gibi, 
buralarda da alafranga âdâb-ı muâşeret kurallarından ziyade kişilerin birbirine rahatsız etmemesi 
üzerine kurulu genel kaidelerden bahsetmektedir.  

Amasyalı İbrahim Edhem’e göre mesireler umumi bir tenezzühgahtır. Mesireler, kadın ve erkek, avam 
ve havasın ortak eğlence mekânıdır. Burada güzel vakit geçirmek için başkalarının hukukuna riayet 
etmek önemlidir. Çalgı esnasında konuşmaya ara verip dinlemek, tanıdık kimselere rastlandığında 
fazlaca sokulmayıp gerektiği kadar hürmet etmek, birden fazla kez karşılaştığı kimselere sadece 
ilkinde selam vermekle yetinmek, büyüğün selam vermesini beklemeden selam vermemek ve el 
uzatmamak, âdâb ve terbiyeye muhalif hareketlerden kaçınmak bu kurallardan bazılarıdır.  

Amasyalı İbrahim Edhem’in, birçok âdâb-ı muâşeret kitabında oyun izlenen mekândan ziyade 
toplumun elit zümreleri için sosyalleşme, eğlence ve alafranga âdâb-ı muâşeretin tatbik alanı olarak 
resmedilen tiyatro âdâb-ı muâşeretine yaklaşımı da oldukça ilginçtir. Amasyalı İbrahim Edhem, 
tiyatroyu mesire gibi bir eğlence mekânı olarak tanımlamaktadır.  Onun  ifadesiyle “Tiyatro ve buna 
mümasil eğlence mahalleri dahi mesireler kabilinden ise de mesireler bir derece kır âlemi demek olup 
tiyatrolar ise herkes yekdiğerine pek yakın bulunacağı ve mugayir-i terbiye bir hal ve hareket nazar-ı 
ammeye derhal çarpacağı cihetle buralar daha ziyade şayan-ı itina ve dikkattir.” (Edhem, 1898, s. 38) 
Tiyatro âdâbına dair ise çalgı ve oyun esnasında yanındakiler ile konuşmamak, sahnede olup bitenlere 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

757



söz veya hareketle karşılık vermemek, aşırı gülmemek, alkış esnasında tepinmemek gibi nezaketten 
ziyade genel kurallardan bahsetmektedir. Öte yandan, Ahmed Midhat, Lütfü Simavi ve Hasan Bahri 
gibi birçok âdâb-ı muâşeret kitabı yazarı tiyatroya dair giyim-kuşam, loca kiralamak, kadınlarla 
selamlaşma usulleri ve oyun aralarındaki sohbetler hakkında detaylı nezaket kurallarından 
bahsetmektedirler.    

Amasyalı İbrahim Edhem yaşadığı dönemin Dersaadet’inde hâlihazırda uygulanmakta olan âdâb-ı 
muâşereti yazmaya gayret etse de döneme damgasını vuran kavramlardan biri olan ve hemen her âdâb-
ı muâşeret kitabı yazarı tarafından izah edilmeye çalışılan alafranga hakkında birkaç söz söylemeden 
geçememiştir. Amasyalı İbrahim Edhem’e göre bazı insanlar alafranga adı altında “İstediğim yerde 
oturur, istediğim yerde gezerim, bana kim ne karışır.” diyerek âdâba aykırı hareket etmektedirler. 
Amasyalı İbrahim Edhem ise şerî kanuna aykırı hareketleri terbiyesizlik olarak addetmektedir. Ona 
göre alafranga hayat hakkında ciltlerce kitap mevcuttur, fakat İstanbul’da birçok kimse alafranga âdâb-
ı muâşeretin ne olduğunu bilmemekte, dine, ahlaka ve edebe aykırı pek çok davranışı alafranga 
zannederek benimsemektedir. Amasyalı İbrahim Edhem “Biz ehl-i İslam ve yüce Osmanlı Devleti’nin 
sadık bir milletiyiz, şer’en ve nizâmen makbul olan ve rağbet gören âdâb-ı muâşerete uymakla 
mükellefiz.” (Edhem, 1898, s. 52) demekte ve pek çok hususta alafranga yaşamın Osmanlı yaşam tarzı 
ile çeliştiğini ifade etmektedir. 

Amasyalı İbrahim Edhem’in alafranga konusundaki çekincelerinin aksine, kendisinden sonra 
yayımlanan diğer âdâb-ı muâşeret kitaplarında İstanbul’un her geçen gün Anadolu’dan uzaklaşarak 
Avrupa’ya yaklaştığı ifade edilmektedir. Abdullah Cevdet, Lütfü Simavi’nin 1914 yılında yayımlanan 
Teşrifat ve Âdâb-ı Muâşeret isimli kitabına yazdığı önsözde Avrupa’nın siyasi bir tehdit olarak 
İstanbul’a yaklaştığını, öyleyse İstanbul’u Avrupa’ya yaklaştırmanın hayati önem taşıdığını ifade 
etmektedir. Ahmed Hamdi Tanpınar da İstanbul’un yirminci yüzyılın başında tarihin hiçbir döneminde 
olmadığı kadar hızlı değiştiğini ifade etmektedir. Tanpınar’a göre her büyük şehir nesilden nesle 
değişmektedir, fakat 1908-1923 yılları arasında İstanbul, eski kimliğini tamamen geride bırakarak 
değişmiş, bambaşka bir şehir olmuştur (Tanpınar, 2005, s. 122). 

Sonuç olarak, Amasyalı İbrahim Edhem’in şehir rehberi ve âdâb-ı muâşeret kitabı olarak tasarladığı 
Rehber-i Müsâfirîn ve Âdâb-ı Muâşeret, Osmanlı yayın dünyasında her iki türün de öncüllerinden 
birisi olması bakımından önemlidir. Bundan daha da önemlisi ise Amasyalı İbrahim Edhem’in Avrupa 
giden ya da Avrupalılar ile temas ihtimali bulunan sınırlı bir seçkin zümre için alafranga âdâb-ı 
muâşeret rehberi yazma eğiliminin olduğu bir dönemde, İstanbul’a gelen memur, seyyah ya da 
herhangi biri için umuna yönelik olarak Dersaadet âdâb-ı muâşeretini yazmış olmasıdır. Fakat onun 
döneminde Dersaadet’te yaşanmakta olan âdâb-ı muâşeret artık ne tamamen geçmişe aittir ne de tam 
anlamıyla alafrangadır.  
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TARİHİ ÇEVRE ÖRNEĞİ OLARAK TARİHİ YARIMADA’DA İNSAN EYLEMLERİNE 
BAĞLI FONKSİYONLAR VE MEKANSAL ALTYAPIYI OLUŞTURAN BİNALAR 

Yüksel İlknur, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye ilknur.yuksel@iszu.edu.tr 

Summary 
İstanbul is featured throughout the world and have a special place in the historical peninsula in 
İstanbul, visited and continues to be an important location. A variety of functions and cultures 
throughout history have created a wide variety of commercial space on the peninsula, which is today, 
and economic activities, housing, educational buildings and activities, public institutions and 
organizations, the activities of its buildings, tourism and accommodation that includes the 
functionality of buildings, dormitories, and their interactions with each other versatile continues to 
pursue. Sea, road and rail transportation is provided with functional relationships and encounters in the 
field, together with the problems engendered by the advantages. 
To the extent the existing functions and effects, mainly effects will be discussed. 
Study on the advanced functions of human actions, depending on the current state of the buildings that 
serve and will be dealt with in a positive and negative conditions brought on by being together. 
İstanbul was known as the colony city of Byzantium. Entering the city, retaining the name of the 
Conqueror, Eyüp, expands to include. The Grand Bazaar is a point at the intersection of the black sea 
trade and the establishment of trade routes, this is the fast development II. Bartholomew has evolved 
into a busy commercial area in the period. 
In the Byzantine period in İstanbul's central business district, the market area was used as a pass into 
the hands of the Turks, and, as a result of the city's commercial center with added trade structures as 
the format won. Thus, the historic peninsula construction commercial buildings as houses the majority 
of the buildings in a construction not centered, commercial buildings, which. 
The Grand Bazaar with more than 3000 shop every day depending on the season, between 400 
thousand people, with 250 thousand people. He kept the face to disappear from many of the world's 
most unique culture which profession, Grand Bazaar, the old, a place where the largest and most 
diverse productions. The Grand Bazaar, 45.000 m² closed area, there are 3600 shops. 
Former residents have better facilities in terms of comfort conditions in the new business areas, as well 
as the correct bearing, until that day of the Executive as a result of their trade and sectoral variations 
on his arm, leaving them vacant places, came to İstanbul to maintain their small businesses new to life 
here people were occupied. In this case, the level of life of the 1950s, accelerated the crashing from 
the Inns. Inns Region, wholesale and retail trade, manufacturing and storage on a large scale is 
continuing its development of the past to the present as a field in which it operates. 
Turkey's own population from the position of the historical peninsula, MİA, 25 times more than a 
service, therefore, started to decline in residential zones and population. 
The historic Peninsula on city may collect in 3 different groups of users. These Are; Residents, Staff, 
domestic and foreign tourists. 
Starting from the 19th century that the city change economies trade as cumbersome structures change, 
the inns, incapable of following low-cost economic activities has been the preferred structures. 
Therefore, trade facilities, such as free or commercial storage passive usage or has been manufacturing 
such as of inns damaging functions is structures. The period is used as the Bank and the Bureau the 
Bureau is not the same today, although the active property of the inns. Storage and wholesale trade 
activities in the region, such as low-cost and lack of infrastructure in the region and that the first 
factor-drunk 
The historic peninsula, the road, rail, sea systems all. In this case, the peninsula can be reached easily 
on the one hand, but on the other hand, is an important part of İstanbul's traffic burden caused to pass 
through as transit. 

Key Words: historical peninsula, function, space, building 

Özet 
İstanbul, Dünya genelinde özellikli ve özel bir yere sahip olması yanında, Tarihi Yarımada da İstanbul 
içinde önemli bir ziyaret ve yerleşim yeri olmaya devam etmektedir. Tarih boyunca çeşitli işlevlere ve 
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kültürlere mekan oluşturmuş olan Yarımadada bugün, çok çeşitli ticari ve ekonomik faaliyetler, 
konutlar, eğitim binaları ve faaliyetleri, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürdüğü 
binaları, turizm ve konaklama işlevlerini içeren binaları, yurtları ve bunların birbirleriyle çok yönlü 
etkileşimlerini sürdürmeye devam etmektedir. Deniz, kara ve demiryolu ile ulaşımın sağlandığı alanda 
fonksiyonel ilişkilerin ve karşılaşmaların doğurduğu sorunlarla birlikte, avantajlar da sunmaktadır. 
Varolan işlevler ve etkileri, ağırlıklı etkileri ölçüsünde önem kazanmaktadır. 
Değişen ve gelişen fonksiyonlarla birlikte bu eylemlere cevap veren binaların biraradalığı olumlu ve 
olumsuz koşulları da birlikte hazırlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: tarihi yarımada, fonksiyon, mekan, bina 

1. Giriş

İstanbul Byzantion adıyla bilinen koloni kenti idi. Fatih'in kente girmesiyle adını koruyarak, Eyüp'ü de 
içerecek şekilde genişler. Eski saray ve Kapalıçarşı arasındaki kent merkezi, Beyazıt'ın vakıf 
külliyesiyle yeni bir ağırlık kazanır. Kapalıçarşı'nın deniz ticaretiyle kara ticaretinin yollarının kesiştiği 
bir noktada kurulması ve burasının hızlı gelişmesinden dolayı, II. Beyazıt döneminde yoğun bir ticari 
bölgeye dönüşmüştür. 

Bizantion’un Mekansal Oluşumu Roma döneminde Tarihi Yarımada Bizans kentinden İslam kentine dönüşüm 

Şekil 1. Tarihi Yarımada’nın Bizans döneminden günümüze mekansal oluşumu 

Bizans döneminde, imparatorluğun yönetim merkezi olan Eminönü, Osmanlı döneminde de aynı işlevi 
sürdürmüştür. 

İstanbul’un merkezi ticaret bölgesi, Bizans devrinde de çarşı alanı olarak kullanıldı ve Türklerin eline 
geçmesi ile eklenen ticaret yapıları sonucunda, kentin ticaret merkezi olarak biçim kazandı. Böylelikle 
Tarihi yarımadadaki yapılaşma ticari yapılar merkezli bir yapılaşma olarak binaların çoğunluğunu 
konutlar değil, ticari amaçlı binalar meydana getirir. 14.149 binanın 9.583’ünde (%67,7) ticari faaliyet 
yapılmaktadır. İstanbul genelindeki binaların sadece %1,6’sının bulunduğu Tarihi Yarımada’da 
İstanbul genelinde ticari faaliyet yapılan her beş binadan biri bulunmaktadır. Bu da bu bölgenin 
önemli bir ticaret merkezi olduğunu gösterir. Konut olarak kullanılan binaların oranı ise %18,8’dir. Bu 
orana %6,9’luk konut ve konut dışı karışık bina ilave edildiğinde, ilçedeki her dört binadan birinin 
konut olarak kullanıldığı söylenebilir. Oysa ülke genelindeki binaların %75’e yakını, İstanbul 
genelindeki binaların ise %70,4’ü konut olarak kullanılmaktadır. 

Nüfusun belli mahallelerde toplandığı görülmektedir. Her beş kişiden biri Nişanca (%20,1) 
mahallesinde oturmaktadır. 1000’den fazla kişinin ikamet etmekte olduğu diğer mahalleler; Küçük 
Ayasofya (%12,6), Muhsinehatun (%8,4), Katipkasım (%7,1), Şehsuvarbey (%7), Hocagıyasettin 
(%6,2), Cankurtaran (%5,2), ve Saraçishak (%4,6), Sultanahmet ve Eminsinan (%4,3’er) 
mahalleleridir. Bu 10 mahallede ilçedeki nüfusun %79,8’i yaşamaktadır. Konut olarak kullanılan 2602 
binanın %82,3’ü de bu mahallelerdedir. 2000 yılından 2007 yılına nüfus sayımına bakıldığında en çok 
nüfus kaybına uğrayan mahalleler Balabanağa (-%98,9), Hocapaşa (-%95,5), Mesihpaşa (-%97,7), 
Tayahatun (-%97,5), Mollafenari (-%91), Alemdar (-%89,9), Yavuzsinan (-%88,1), Mimarkemalettin 
(-%84,9) ve Sururi (-%81,8) mahalleleridir. 
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Ticari fonksiyonun mekanı olarak İstanbul Kapalıçarşı’sı ve etrafında gelişen mekan ve yapılarda 
iktisadi faaliyet 500 yıldır kesintisiz sürmektedir. Kapalıçarşı ve hanlarda yapılan üretim, sanayi 
devriminin etkilediği ama durduramadığı geleneksel üretimdir. Geleneksel çarşıların iktisadi 
faaliyetinin sürekliliği İstanbul Kapalıçarşı’sı etrafında gelişen yapılar ve iktisadi faaliyetler ile 
sağlanmıştır. 

Kapalıçarşılar ve tamamlayıcı unsurları olan hanlar, geleneksel üretimi koruyan ve üretimin 
sürekliliğini sağlayan merkezler olmuşlardır. Çarşılar ayakta kalabildikçe üretim de kesintisiz devam 
edebilmiştir. 

Sanayi devrimi sonrası Osmanlı İstanbul’u Avrupa pazarına dönüşmüştür. Gelişmiş ekonomiler bir 
süredir tek katlı ve çok katlı alışveriş merkezleri kurarak geleneksel çarşı modelimizi kullanmaya 
başlamışlardır. Ancak yurtdışında alışveriş merkezleri, şehirdeki esnaf ve tüccarın etkilenmemesi için 
şehir dışında kurulmasına izin verilmektedir. Ancak ülkemizde bu yeni alışveriş merkezleri kent içinde 
yeralmaktadır. Bu da iktisadi hayatımızın orta sınıfını oluşturan esnaf ve tüccara zarar vermektedir. 
Ayrıca geleneksel çarşılar, Vakıfların elinden özel mülkiyete geçtiğinden dükkanlar, onarım ve bakım 
gerektirdiği halde yapılmamaktadır. 

3000 den fazla dükkanın bulunduğu Kapalıçarşı’yı her gün mevsimine göre 250 bin ile 400 bin 
arasında değişen müşteri trafiğine sahiptir. Kaybolmaya yüz tutmuş birçok mesleği, kendine has 
kültürüyle yaşatan Kapalıçarşı dünyanın en eski, en büyük ve en çeşitli üretimlerinin sergilendiği bir 
mekandır. Kapalıçarşı, 45.000 m² kapalı alan üzerine kurulmuş, 3600 dükkan bulunmaktadır. 
Kapalıçarşı’nın içinde perakende satışı çevresinde hanlarda yapılan imalat, toptan satış ve depolama 
fonksiyonları desteklenmektedir. Ocakçı, dökümcü, sadekar, cilacı, mıhlayıcı gibi kendi aralarında 
ihtisaslaşmış altın ve gümüş imalatçıları özellikle çarşı çevresindeki hanlarda yoğunlaşmaktadır. 
Hanlar Bölgesi olarak isimlendirilen alan; liman bölgesinden Kapalıçarşı’ya kadar uzanan alandır. 
Hanlar bölgesinin kimliğinin esas öğesi ticaret olup, bu özelliği inşa edilen ticari yapılar olan hanlar 
sayesinde oluşturmuştur. Son yarım yüzyılda hanlar bölgesi kent merkezi olmaktan çıkıp fiziksel ve 
sosyal köhneleşmeye uğramıştır. 

Mülkiyet açısından bakıldığında; 20.yy başına kadar olan çoğu bağlı bulundukları vakfın elinde olan 
hanlar, yüzyılın ortalarından itibaren oda-oda bölünerek şahıslara satılmaya başlanmıştır. Mülkiyetteki 
bu bölünmeler neticesinde özgün olan avlulu han yapıları büyük oranda bozulmaya başlamıştır. 
Denetimden yoksun şahıs elinde olan han odalarında ara katlar, asma katlar, oda önüne mekan 
eklemeleri, revaklarda yeni oda oluşumları, revak kapatmaları, avluda yeni yapı inşa edilmesi gibi 
yapının önünde özgün olmayan eklentiler oluşmuştur. Hanlar fiziki olarak eskimeye başlamış, 
yapıların kimliklerinin bozulması hız kazanmıştır. Kiracının kiracısı gibi hukuka aykırı durumların 
varlığı da yapıya karşı bilinçsiz ve zarar verici yaklaşımlara sebep olmuştur. 

Eski sakinlerinin konfor şartları açısından daha iyi imkanlara sahip olan yeni iş alanlarına doğru 
yönlenmelerinin yanısıra, o güne kadar icra ettikleri ticaret kolundaki sektörel değişimleri sonucunda 
yerlerini terk ettikleri ve onlardan boşalan yerlere, İstanbul’a yeni gelmiş burada hayatını 
sürdürebilmek için kendilerine küçük ticarethanelere açan kişilerce işgal edildikleri görülmüştür. Bu 
durum, 1950’lerden itibaren Hanlar Bölgesinin hayat düzeyinin çökmesini hızlandırmıştır. Hanlar 
Bölgesi, toptan ve perakende ticaretin, imalat ve depolamanın büyük çapta faaliyet gösterdiği alan 
olarak geçmişten günümüze gelişimini sürdürmektedir. 

Hanlar Bölgesi, yer seçimi, ürün çeşitliliği, ulaşım kolaylığı, merkezi oluşu gibi birçok sebepten dolayı 
avantajlara sahiptir. Ancak geleneksel ticaretle bağdaşmayan türde gelişim gösteren, tarihi ve kültürel 
değerlerin tahribatı, çevreye zararlı imalat alanları, kullanımda risk taşıyan patlayıcı, yanıcı madde 
gibi malzemelerin depolanması, metruk hale gelmesine neden olan depolama alanları bölgede 
problemler teşkil etmektedir. Bu tür fonksiyonlar çevresel kaliteyi düşürmekte, eski eserlere zarar 
vermektedir. Esnaf satış yapabilmek için zemin katlardaki dükkanlara sıkışmış, yarım m2 daha fazla 
yer kazanabilmek için duvar kalınlıklarını azaltmış, duvarlara geçitler açmış, bazı duvarları tümüyle 
kaldırmıştır. Cephelerin sergileme ve reklam amacıyla biçimleri bozulmuş, mekanlara ara katlar 
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eklenmiş, zemin kazılarak ek bodrum katlar kazanılmak istenmiştir. Fiziki şartların yetersizliğinden 
dolayı cephelere ısıtma-soğutma amaçlı cihazlar takılmış, sobalar kurulmuş, telefon, elektrik tesisatı, 
su gelir ve gider tesisatları çekilmiştir. 

Han yapılarının üst katlarında daha fazla yer için mal sahiplerinin odalara ve revaklara ara katlar 
eklediği, bazı odaları birleştirdiği, revakları kapatıp koridor içinde ek oda yaptığı, avlu cephesinde 
cumba benzeri çıkmalar ile yapıların mimarileri bozulmuştur. 

Atölye olarak kullanılan han yapılarına makinelerin yerleştirilebilmesi için bazı duvarlar kaldırılmakta 
ve bu makinelerin yarattığı titreşim ve makine yapıda artı yük oluşturmaktadır. Bu farklı kullanımlar 
yapının özgünlüğünü bozmakta ve asli fonksiyonu düşünülmeden yapılan kullanımlar strüktürde 
bozulmalara (çatlama, ayrışma, çökme, ezilme vb) sebep olmaktadır. 

Kullanıcıların sosyo kültürel değerleri, ekonomik çıkarları ve yanlış yaklaşımları sonucu fonksiyon 
açısından farklı kullanımlar, yanlış ilaveler, yeni yapı malzemelerinin kullanımı gibi bilinçsiz 
yaklaşımları hem bu bölgenin kullanımını zorlaştırmakta hem de eserlere zarar vermektedir. 
Tüketim mekanları, 20.yy içinde pasajlardan, süpermarket koridorlarına, oradan da alışveriş 
merkezlerine hızlı bir gelişim göstermiştir. 

Son yıllarda, İstanbul genelinde açılan yeni alışveriş merkezleri nedeniyle, kent içi kullanıcı sayısında 
azalma gözlemlenmektedir. Bu kullanıcılar, daha yeni fonksiyonları barındıran, ikamet ettikleri konuta 
yakın olan alışveriş merkezlerini tercih etmektedirler. 

Hanlar bugün İstanbul’un özgün bir iç dünyasıdır. Bedestenler de dahil, ayakta olanlardan hiçbiri 
tarihsel işlevinde değildir. Çoğunun adı da sonraki işlevlerine bakılarak değiştirilmiştir. Cumhuriyet 
dönemi belediyelerinin, hanları koruma, yapısal bozulmaları önleme gibi yaklaşımları hiç olmamış, bu 
binaların kullanıcıları da tahripleri engellememiştir. 

19.yy’dan başlayarak değişim gösteren kent ekonomilerinde ticaret hanları, değişime ayak
uyduramayan hantal yapılar olarak kalmış, düşük maliyetli ekonomik faaliyetlerin tercih ettiği yapılar 
olmuştur. Bu nedenle ticaret hanları boş veya depolama gibi pasif kullanımların yeraldığı ya da imalat 
gibi hana zarar veren fonksiyonların olduğu yapılar olmuştur. Yapıldığı dönemde banka ve büro olarak 
kullanılan büro hanları bugün aynı özelliği gösterse de aktif kullanılmamaktadır. Depolama ve toptan 
ticaret gibi düşük maliyetli faaliyetler bölgeye de sızmıştır ve bölgenin altyapı eksikliği bunda birinci 
etkendir. 
Zaman içinde işlevler birbirini etkileyerek yer değiştirmiştir. Mamul maddelerin pazarlandığı 
Eminönü Bölgesine yakın Gedikpaşa’daki konut alanları deri imalathanelerine, Süleymaniye’nin bir 
kısmı İMÇ’ye diğer kısımları ise plastik eşya üreten imalathanelere, Sirkeci ve daha sonra Aksaray’da 
kurulan otogar, nakliye ambarları nedeniyle Sirkeci ve Aksaray bölgeleri otellere, Cankurtaran bölgesi 
turizm nedeniyle konaklamaya, Laleli ise Doğu Bloğunun parçalanmasından sonra başlayan bavul 
ticareti ve buna bağlı olarak konaklama ve ticaret fonksiyonuna dönüşmüştür. Bununla birlikte 
üniversite, ülke ölçeğinde hizmet veren hastaneler, çeşitli idari birimler nedeniyle İstanbul’un ve 
Türkiye’nin MİA’sı konumuna gelen Tarihi yarımada, kendi nüfusunun 25 katı fazlasına hizmet verir, 
bu nedenle konut bölgeleri ve buna bağlı nüfus azalmaya başlamıştır. 
Tarihi Yarımada’daki kent kullanıcılarını 3 ayrı grupta toplayabiliriz. Bunlar; Oturanlar, Çalışanlar, 
Yerli ve Yabancı Turistlerdir. 

Tarihi Yarımada’da yapılan “İstanbul’un Ortak Yaşam Alanları ve Toplumsal Yaşamı - Herkes İçin 
Erişilebilir Bir Kent” isimli araştırmada ortaya çıkan enteresan sonuç: İstanbullular ya ayakta duruyor 
ya da boylu boyunca uzanıyor. Bu araştırmayı EMBARQ Türkiye, Sürdürülebilir Ulaşım Derneği, 
Gehl Architects ile birlikte gerçekleştirdi. Tarihi Yarımada, 55 bin nüfusuyla, gün içerisinde 2.5 
milyon kişinin ziyaretiyle İstanbul’un en kalabalık bölgesidir. Araştırma, İstanbul’un %3’ünün 
(yaklaşık 450 bin kişi) her gün Tarihi Yarımada’yı keşfetmekle meşgul olduğunu ortaya çıkarmış. 
Hafta içi yaklaşık 413 bin kişinin tespit edildiği Tarihi Yarımada’da en popüler faaliyet ayakta durmak 
olup, 12:00-16:00 saatleri arasında Tarihi Yarımada’da bulunanların %26’sı sadece ayakta 
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durmaktadır. O an orada bulunanların %21’i ise bir kenarda öylece oturmaktadır. Araştırmaya göre her 
iki eylemin de en yoğun yapıldığı yer ise Galata Köprüsü ve civarıdır. Cumartesi günleri ise hem insan 
sayısında hem de ayakta duran kişi sayısında önemli bir artış olduğu gözlenmiş. Aralarında New York, 
Londra, Melbourne ve Kopenhag’ın da yer aldığı dünyanın en işlek yaya trafiğine sahip kentleri ile 
karşılaştırıldığında, Tarihi Yarımada’da Ragıp Gümüşpala Caddesi’nin çok daha fazla yaya tarafından 
kullanıldığı görülmüş. Araştırmadan çıkan diğer sonuçlar ise; Erkek yayaların sayısı kadınların iki 
katından fazladır. Yoldan geçen yayaların %90’ı 15-65 yaş arasındaki genç ve orta yaşlı yetişkinlerdir. 
Diğer kentlerle kıyaslandığında İstanbul’da daha çok çocuk kaydedilmesine rağmen, ortak yaşam 
alanlarında çocuklara cazip gelecek fazla özellik bulunmuyor. Buna rağmen Tarihi Yarımada’da 
çocuklar akşama kadar kalıyorlar. Hafta içi 12.00-14.00 saatleri arasında yapılan en yaygın pasif 
faaliyet %24 ile ayakta durmak, %21 ile bir kenarda oturma şeklinde iken Cumartesi günleri ise aynı 
faaliyetler sırasıyla %31 ve %22 olarak artış gösterir. Seçilmiş cadde, meydan ve parklardaki 
banklarda yaklaşık 4 bin 315 oturma yeri belirlenmiş. Mevcut bankların, yayalara dinlenme olanağı 
sağlayacak şekilde yerleştirilmemiş olması da sorun olarak tespit edilmiş. 

Şekil 2.  Bir araştırmaya göre, Tarihi Yarımada’da hergün gerçekleşen eylemlerin oranları 

2009 yılından beri 500.000 hektardan daha büyük bir alana yayılan İstanbul’un 1/100’ü, 1.500 
hektarlık Tarihî Yarımada’dır. 15.910.168 m² yüzölçümü ile Tarihî Yarımada’da, Topkapı Sarayı 
kuruluş yıllarında yaklaşık 700.000 m² alana sahipken bugün alanı 80.000 m²’dir. Bir zamanlar içinde 
4.000'e yakın insan yaşamışken günümüzde ise en çok ziyaret edilen müzeler arasındadır. En çok 
ziyaret edilen müzeler de Tarihi Yarımada’dadır. Yarımada İstanbul’da bulunan 69 müzenin 27’sini 
içermektedir. 2012 yılında en çok ziyaret edilen 10 müze arasında Tarihi Yarımada’da bulunan 
müzeler de bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynakları Topkapı Sarayı ve Ayasofya 
Müzesi’nin, Türkiye`nin toplam müze gelirinin tahmini yarısını oluşturduğunu belirtti. 

Ayasofya Müzesi 3.345.347  

Topkapı Sarayı 3.334.925  

Mevlana Müzesi  1.565.862  

Topkapı Sarayı Müzesi Harem Dairesi  792.606  

Antalya Noel Baba Müzesi 504.262  

İstanbul Arkeoloji Müzeleri 391.282  

Hacıbektaş Müzesi 368.471  

Kariye Müzesi 360.803  

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi  290.044  

Cumhuriyet Müzesi  248.036  

Tablo 1. 2012 yılında en çok ziyaret edilen 10 Müze 

Tarihi Yarımada içinde bulunan konutlar gelişmelerden değişik şekillerde ve olumsuz etkilenmiştir. 
İstanbul 1950’lerde başladığı metropolitenleşme sürecine daha sonra yaşadığı sanayileşme ve bunun 
yarattığı çekim gücü ile iç göçten kaynaklanan nüfus patlamasıyla devam etmiş, yoğunluklar artmış, 
arazi kullanım tercihleri değişmiştir Büyüme sürecinde, Merkezi İş Alanı, kentin topoğrafyası, çevre 
baskısı, ana ulaşım arterleri ve gelişme alanları doğrultusunda önce Karaköy’e oradan da Beyoğlu Şişli 
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hattı boyunca gelişme göstermiştir. Ancak bu arter üzerinde gelişme devam ederken bir önceki 
merkezi iş alanı (Tarihi Yarımada) hem konutun hem de işyerlerinin yeni yer seçim tercihlerinden 
dolayı boşalmış ve çöküntü alanı haline dönüşmeye başlamıştır. 

İstanbul 20. yüzyılın içlerine kadar “ahşap bir kent”ti. Büyük kent yangınlarının boş bıraktığı arsaları 
ahşap değil, kagir yapılar doldurmaya başladı. Böylece kısmen 19.yy’a dek uzanan kentleşme anlayışı 
yeniden belirlendi (Şekil 3) 

Şekil 3. 1918 yılı civarında Tarihi Yarımada. Yangında yok olan yerler taralı olarak, çoğu ahşap olup kalan 
yerler  kahverengi gösterilmiş. 

1912 yılındaki İshak Paşa Yangınıyla Sultanahmet çevresindeki evlerin yanıp yok olması, Büyük 
Saray’la ilgili arkeolojik araştırmalar yapılmasına olanak verirken, zamanla Eminönü’ndeki konut türü 
konaklama Fatih bölgesine ve merkez dışına kaymıştır. Fonksiyon değişimi sonucunda Eminönü’nde 
gece-gündüz nüfus dengesi bozulmuş, bu nedenle turizmle ilgili, acenteler, otel, pansiyon gibi 
konaklama tesisleri ve hizmet birimleri Eminönü bölgesinde ağırlık kazanmıştır. Fatih ise; konut 
yoğun bir yerleşime dönüşmüş, konut yoğun alanda nüfusun ihtiyaç duyduğu sosyal ve teknik altyapı 
yetersizliği kendini göstermiştir.  

Suriçi bölgesi adeta insandan soyutlanmıştır. Öyle ki Süleymaniye Camiinde teravih namazlarında 
cemaat birkaç safın dışına çıkmamaktadır. 

Bunların aksine, Tarihi Yarımada, üniversite ve yurt binalarının varlığıyla gerek kapladıkları alan 
(Tablo 2) itibariyle gerekse kapasiteleri (Tablo 3 ve Tablo 4) açısından yoğunluğu artırıcı çeşitlilik 
gösterir. Yarımada içinde bulunan İstanbul Üniversitesi’nde yaklaşık 73.000 lisansüstü, lisans ve ön 
lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Bu yükseköğretim işlemi 12.000 öğretim üyesi ve öğretim 
elemanı tarafından gerçekleştirilmektedir. 

İstanbul üniversitesi Kampus binaları Alan (m2) 
İstanbul Üniversitesi merkez kampüsü 273.538 
İstanbul Tıp Fakültesi Kampüsü 204.611 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kampüsü 220.836 

Toplam: 698.985 
Tablo 2. İstanbul Üniversitesi’nin Tarihi Yarımada içerisinde bulunan kampüs alanları (m2) 

Fakülte 2009-2010 yılı yeni kayıtlı öğrenci sayısı Yeni kayıtlarla birlikte toplam öğrenci sayısı 
Hukuk Fakültesi 1266 3608 
Adalet MYO 315 524 
İktisat Fakültesi 1226 5028 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 375 1735 
Eczacılık Fakültesi 193 931 
Fen Fakültesi 852 3235 
Su Ürünleri Fakültesi 100 405 
İlahiyat Fakültesi 311 658 
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 662 2629 
Edebiyat Fakültesi 2156 8856 
İletişim Fakültesi 714 1905 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu 909 2354 

Toplam: 9079 31868 

Tablo 3. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde bulunan Fakülteler ve öğrenci sayıları 
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Yurt binaları ise sadece yarımada içinde değil, dışına da hizmet vermekle sirkülasyonu artıran bir  
etkide bulunmaktadır. (Tablo 4) 

Yurtlar Yer Öğrenci sayısı 
Hüdavendigar Öğrenci Yurdu Fındıkzade, Fatih 130 
Niğde Kız Öğrenci Yurdu Fındıkzade, Fatih 188 
Vezneciler Öğrenci Yurdu Vezneciler, fatih 990 
Fatih Kız Öğrenci Yurdu Akşemsettin Mah, Fatih 228 
Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu Topkapı Mah, Fatih 1316 
Kadırga Erkek Öğrenci Yurdu Şehsuvarbey Mah, Fatih 720 
Çemberlitaş Yurdu Binbirdirek Mah, Fatih 757 

Toplam 4329 
Tablo 4. Tarihi Yarımada içerisinde bulunan öğrenci yurtları ve kapasiteleri 

Ayrıca surların hemen dışında 3.000 kişilik Atatürk öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bu yurt öğrencileri, 
Sur içinde ve dışındaki üniversitelere ulaşmak için Sur içine girecek veya tramvaydan dolayı Suriçi’ni 
transit güzergah olarak kullanacaktır. Bu da yoğunluğu artıran etkiye sebep olmaktadır. 

Eminönü 1960’lara kadar (otobüslerden önce) büyük bir nüfusu yüklenirdi, çünkü mesafeler 
yürünerek ya da tramvayla aşılan mesafelerdi. İstanbul Üniversitesi öğretim elemanlarının yaşadığı bir 
semtti. Çünkü kamu ulaşım araçları çok az olduğu için işyerine yürüyerek gidip gelmek için o çevrede 
otururlardı. Kapalıçarşı esnafı da burada otururdu. Bugünkü yerleşik nüfus daha farklıdır. 

Yaya yolu olarak kullanılan yollar ise, genelde planlı yaya güzergahları olmayıp, genellikle 
topoğrafyanın çok eğimli olduğu bölgelerde kendiliğinden oluşmuş dar sokaklar ile merdivenlerdir. 
Tarihi Yarımada, karayolu, demiryolu, denizyolu sistemlerinin tümünü bünyesinde barındırmaktadır. 
Bu durum bir taraftan Yarımada’yı kolay ulaşılabilir yapmakta, fakat diğer taraftan İstanbul’un trafik 
yükünün önemli bir bölümünün üzerinden transit olarak geçmesine neden olmaktadır. 

İstanbul’un Doğu Roma döneminden bu yana merkez özelliğini sürdürmesi nedeniyle Tarihi Yarımada 
bir prestij alanı olarak günümüzde de metropoliten etki alanına sahip çok sayıda hizmet ve ulaşım 
donatısını bünyesinde bulundurmaktadır. Bu durum Tarihi Yarımada’yı bir ticaret ve kültür merkezi 
olmasının yanında etki alanı metropoliten alanla sınırlı kalmayıp ülke ölçeğine yayılan önemli bir 
hizmet merkezi konumunda tutmakta, bağlı olarak ulaşım odağı yapmaktadır. 

Metropoliten alana hizmet veren donatıların da dahil olduğu kentsel hizmet donatı alanları Tarihi 
Yarımada’nın Eminönü (kesimi) yüzölçümünün %36.3’ünü kaplarken, nüfusun yoğun olduğu Fatih 
kesiminde bu oranın %22.4 seviyesinde kalması günlük ihtiyaçların çevre ilçelerden karşılanmasına 
neden olmaktadır. Bu durum kentiçi ulaşım kurgusu içinde tezat oluşturmakta ve metropoliten alandan 
üst ölçekli kentsel hizmet-donatı alanlarına çalışan ve hizmet almaya gelen yoğun yaya ve araç 
trafiğinin kentin tarihi kesimine yönelmesine neden olmaktadır. 

Metropoliten alanın Batı Yakası’na hizmet veren Halkalı-Sirkeci demiryolu banliyö hattı, Kabataş- 
Zeytinburnu tramvay hattı, Aksaray-Havalimanı hafif raylı sistem hattı, yapımı devam etmekte olan ve 
tamamlandığında Ayazağa-Yenikapı arasında işletilecek metro hattı, Sultançiftliği-Edirnekapı arasında 
çalışmakta olan tramvay hattı ile her iki yakayı Boğaz’ın altından tüp geçit ile birbirine bağlayacak 
Halkalı-Gebze arasında işletilecek Marmaray Projesi İstanbul Metropoliten Alanı’nın farklı 
kesimlerinden Tarihi Yarımada’ya yönelen/ yönlendirilen hatlardır. Bu yönüyle yakın bir gelecekte 
Tarihi Yarımada İstanbul Metropoliten Alanı’nın Batı Yakası’nda günümüzde olduğundan çok daha 
yoğun biçimde toplu ulaşım sistemlerinin kesiştiği neredeyse tek ulaşım odağı ve aktarma noktası 
olma yolundadır. Bu durum semt ölçeğinde kentsel hizmet-donatı alanları bakımından yetersiz kalan 
Tarihi Yarımada’da yüzyıllarca üstüste yığılarak günümüze kadar gelebilmiş yerüstü ve yeraltında 
bulunan kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasında olduğu kadar, bölge içinde 
yaşayanların günlük ve acil ihtiyaçlarının karşılanacağı sağlıklı, kaliteli bir sosyal çevreye 
kavuşmasında da önemli tehdittir. 
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Karayolu Ulaşımı: D-100’ün bağlantı yolları, Tarihi Yarımada’ya, Vatan, Millet, Fevzi Paşa 
Caddeleri ile giriş yapmakta ve bu yollar Aksaray ve Saraçhane’de oluşan kavşaklar ile son 
bulmaktadır. Bu kavşaklardan Taksim, Beyazıt ve Yenikapı yönüne dağılan ulaşım ağı ve bu yollara 
eklenen sahil yolları Tarihi Yarımada’daki karayolu ağının ana omurgasını oluşturmaktadır. Bu 
nedenle 4-5 yıldızlı otellerin de bu arterler üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. 

Demiryolu ve Raylı Sistemler: 1878’de Yedikule’de Kara Surlarında açılan geçitten kente giren ve 
Sirkeci’ye bağlanan demiryolu, Marmara Surlarında ve Topkapı Sarayı toprakları içindeki arkeolojik 
alanlara zarar vererek ilerlemiştir. 20.yy’da açılan Fevzi Paşa, Vatan, Millet, Ragıp Gümüşpala 
caddeleri kentin tarihi dokusunda kayıplara neden olmuştur. Kentin arkeolojik/ mimari mirası ile yeni 
ulaşım akslarının yapılmasının yarattığı çatışma günümüzde de sürmektedir. 

En eski ve önemli raylı sistem olan Sirkeci-Halkalı arasında hizmet veren ve 18 istasyondan oluşan 
banliyö hattı, Avrupa Yakası’ndaki diğer yerleşim alanlarıyla lineer bağlantıyı kuran en önemli 
güzergahtır. Tarihi Sirkeci Garı’ndan başlayan demiryolu hattı, Sur-i Sultani’yi geçerek Zeytinburnu 
üzerinden İstanbul’un batı yakasını kat etmekte ve oradan da Trakya üzerinden Avrupa’ya 
bağlanmaktadır.  

İkinci raylı sistem hattı, Atatürk Havalimanı ve Esenler Merkez Otogarı’nın Tarihi Yarımada’yla ve 
diğer yerleşimlerle erişimini sağlayan Aksaray-Havalimanı Hafif Raylı Metro Sistemi’dir. Tarihi 
Yarımada içinde Vatan Caddesi aksını takip ederek yeraltında devam eden hat, Tarihi Yarımada’nın 
dışında yüzeye çıkarak havalimanına ulaşmaktadır.  

Yarımada’daki üçüncü raylı sistem Zeytinburnu ile Kabataş arasında hizmet veren cadde tramvayıdır. 
Galata Köprüsü’nü geçerek Tarihi Yarımada’ya ulaşan hat, Divan Yolu Caddesi’ni takip ederek 
Aksaray’a erişmektedir. Aksaray’dan sonra Millet Caddesi güzergahını takip eden hat, Tampon 
Bölge’de diğer sistemle birleşmektedir. 

Deniz Yolları: Eminönü iskele alanı, Sirkeci Garı ve otobüs durakları önemli bir ulaşım transfer 
merkezidir. Bu noktadan metropolün bütün önemli merkezlerine kara, deniz ve demiryolu ile ulaşmak 
mümkündür. Mevcutta karayolu ve banliyö hattı ile bütünleşebilen iskeleler, Marmaray, Şişhane-
Yenikapı Metro Hattı ve Aksaray-Yenikapı Hafif Raylı Hattı’nın hizmete girmesiyle birlikte 
kullanıma açılacak olan Yenikapı Transfer Merkezi ile daha etkin bir şekilde hizmet verebileceklerdir. 
Fener, Balat, Ayvansaray tarihi iskelelerinde yapılan yeni düzenlemelerle, Tarihi Yarımada’nın 
Haliç’in diğer yakasındaki Sütlüce ve Hasköy iskeleleriyle ilişkileri artmakta, Eminönü ve Karaköy 
bağlantıları gelişmektedir. 

Ulaşım yatırımlarından özellikle ikisi İstanbul Tarihi Yarımadayı etkileyen önemdedirler. Bunlardan 
birincisi Taksim-Yenikapı Metrosu ve Haliç Metro Geçiş Köprüsü’dür. 1998’de yapımına başlanan ve 
5,2 km uzunlukta olan Taksim-Yenikapı Metrosu üzerinde 4 istasyon (Şişhane, Şehzadebaşı, Aksaray, 
Yenikapı) bulunmaktadır. Hattın yapımı bittiğinde 4. Levent-Taksim metrosunun Yenikapı’ya 
bağlanması ve Tarihi Yarımada’daki lastik tekerlekli araç trafiğini azaltması hedeflenmektedir. Ancak 
kültür varlıklarına zarar verici etkileri sözkonusudur.  

Tarihi Yarımada, tarihten gelen altyapısı ve mevcut değerleriyle çok önemli bir potansiyele sahip 
olmakla birlikte içinde bulunduğu negatif gelişmelerle bir kaos mekanına dönüşmektedir. 

Tarihi Yarımada’nın yoğun bir yaşam alanı ve yurt çapında çekim merkezi olmasının getirdiği trafik 
sorunu, koruma-kullanma dengesizliği sorunu, farkındalık ve sahip olduğu değerin önemini bilmeme 
sorunu, meskun nüfusun giderek azalması gibi sorunlar mevcuttur. Bunların yanı sıra konut 
bölgelerindeki donatı eksiklikleri, tescilli eserlerin geçmişi ile uyuşmayan fonksiyonlarda 
kullanılmaları, turizm bölgelerindeki sorunlar, desantralizasyonun getirdiği olumlu ve olumsuz 
sonuçların iyi değerlendirilmemesi, sokak dokusunun korunamaması, ahşap ve taş yapı 
restorasyonlarındaki kalite sorunu gibi bölgesel sorunlar, Tarihi Yarımada Yönetim Planında da 
belirtilen sorunlardır. 
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Tarihi Yarımada’da ortak kullanım alanları olarak; açık ve yeşil alanların büyük bir bölümü sahil 
bandında kıyının doldurulmasıyla elde edilmiş alanlardır (Şekil 5). Ancak açık ve yeşil alanlar 
metropoliten alana hizmet veren çok şeritli kentiçi ana yollarla yerleşim alanlarından kopuk 
kalmaktadır. Bu durum yerleşme alanlarından uzak, ıssız kalan kamusal alanlarda, gerek yakın 
mahallelerden yaya erişimi gerekse kullanıcıların güvenliği açısından sorunlar yaratmaktadır. Diğer 
taraftan Tarihi Yarımada’da yeralan yönetim ile özellikle eğitim ve sağlık tesisleri ise etki alanları ülke 
ve metropoliten alana yayılan, günlük araç ve yaya trafiği çekiminin yüksek olduğu kentsel hizmet-
donatı alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tarihi Yarımada sınırları içerisindeki toplam 25.610 araçlık kapasiteye sahip olan otoparklar, 20 adedi 
kapalı, 229 adedi açık olmak üzere toplam 249 adettir. Alan’daki otoparklar kapasite olarak İstanbul 
genelinin %18’ini, sayı olarak ise %28’ini oluşturmaktadır. 

Tarihi Yarımada’da iş amaçlı yolcu çeken kamu kurumlarının varlığı insan ve araç yoğunluğunu 
artırmaktadır. 2008 yılı itibariyle sabah ve akşam saatlerinde yalnızca İstanbul Valiliği, İstanbul İl 
Özel İdaresi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Sultanahmet Adliyesi, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi örnek olarak belirlenen yönetim 
kurumlarında 10 ile 40 arasında değişen sayıda çalışanı taşıyan, dolayısıyla farklı büyüklüklerde 
toplam 264 adet servis taşıtı Tarihi Yarımada’nın taşıt trafiğini kullanmaktadır. Günümüzde 
Sultanahmet Adliyesi boşaltılmıştır ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü aralarında mesafe bulunan diğer 
Birimlerini de toparlayarak bu binaya taşınacağından, yoğunlukta bir azalma olmayacaktır. Ayrıca 
mekan yetersizliği nedeniyle yönetim alanlarının kendi mülkiyetleri içinde çalışanlarının indirme-
bindirme yapabileceği, servis taşıtlarının depolanabileceği, yanaşabileceği boş alanları olmaması, yol 
kenarlarının, kavşak noktalarının ve tarihi doku içinde az sayıdaki açık alan ve meydanların servis 
taşıtları tarafından kullanılmasıyla sonuçlanmaktadır.  

Şekil 4. Tarihi Yarımada’da örnek yönetim alanlarının 
farklı ulaşım sistemlerinin aktarma noktalarına göre 
mevcut konumu, servis taşıtlarının ve toplu taşımacılığı 
kullanan yayaların kurumlara erişim yönleri. 

Şekil 5. 2008 yılı itibariyle yeşil alan örtüsü 

Bu durum yönetim alanlarının, metropoliten ölçekte hizmet vermesine bağlı olarak, çalışan sayısının 
fazla olduğu Tarihi Yarımada’da lastik tekerlekli taşıt trafiğinin yoğunlaşmasında önemli etkenlerden 
biri olduğunu ortaya koymaktadır. Yarımada’yı kullanan lastik tekerlekli toplu taşımacılığa hizmet 
veren taşıtların dağılımında servis taşıtları %47’lik paya sahiptir. Servis taşıtları boyutları itibariyle 
yanaşabilecekleri büyük alanlara ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla kurumların otopark yetersizliği 
Tarihi Yarımada’da yol kenarlarını, üst kademedeki kentiçi anayolların kesiştiği kavşak noktalarını ve 
Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii gibi turizm eylemleri açısından odak teşkil eden tarihi yapıların 
çevresindeki açık alanların indirme-bindirme amaçlı kullanılmasına neden olmakta, trafik akışının 
yanısıra tarihi yapıların algılanması, çevre kalitesi gibi çeşitli konularda da olumsuz etkiler 
yaratmaktadır. 
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Tarihi Yarımada metropoliten kentin gerek ülke gerekse metropoliten alan ölçeğinde hizmet veren, 
dolayısıyla ticaret, konaklama, yönetim, eğitim, sağlık ve sosyo-kültürel alanların yığıldığı, 
yoğunlaştığı bölgesidir. Buna karşılık Tarihi Yarımada kendi sınırları içerisinde ikamet eden nüfusa 
sunduğu semt ölçeğinde hizmet veren kentsel hizmet donatıları açısından yetersizdir. Ters bir döngü 
yaratan bu durum, Yarımada’da yaşayan nüfusun bir kısım günlük ve temel ihtiyaçlarını çevre 
ilçelerden karşılamasına, tüm metropoliten alanın ise üst ölçekli ihtiyaçlarını karşılamak üzere Tarihi 
Yarımada’ya yönelmesine yol açmaktadır. 

Tarihi Yarımada’dan çıkan işlevlerin yerini ticaret işlevleri almakta ve Yarımada’da ticaretin kapladığı 
alanın arazi kullanımdaki payı büyümektedir. Dolayısıyla perakende ticaret servis ve taşıtların trafiğini 
artırırken, toptan ticaret nedeniyle yükleme ve boşaltmanın yapılacağı servis taşıtlarının 
yanaşabileceği alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gibi hizmet alanlarının giderek yayılması Suriçi’ne 
yönelen ziyaretçi ve çalışan sayısını artırarak hem yaya hem araç trafiğine neden olmakta, sonuçta 
Suriçi’nde yeterli kalitede bir kentsel çevre sağlanamamaktadır. Ayrıca, Tarihi Yarımada’nın 
metropoliten alan içinde ilçeler arasında en fazla yolculukların yöneldiği bölge olmaktadır. 

Merkez işlevlerin ulaşım koşullarıyla bağlantılı olarak Eminönü’nde konumlanması süreç içinde 
gelişen ve kent yaşamına giren hizmet alanlarının da ağırlıklı olarak bölgede konumlanmasını 
desteklemiştir. Bu durum Cumhuriyet döneminde raylı ve denizyolu toplu taşıma sistemlerinin 
öncelikle Haliç doğal limanının iki yakası arasında işletilmesi, süreç içinde çok şeritli kentiçi yolların 
inşası ile gelişmiş, kentsel hizmet-donatı alanlarının, gelişen karayolu ağına bağlı olarak, Tarihi 
Yarımada’da yerleştirilmesi sürdürülmüştür. Günümüzde Atatürk Bulvarı, Vatan, Millet, Kennedy 
caddeleri bu dönemde yer seçen birçok kurumun ulaşımına hizmet vermektedir. Ancak tarihi kent 
dokusu nedeniyle kentsel hizmet-donatı alanlarına ait mekanların yeraldığı parsel boyutlarının küçük 
olması kentsel hizmet-donatılarını İstanbul’un 1960’lı yıllardan sonra hızla artmaya başlayan 
nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz bırakmıştır. Farklı hizmet türlerinde görevlerin 
yürütüldüğü kentsel donatı alanlarının kendi içindeki birimlerinin birarada olması hem kurumların 
işleyişi ve bütünlüğünün korunması hem de hizmet almaya gelenlerin başvurularının kısa sürede 
yerine getirilmesi açısından büyük önem kazanmaktadır. Kentsel donatı alanlarında mekansal açıdan 
yetersiz kalınmasının devamında parçalanarak kentin farklı kısımlarına dağılması kurumların birimleri 
arasında zorunlu yolculukların yaratılmasına neden olmaktadır. Bu durum Tarihi Yarımada’nın farklı 
nedenlerle yaşamakta olduğu yaya ve araç trafiğine ek bir yük getirerek her ne kadar iletişim ağları 
gelişmiş olsa da çeşitli şekillerde kopukluklarının da yaşanmasıyla sonuçlanmaktadır. 

Açık alanlar olarak meydanlar, tarihsel gelişim sürecinde en önemli ulaşım aksı olan Divanyolu 
Caddesi (Mese Yolu) üzerinde yer almaktadırlar. İstanbul’un en eski meydanı, Tarihi Yarımada’nın ilk 
yönetim merkezi olan Sarayburnu ile Sultanahmet arasında kalan Hipodrom’dur (At Meydanı). Tarihi 
Yarımada’nın siluetini oluşturan, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait birçok kültür varlığının 
bulunduğu Hipodrom; Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı içinde yer almaktadır. 
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampusu, Beyazıt Camii Külliyesi ve Divan Yolu’nun sınırladığı 
Beyazıt Meydanı, Tarihi Yarımada’nın karakteristik yapısının izlerinin görüldüğü önemli bir alandır. 
Çemberlitaş Meydanı’nın sınırları, Divanyolu Caddesi ile Atik Ali Paşa Camii ve Nur-u Osmaniye 
Camii Külliyesi’nden oluşmaktadır. Tarihi Yarımada’daki meydanlar büyük çoğunlukla eski 
forumların bulunduğu alanlardır. Mevcut durum değerlendirildiğinde, Beyazıt, Sultanahmet ve 
Çemberlitaş Meydanlarının genel anlamda çok fazla bozulmadığı ancak Aksaray ve Eminönü 
Meydanlarının, taşıt trafiğinin yoğunluğu, alt ve üst geçitler sebebiyle kimliklerini büyük oranda 
kaybetmiş oldukları görülmektedir. Aksaray Meydanı, bir ulaşım kavşağına dönüşerek meydan 
karakterini tamamen kaybetmiştir. Eminönü Meydanı da ulaşım bağlantılarının artması sebebiyle 
meydan fonksiyonlarını kısmen yitirmekle birlikte Yeni Camii ve Mısır Çarşısı arasındaki alan yaya 
karakterini korumaktadır. Alan içinde büyük meydanlar dışında, mahalle ölçeğinde küçük 
meydancıklardan da söz etmek mümkündür. Bu meydanlar, Cankurtaran Meydanı, Vefa Meydanı, 
Topkapı Kaleiçi Meydanı, Zeyrek Meydanı, Sultan Hamam Meydanı, Kumkapı Meydanı, Samatya 
Meydanıdır. 
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Meydanların yolları birleştirici yapısı; kent kullanıcıları ve turistler tarafından sıkça tercih edilmesini 
sağlamıştır. 

Sonuç olarak; plan kararları ile plan dışı ulaşım kararları ve uygulamaları, Tarihi Yarımada’nın 
İstanbul Metropoliten Alanı’nın en önemli ulaşım ve aktarma odaklarından biri olmayı gelecekte de 
sürdüreceğini göstermektedir. 
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TARİHİ YARIMADA’DA KONAKLAMA İŞLEVİNİ KARŞILAYAN BİNALAR VE 
SORUNLARI 

Yüksel İlknur, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
ilknur.yuksel@iszu.edu.tr 

Summary 
On the peninsula, next to the accommodation needs of visitors everyday needs, due to the limited 
space and damaging. 
At the core of the conflict, which is hosted by tourism visitor entertained, while those who refrain 
from running a variety of conflicting needs and capacity as a subject that has caused problems in 
tourism, it is possible to see the contradictory state of accommodation infrastructure. 
In recent years, a new approach to respond to remain alone in the night. Also, the capacity of small 
businesses in this field is due to a problem with the side services, restaurant, social areas, and so could 
not possible be acquired and brought to a business costs not already due to preference. But the more 
basic and old have a problem with that, no matter what the functions covered by the scale and variety 
of buildings, complementing accommodation businesses in the hospitality and tourism housing face 
customers with customers expectations with the quality of their overlap. In addition to their physical 
and economic solutions of small entrepreneurs to enter under the heavy burden of economic 
phenomenon because the quality is not desirable. Therefore, architecture, aesthetics, will help the 
visitor services and so on shortcomings on the peninsula. 
Architecture problems and solutions encountered in the limited areas of accommodation, sees losses in 
the wrong buildings restorations, was torn down and rebuilt to the original old one works of doing 
everything wrong with the restoration of the lost means, many after you lose many of its original 
detail. 
On the problems existing in this topic with the peninsula accommodation function, will be reviewed 
and new approaches. 
The largest share of arrivals of tourists coming to Istanbul purposes at a rate of 30% of the visits are 
for sightseeing, culture, entertainment and sport. Istanbul Historical Peninsula in the core of the 
tourism industry. Its historical and cultural wealth of the peninsula, where tourists come to Istanbul, 
and therefore raises the demand for accommodation in the historical peninsula of concentrated 
tourism-oriented services. 
Historical Peninsula, with its historical monuments and archaeological remains is the center of tourism 
due to the natural values. For this reason, agents, hotels, accommodation facilities, such as 
accommodation and service units are gained weight, especially in Eminönü. 
One of the most intense in the country in the historic Peninsula Tourism movement. There are mainly 
two types of tourism culture and tourism purposes. Cultural tourism is mainly in and around the area 
of operating a pension, with a range of up to 5-star hotel accommodation facilities in a tourism region 
along the lines of the Aegean Mediterranean identity. Trade tourism, Aksaray-Beyazıt concentrates on 
the axis. Hotels in Laleli meets such demands, mainly. The suitcase trade that feeds the region. 
Located in the heart of the Historical Peninsula of İstanbul, 34 pieces 4 and 5-star accommodation 
facility Ordu Street, people usually like the region's major transportation and Vatan Street on the 
arteries they have chosen. In addition, old city Sultanahmet, Cankurtaran districts 4 and 5-star 
facilities in the regions of their choice. These regions at the same time, one, two and three-star hotels 
with restaurant, tourist goods and at the same time as the sale of the functions are concentrated in the 
regions. In the past years and also in the Laleli hotels and accommodation in the Sirkeci started 
investments. 
Istanbul Historical Peninsula Administration Plan; The peninsula, from 19th and 20th century starting 
the today revealed the new structuring of the ongoing process to reflect the differences in a zoning. 
Marmara Beach along the coastal road In the walls of 4-5 star hotels is a preferred route, 
accommodation buildings in new projects increased. Marmara Coast building walls in a relationship is 
seen in the walls. 
Aksaray, Laleli, Gedikpaşa Zone; in addition, the Roman, Byzantine and Ottoman archaeological 
heritage on the new construction and the last term is a function changes seen as intense. Starting from 
the stone in Sultanahmet Million; Forum Tauri, a triumphal arch of Constantine Forum, Forum Bovis 
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squares with the way the ongoing Roman-Byzantine Mackey, the Ottoman Way Uluyol (Divan) of the 
monumental and cultural heritage, libraries, madrasas, Simkeşhane and underground cisterns, 
archaeological places (such as Şerefiye Cistern); production, trade and use of converted former 
residential areas featuring masonry with regional tourism, trade, small manufacturing functions can be 
described as a mixed use area shown. 
At The Top Of The Laleli District; on intensive archaeological infrastructure, administrative, 
educational, commercial and residential structures (suitcase trade) in the Beyazıt square connects 
Aksaray with the Court between the way an area with Mese. As İstanbul Metropolitan Municipality 
and the administrative structures of the service units, as the monumental structures of the Laleli 
mosque, Madrasah, Ankaravi education units as the Taş Inn, İstanbul University, Faculty of Science 
Building, as examples of the Harikzedegan Apartments, accommodation in Apartments, hotels, 
cisterns, tunnels, trade + tourism uses the region. 
The Archaeological Park and world heritage area of Sultanahmet, the historical peninsula of to sense 
not enough ID, and the preservation of the cultural assets that are not compatible with the reduction in 
housing areas in the region, the presence of the functions and the inability of the social housing areas 
of accommodation facilities, equipments, pedestrian road, positive, although not planned tourism plan 
and the lack of regulatory plans are issues such as the visitor plan etc. 
In the 1950s, the industry increasingly in trade and manufacturing as a result of the driving effect of 
the residential population of the historical peninsula in vacant houses, residential areas of the 
accommodation function into. These transformations; small capital small entrepreneurs by low quality, 
high initial capital costs for less than the amount required in the accommodation function during use 
operating as a result of staff and a small number of low quality, the service staff, neglected buildings, 
inadequate physical space requirements, small and narrow rooms and bathrooms, is insufficient in 
terms of buildings, more regulations, old city Sultanahmet, Cankurtaran, Sirkeci focused on the 
historic Peninsula with wide presence, etc. 
Four-and five-star hotels; more so Laleli, Beyazıt, Aksaray and around the buildings along the heavy 
density coastal and new intensive Sarayburnu-driven hotel buildings. In the historical peninsula with 
increasing intensity of mass tourism, inviting features of the hotels in the historic peninsula damaging 
effects. But when they come to see visitors from places in the immediate vicinity of the answer 
remains to be seen, though positive in terms of accommodation requests, the number of visitors to the 
historical peninsula in terms of intensity they brought intense negative can be seen. 
In İstanbul, in the 1950s, in the historic peninsula, particularly low-skilled hotels, while Hilton Hotel 
in Sirkeci is made after the entry into the market of international hotel chains and a variety of luxury 
hotels in the Turkey, Taksim designed around it. 
In İstanbul, the facility in terms of number of bicoastal is a 3-star hotel. However, the number of beds 
in 5 star hotels more than bed load. İstanbul on the capacity of the Ministry of tourism approved the 
distribution of the first three County districts, bed accommodation facilities respectively, Beyoğlu and 
Beşiktaş. 
Until the 1980s, usually finding a common to an on-site restaurant with blood. However, after World 
War II restaurant industry all over the world when a very fast development, the obligation of guests in 
the hotel's restaurant dining has been eliminated. Seeing this, some of the hospitality chains, hotels 
have begun to build a new restaurant parts 
Today's hotel is the closest to the definition of the old inns are presented to customers from the food; 
our dinner today design decor and menu elements such as processed refers to an experience. Not a big 
difference between the old hotels, meaning that although the long tradition, modern in terms of style 
and presentation of the big differences between the products of long tradition. Food, shelter and not a 
lot of change in hospitality, such as concepts, even if the date; their presentation shapes changed. 

Key Words: historical peninsula, accommodation, hotel, building 

Özet 
Tarihi Yarımada’da, ziyaretçilerin günlük ihtiyaçları yanında konaklama ihtiyaçlarının karşılanması, 
tarihi ve sınırlı alan özellikleri nedeniyle zarar verici olmaktadır. 
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Tarihi alan içinde ziyaretçilerin çeşitli günlük ihtiyaçları karşılanmaya çalışılırken, kapasitenin 
doğurduğu sorunlardan da kaçınılmaya çalışılır. Çelişkili bir konu olarak tarihi alan içinde yer alan 
konaklama altyapısı ise ihtiyaçların karşılanmasında koruma açısından çeşitli sorunlar doğurmaktadır. 
Son yıllarda, yeni bir yaklaşım yalnız gece kalmaya cevap vermek üzerinedir. Bu alandaki küçük 
işletmelerin de, kapasite sorunu yüzünden, otelin yan hizmetleri olan kahvaltı, restoran, sosyal alanlar 
vb. bünyesine alması mümkün olamıyordu ve bir işletmeye getirdiği maliyetler nedeniyle de zaten 
tercih edilmiyordu. Ancak daha temel ve eski bir sorun var ki, binaların kapsadığı işlevler hangi 
ölçekte ve çeşitte olursa olsun, turizmin ağırlama ve barınma yüzünü tamamlayan konaklama 
işletmelerinin müşterilerine sundukları ile müşterilerin beklentileri olan hizmet kalitesinin 
buluşmasıdır. Bunun yanında mekanların fiziksel çözümleri ve bunun ekonomik karşılıkları küçük 
işletmecilere ağır geldiğinden kalite olgusunun ekonomik yükü altına girmek istenmemektedir. Bu 
nedenle temizlik, mimari, estetik, ziyaretçiye yardımcı olacak yan hizmetler vb. eksiklikler Tarihi 
Yarımada’da da sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Sınırlı alanların konaklamaya dönüşümünde karşılaşılan mimari sorunlar ve çözümleriyle, binaların 
yanlış restorasyonlarla gördüğü zararlar da, yıkarak yeniden yapmanın eski bir eser için özgün herşeyi 
kaybettiği anlamına geldiği, birçok yanlış restorasyon ile birçok özgün detay kaybedildikten sonra 
anlaşılmıştır.  
İstanbul’a gelen turistlerin geliş amaçları arasındaki en büyük payı %30’luk bir oranla gezi-kültür-
eğlence-spor amaçlı ziyaretler oluşturmaktadır. İstanbul içerisinde turizm sektörünün ana çekirdeği ise 
İstanbul Tarihi Yarımada’dır. Yarımada’nın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlik, İstanbul’a gelen 
turistlerde burada konaklama talebini doğurmakta ve bu nedenle Tarihi Yarımada’da turizme dönük 
hizmetler yoğunlaşmaktadır. 
Tarihi Yarımada, sahip olduğu tarihi eserler ile arkeolojik kalıntılar nedeniyle turizm merkezi 
niteliğindedir. Bu nedenle acentalar, otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinin ve hizmet birimlerinin 
de özellikle Eminönü bölgesinde ağırlık kazandığı görülmektedir. 
Tarihi Yarımada, turizm işlevlerinin yoğunlaştığı ve bunlara bağlı problemlerin görüldüğü bir alandır. 

Anahtar Kelimeler: Tarihi yarımada, konaklama, otel, bina 

1. Giriş

Tarihi Yarımada’da ülkemizdeki en yoğun turizm hareketi yaşanmaktadır. Burada ağırlıklı olarak 
kültür ve turizm amaçlı iki tür turizm yapılmaktadır. Kültür turizmi ağırlıklı alan olan Sultanahmet ve 
çevresinde pansiyonculuktan, 5 yıldızlı otele varan bir yelpazedeki konaklama tesisleri ile Ege 
Akdeniz çizgisinde bir turizm bölgesi kimliği gösterir. Ticaret amaçlı turizm ise, Aksaray-Beyazıt 
ekseninde yoğunlaşmaktadır. Ağırlıklı olarak Laleli otelleri bu tür talepleri karşılamaktadır. Bavul 
ticaretini de bu bölge beslemektedir. 
İstanbul’da 2009 yılı verilerine göre Bakanlık belgeli 368 konaklama tesisinde toplam 61.551 yatak 
kapasitesi bulunmaktadır. Tarihi Yarımada’da da ise bu rakam 182 tesiste 20.916 yataktır. 
İstanbul’daki toplam tesislerin yaklaşık %49’u, yatak sayısının ise %34’ü Tarihi Yarımada’da yer 
almaktadır. İstanbul’daki bir, iki ve üç yıldızlı oteller ile bu otellerdeki yatak sayılarının yarısından 
fazlasının Tarihi Yarımada’da yer alması, buna karşın dört ve beş yıldızlı otellerin İstanbul içindeki 
paylarının düşük olması bölgedeki tesis altyapısının karakterinin küçük ölçekli işletmeler olduğunu 
göstermektedir (Tablo 1). 

İstanbul Tarihi Yarımada Tarihi Yarımada’nın İstanbul içindeki payı 
Tesis sayısı Yatak sayısı Tesis sayısı Yatak sayısı Tesis sayısı Yatak sayısı 

Özel tesis 67 4.320 36 2.207 %53,73 %51,09 
Butik otel 5 478 1 136 %20,00 %28,45 
Beş yıldızlı otel 34 20.045 4 1.796 %11,76 %8,96 
Dört yıldızlı otel 75 16.662 30 6.014 %40,00 %36,09 
Üç yıldızlı otel 94 11.739 52 6.722 %55,32 %57,26 
Bir ve iki yıldızlı otel 87 5.788 59 4.041 %67,82 %69,82 
Diğerleri 6 2.519 - - %0,00 %0,00 
Toplam 368 61.551 182 20.916 %49,46 %33,98 

Tablo 1. Tarihi Yarımada Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri 
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İstanbul Tarihi Yarımada’da yer alan 34 adet 4 ve 5 yıldızlı konaklama tesisi Ordu Caddesi, Millet 
Caddesi ve Vatan Caddesi gibi genelde bölgenin ana ulaşım arterleri üzerinde yer seçmişlerdir. Ayrıca 
Sultanahmet, Cankurtaran semtleri de 4 ve 5 yıldızlı tesislerin tercih ettikleri bölgelerdir. Bu semtler 
aynı zamanda bir, iki ve üç yıldızlı oteller ile pansiyonların yer aldığı ve aynı zamanda restoran, 
turistik eşya satışı gibi işlevlerin yoğunlaştığı bölgelerdir. Geçmiş yıllarda da otellerin yer aldığı Laleli 
ve Sirkeci semtlerinde de yeniden konaklama yatırımları yer almaya başlamıştır. 
1980 yılına kadar tekstil İstanbul’da sadece Eminönü bölgesiyle sınırlı bir faaliyettir ve 18.yy’dan 
80’lere kadar tekstil ihracaatı genellikle hammadde ağırlıklı idi. En yakın genişleme alanı olan Laleli o 
dönem İstanbul’un muteber yerlerinden biriydi. Laleli; otellerin kurulmasından sonra, ihtiyaca göre 
pozisyon alarak değişti. 
Sultanahmet-Cankurtaran bölgesi ise, taşımış olduğu tarihi arkeolojik değerlerle turistler tarafından 
talep görmektedir. Bölgede 1. sınıf kaliteli butik otellerin yanı sıra pek çok pansiyon, hostel ve küçük 
otel bulunmaktadır. 
Konaklamanın önemli bir parçası yeme içme ile ilgilidir. İstanbul’un yeme içme ve eğlence sektörü 
daha çok İstiklal Caddesi ve Beyoğlu’ndadır. Tarihi Yarımada’da ise bu endüstriler daha çok 
Yarımada’daki konaklama birimlerini destekleyici ve tamamlayıcı yöndedir. 

2. Turizmin Yoğunlaştığı Bölgeler

İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planında; Yarımada’nın 19. ve 20. yüzyıldan başlayarak 
günümüzde de devam etmekte olan yeni yapılaşma sürecinin ortaya çıkardığı farklılıkları gösterecek 
şekilde bir bölgeleme yapılmıştır. 

Resim 1. Yönetim Planı Alanı Bölgeleme Paftası 

2.1. Marmara Sahil Surları Bölgesi 

Marmara siluetinin önemli bir parçası olan sahil surları, sahilden şehre giriş-çıkışı sağlayan sur 
kapıları ve surla bütünleşik tarihi anıtsal yapılar ve kıyı yerleşimlerinin olduğu bir bölgedir. Kara 
Surları bandı gibi düşünüldüğünde, Dünya Miras Alanı olma niteliği taşımaktadır. 

Batıda İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı ile doğuda Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya 
Miras Alanı arasında uzanan Marmara Sahil Surları, Yenikapı-Langa Kadırga antik limanları ve 
Liman İç Surları ile Sur Kapıları; Mermer Kule, Narlı Kapı, Samatya Kapısı, Davutpaşa Kapısı, Yeni 
Langa Kapısı, Kum Kapısı, Kadırga Limanı Kapısı’nı içinde barındırır. Yenikapı-Marmaray Kazısı 
Arkeolojik Alanı, Samatya, Yenikapı/Langa, Kumkapı, Kadırga sahil yerleşimleri, Kumkapı Ermeni 
Patrikhane yapıları ve diğer kiliseler bölgenin önemli ve ayırt edici unsurlarıdır.  
Demir yolunun ve Sahil Yolu’nun bu band üzerindeki etkisi ve oluşturduğu sınır nedeni ile kıyı dolgu 
yeşil alanlar ve Marmara Denizi ile olan özgün ilişkisi kopmuştur. Bölge, karma bir nitelik 
göstermektedir. Marmara Denizi’nden bakışla bir siluet ve bakı bölgesi özelliği, inşa edilmekte olan 
Yenikapı Transfer Merkezi ile ulaşım odak noktası, Yenikapı arkeolojik kazılarının yarattığı turizm 
potansiyeli ile bir turizm bölgesi olarak değerlendirilebilir. 
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Bölgenin transit trafik ve transfer merkezi olarak kullanılması, yaya ulaşımı düzenlemelerinin yeterli 
olmaması, yenileme projeleri ile önerilen işlev değişikliklerinin alanın mevcut işlevinden bağımsız 
olması, alandaki yerleşik kullanıcıların değişimini zorunlu kılma olasılığı ve bölgede çoğu yasadışı 
yollarla Türkiye’ye girmiş, pasaportu olmayan veya turist olarak gelip burada yaşamaya başlamış 
yoğun bir geçici nüfusun varlığı bu bölgenin sorunlarıdır. 

Resim 2. Marmara Sahil Bandı ve Yenikapı–Marmaray Kazısı Arkeolojik Alanı 

Bu bölgede sahil yolu, 4-5 yıldızlı otellerin tercih ettiği bir güzergah olup, yeni projelerle konaklama 
binaları artmaktadır. Marmara Sahil Surları Bölgesinde yeralan otel binaları tarihi alanlarla yer yer 
ilişki kurmak zorunda kalmaktadır (Resim 3)  Bu ilişkide yapısal detayların ve fonksiyonların tarihi 
surlara verebileceği zararlar değerlendirilmelidir. 

Resim 3. Otel binasına ait fonksiyonların surlarla ilişkisi 

2.2. Aksaray Alt Laleli Gedik Paşa Bölgesi 

Roma, Bizans ve Osmanlı arkeolojik mirasının yanında, üzerinde yeni yapılaşma ve son dönem 
fonksiyon değişikliklerinin yoğun olarak görüldüğü bir bölgedir. 
Sultanahmet’teki Million Taşı’ndan başlayan Forum Konstantin, Forum Tauri, Zafer Takı, Forum 
Bovis meydanları ile devam eden Roma-Bizans Yolu Mese, Osmanlı Yolu Uluyol (Divan Yolu) 
üzerindeki anıtsal kültür varlıkları, kütüphaneler, medreseler, Simkeşhane ve yer altı arkeolojik 
mekanları, sarnıçlar (Şerefiye Sarnıcı gibi); üretim, konaklama, ticaret kullanımlarına dönüştürülmüş 
kagir yapı özelliğine sahip eski konut alanları ile bölge turizm, ticaret, küçük imalat fonksiyonlarının 
görüldüğü karma kullanım bölgesi olarak tanımlanabilir. 

Tarihi Yarımada’nın kimliği ve kültür varlıklarının korunması ile uyumlu olmayan işlevlerin varlığı ve 
desantralizasyonun getirdiği sorunlar, kültür varlıklarının korunması ile bütünleştirilmiş, sürdürebilir 
bir sosyal ve ekonomik koruma, sağlıklaştırma yaklaşımının oluşturulamamış olması gibi sorunlar 
mevcuttur. 

2.3. Üst Laleli Bölgesi 

Bölge; yoğun arkeolojik altyapı üzerinde idari, eğitim, ticari (bavul ticareti) ve konaklama yapılarının 
yer aldığı Beyazıt Meydanı ile Aksaray arasını Divan Yolu (Mese) ile bağlayan bölgedir. İdari yapılar 
olarak İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı ve hizmet birimleri, anıtsal yapılar olarak Laleli 
Camii, Taş Han, Ankaravi Medresesi, eğitim birimleri olarak İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Binası, konaklama birimleri örnekleri olarak Harikzedegan Apartmanları, bunun yanında oteller, 
sarnıçlar, tüneller, ticaret + turizm kullanımları bölgenin özelliklerindendir.  
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Bölge'de gerçekleştirilen planlama ve projelendirme çalışmalarında arkeolojik değerlerin 
korunmasına, bölgedeki kültür varlıklarının yaşatılmasına, sosyo-kültürel özelliklerin geliştirilmesine 
yeterli özenin gösterilmemesi gibi sorunlara sahiptir. 

Resim 4.  İBB Binası ve Çevresi 

2.4. Sultanahmet Kentsel ve Arkeolojik Bölge 

Üç büyük imparatorluğun ve medeniyetin merkezi ve 1. derece arkeolojik sit alanı olan bu bölge, 
Cankurtaran ve Sultanahmet semtlerinden oluşmaktadır. Bu bölge, Sultanahmet Arkeolojik Parkı 
Dünya Miras Alanı’dır. 

Bizans Büyük Sarayı, Topkapı Sarayı (Yeni Saray), Ayasofya, Sultanahmet Camii ve At Meydanı, 
Hipodrom, Million Taşı, Yerebatan Sarnıcı, Küçük Ayasofya Camii ve Mahallesi, Cankurtaran, Deniz 
Surları ve Sur Kapıları, Küçük Ayasofya Kapısı, Çatladı Kapı, Bukaloen Sarayı Kapısı, Ahir Kapı, 
Balıkhane Kapısı, Aya Maria Kapısı, Mangana Sarayı Kapısı, Demir Kapı, Değirmen Kapısı, Topkapı, 
Uğrak Kapı, Yalı Köşkü Kapısı gibi Saray Kapıları; Bab-ı ali, Bab-ı Hümayun, Sirkeci İstasyonu ve 
Gülhane Parkı, Binbirdirek Sarnıcı bölgenin özellikli olan kültür miraslarıdır. 

Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı’nın yeterince algılanamaması, Tarihi Yarımada’nın 
kimliği ve kültür varlıklarının korunması ile uyumlu olmayan işlevlerin varlığı, bölgede konut 
alanlarının azalması ve konaklama tesislerinin konut alanlarına yayılması, sosyal donatılardaki 
yetersizlik, yayalaştırmaların olumlu olmakla birlikte planlı yapılmamış olması, turizm planı ve 
ziyaretçi planı vb düzenleyici planların eksikliği gibi sorunlar mevcuttur. 

Resim 5. Arkeolojik Sit ve Kentsel Arkeolojik Sit 

Yerli ve yabancı bütün turistlerin İstanbul’daki ilgi odağı olan Sultanahmet, konaklama yapılarının ve 
turizm acentelerinin yoğunlaştığı bir bölge olmuştur. Hem günü birlik ziyaretçiler, hem de burada 
konaklayan turistler, her mevsim Sultanahmet nüfusunun çoğunluğunu oluştururlar. Bölgenin turizm 
niteliği kazanmış olmasıyla, konutların giderek azaldığı ve turistik amaçlı işletmelerin, dükkanların, 
pansiyonların, küçük lokantaların arttığı gözlemlenmiştir. 
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Turizmin çevre sorunları ile bağlantısı kurulduğunda, turizmden kaynaklanan çevre sorunlarının ana 
nedeni olarak, büyük grupların oluşturduğu ve daha çok paket turlarla düzenlenen kitle turizmi 
görülmektedir.  
Kitle turizmi, doğal çevreyi etkileyen yapısıyla taşıma kapasitesini zorlayan çok sayıda katılımla 
mekan ve zamanda yoğunlaşmaya, hızlı ve denetimsiz gelişime, büyük ölçekli uluslararası standartlara 
uygun konaklama düzenine ihtiyaç duyarak, genellikle kıyılara ve özgün doğa parçalarına yönelir. 

1/1000 Koruma amaçlı uygulama planı Eminönü ilçesi ticaret 
ve konaklama alanları dağılımı 

1/5000 koruma nazım imar planınca konaklama ve 
konut+konaklama alanları 

Resim 6. 1/1000 Koruma amaçlı uygulama planı Eminönü ticaret ve konaklama alanları dağılımı 

İstanbul’un tarihi kent merkezlerinden Sultanahmet’in yakın çevresinde bulunan Sultanahmet- 
Cankurtaran mahallesinde konaklama yapıları yoğun ve görsel kalitesi düşüktür. 
Konaklama yapılarının işletme ruhsatı alabilmek için dahil olduğu sınıflandırma sistemleri ve imar 
kurallarının oluşturduğu yasal sürece rağmen görsel kalitenin korunamaması dikkat çekicidir. 
Tarihi Yarımada Yönetim Planı’nda; konaklama fonksiyonunun konut dokusunu yok etmemesi 
gerektiği öngörülmüş ve Sultanahmet – Cankurtaran bölgesi için konut, konaklama + konut 
fonksiyonları önerildiği görülmüştür. Ayrıca maksimum yüksekliğin 6.50 olarak belirlenmiş olması, 
kat sayısının zemin + 2 olarak belirlenmesi, bodrum kat ve çekme kata izin verilmemiş olması, çatı 
tipinin sınırlandırılması, görsel kalite verileri açısından belirleyici olmuştur. 

Ülkemizde yeralan konaklama yapıları Kültür ve Turizm Bakanlığının ve belediyelerin oluşturduğu 
sınıflara dahil olarak işletme ruhsatı alabilirler. Belediyeler sınıflandırma sistemlerini 1. sınıf, 2. sınıf 
ve 3. sınıf olarak ifade ederler. Kent içinde yeralan konaklama birimleri için Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından oluşturulan sınıflandırma sistemleri 1-5 yıldızlı oteller, pansiyonlar, hosteller 
şeklindedir. Ayrıca Bakanlığın tarihi kent merkezlerinde yeralan konaklama yapılarının belge 
alabilmelerini kolaylaştırmak için oluşturduğu “özel belgeli tesisler” grubuna dahil olan butik otel 
sınıflandırma sistemi vardır. Bir konaklama yapısının hangi ruhsatı alacağına dair herhangi bir 
sınırlandırma getirilmemiştir. 

Tarihi Yarımada Sultanahmet-Cankurtaran bölgesindeki konaklama yapılarında, özel belgeli oteller ve 
belediye belgeli otellerin %50’sinden fazlasının imar kurallarını çatı terası ve bodrum kat ve kaçak kat 
kullanarak ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Özel belgeli otellerin imar durumunu daha çok ihlal ettiği 
önemli bir bulgudur. Bunun nedeni, sınıflandırma sistemlerinin ön gördüğü fonksiyon ve hizmet 
çeşitliliği ile kapasite başlıkları altındaki kriterler sebep olabilir. Buna örnek olarak sınıflandırma 
sistemlerince ön görülen kahvaltı salonu mekanının çatı terasının kullanılması ile çözülmesi örnek 
gösterilebilir. 

Sultanahmet-Cankurtaran bölgesinde yapılanma koşullarını belirleyen imar planları ve işletme ruhsatı 
vermek için belirlenen konaklama yapısı sınıflandırma sistemleri, görsel kalitenin korunmasını amaç 
edinen bir anlayış ile ele alınmalıdır. 

3. Tarihi Yarımada’nın Tarihsel Konaklama Altyapısı

Ticaret ve ekonomi, kentin tanımını belirleyen kıstaslardandır. Tarihte şehir içinde yapılan hanlar da 
ağırlıklı olarak ticaret olmak üzere pek çok faaliyetin yapıldığı yapılardı. Anadolu’da ilk konaklama 
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yapıları olarak “hanlar” karşımıza çıkar. İstanbul’da Elçi Hanı gibi otel hizmeti veren hanlar da, ticaret 
fonksiyonunun çevresinde destekleyici fonksiyon olarak yer almıştır. 
Şehir hanları olarak merkezi çarşıya olabildiğince yakın inşa edilen hanların arasında, çarşılar, tek tek 
dükkanlar, kent sokakları bulunur. Hanların başlıca üç işlevi, ticaret, zanaat ve konaklamadır. Kimi 
zaman, bir han bu üç işlevden yalnızca biri için de ayrılmış olabilirdi.  

Geçmişte ticaret fonksiyonunu desteklemek üzere konaklama yapıları olarak inşa edilmiş olan “Hanlar 
Bölgesi”ndeki han binaları, günümüzde ticaret fonksiyonu devam etmesine rağmen konaklama 
fonksiyonu olmayan binalar olarak depolama, imalat, satış vb. fonksiyonlarla kullanılan nitelik sorunu 
olan mekanlara dönüşmüştür. 

4. Sonuç

1950’lerde Sanayinin giderek de ticaret ve imalat fonksiyonunun itici etkisi sonucu konut nüfusunun 
tarihi yarımada dışına göç etmesiyle boşalan konutlar, ticari bir faaliyet olarak konaklama 
fonksiyonuna da dönüşmüştür. Bu dönüşümler; küçük sermayeli küçük girişimciler tarafından düşük 
kalitede, başlangıç sermayesi yüksek olan yatırımı düşük tutmaya çalışarak kullanım sırasında da 
maliyetleri az tutarak işletilmesi sonucu, personel ve hizmette düşük kalite, az sayıda personel, 
bakımsız binalar, yetersiz fiziksel mekan şartları, küçük ve dar oda ve banyolar, yönetmelikler 
açısından yetersiz binalar olarak, daha çok Sultanahmet, Cankurtaran, Sirkeci vb. yoğunlaşmakla 
birlikte Tarihi Yarımada’nın genelinde problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dört ve beş yıldızlı oteller ise; daha çok Laleli, Beyazıt, Aksaray çevresinde ve Sarayburnu sahilyolu 
boyunca yoğunlaşmakta ve yeni yapılan binalarda yoğun kullanımlı otel binalarına dönüşmektedir. 
Tarihi Yarımada’da bu otellerin kitle turizmini davet edici özellikleri ile yoğunluğun artmasıyla Tarihi 
Yarımada’ya zarar verici etkileri sözkonusudur. Ancak gelen ziyaretçiler görmeye geldikleri yerlerin 
yakın çevresinde konaklamak istemektedir. Bu isteklerine cevap vermesi açısından gerekli olsa da, 
ziyaretçi sayısı yoğun olan Tarihi Yarımada’ya getirdikleri yoğunluk açısından olumsuzluk arzederler. 
İstanbul’da 1950’lerde, düşük vasıflı oteller tarihi yarımadada, özellikle Sirkeci’de yer alırken Hilton 
Oteli’nin yapılmasından ve uluslararası otel zincirlerinin Türkiye pazarına girmesinden sonra, çeşitli 
lüks şehir otelleri Taksim ve çevresinde tasarlandı. Bu gelişmelerle dünyanın en büyük açık hava 
müzesi konumunda “tarihi yarımada”, üzerindeki bini aşkın otelle ve çoğu tartışılır kalite düzeyleriyle 
adeta “turizm gettosu” haline dönüşmüş durumdadır. 

Tarihi yarımada’da çoğu küçük işletme sahibi konaklama faaliyeti için ilk yatırımı yüksek bir girişime 
başlamaktadır, ancak bu bütçeyi düşük tutmaya çalışmaktadır. Otel işletmeleri kuruluşta büyük 
sermayeye ihtiyaç gösterir ve sermayenin %90’lara kadar varan önemli bir kısmı da duran varlıklara 
bağlanmaktadır. Bu durum amortisman giderlerinin ve belirli dönemlerde yapılması gereken yenileme 
maliyetlerinin de yüksek olmasına neden olmaktadır. 

Harcama türü % 
İnşaat 45-50 
Tesisat 20-25 
Mefruşat ve teçhizat 15-18 
Proje 5-7 
Beklenmeyen giderler 3-4 
Tablo 2. Turizm sektöründe bir konaklama tesisinin inşasında toplam yatırım harcamalarının (arsa hariç) 
dağılımı 

Bu durum, tesisler hizmete girmeden önce yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek ve finanse edilecek 
bölümün, toplam yatırım tutarı içindeki payını artırmaktadır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İstanbul Çevre Düzeni Plan Raporu’na göre, 
İstanbul’a gelen turistler, konaklamak için kentsel ve tarihi yerleşimleri tercih etmektedir. İstanbul’un 
eski yerleşmeleri olan Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçeleri geçmişten beri turizm altyapısının 
yoğunlaştığı ve konaklama talebinin fazla olduğu yerler olarak özellik göstermektedir. Bu ilçelerde 
konaklayan turist sayısı, toplam turist sayısının yaklaşık %80’ini oluşturmaktadır. İstanbul’da tesis 
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sayısı bakımından her iki yakada da en fazla 3 yıldızlı otel bulunmaktadır. Ancak yatak sayısı 
bakımından en fazla yatak yükünü 5 yıldızlı oteller karşılamaktadır. İstanbul’daki Turizm Bakanlığı 
onaylı konaklama tesislerinin yatak kapasitelerinin ilçelere dağılımı ilk üç ilçe sırasıyla Fatih, Beyoğlu 
ve Beşiktaş’tır. 

Konaklamayı destekleyen yan işlevler açısından, 1980’lere kadar genellikle otellerin bünyesinde bir 
restoran bulunması gerektiği konusunda yaygın bir kanı vardı. Ancak 2.Dünya Savaşı sonrasında 
restoran endüstrisi tüm dünyada çok hızlı bir gelişme gösterdiğinde, konukların otelin restoranında 
yemek yeme konusundaki zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Bunu gören bazı otelcilik zincirleri restoran 
bölümleri olmayan yeni oteller inşa etmeye başlamışlardır. 

Bugünkü otel tanımına yakın olan eski hanlarda, yapılan yemek müşterilere sunulur; bugünün 
otellerindeki akşam yemeği ise tasarım dekor ve menü gibi unsurlar işlenerek bir deneyim ifade eder. 
Eski anlamdaki otelcilikte oteller arasında pek büyük fark olmamakla birlikte, modern otelcilikte 
ürünler arasında tarz ve sunum yönünden büyük farklar görülmektedir. Yiyecek, barınma ve 
misafirperverlik gibi kavramlar tarih içinde çok fazla değişime uğramamış olsa bile; bunların sunum 
şekilleri değişikliğe uğramıştır. Bu değişimler otel, motel, hostel, resort, skytel, condotel gibi türleri de 
beraberinde getirmiştir. Tarihi Yarımada için bu tür yeni tarz veya ele alışlar sözkonusu değildir. 

Turizm işlevlerinin yoğunlaştığı Tarihi Yarımada’da tur operatörleri de hem müşteriyle hem de 
tedarikçi ile olan kontaklarından dolayı turizm kümelenmesinde önemli rol oynar. Topkapı, Ayasofya 
gibi tarihi mekanlara yapılan klasik turların yanında daha seyrek ve küçük gruplarla 60-70 çeşit 
İstanbul turu yapılabilmektedir. 

Tarihi Yarımadada dört ve beş yıldızlı oteller yer alsa da küçük girişimcinin kaliteye dair 
problemleriyle birlikte varlığını sürdürdüğünü görüyoruz. Ancak bu konuda iyileşmeye ihtiyaç vardır. 
Tarihi Yarımada’da küçük işletmeciye ait küçük ölçekli binalar mevcut kapasitenin kullanımıyla 
konaklama ihtiyacını karşılamaktadır. Ancak fiziksel mekan ve hizmet ile ilgili kaliteye ait sorunlar 
çözülmelidir. 
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ŞEYH YAHYA EFENDİ VE AZİZ MAHMUD HÜDÂİ TÜRBELERİ İLE BU 
TÜRBELERDEKİ BAZI EŞYALAR HAKKINDA 

Ziyrek,  Ali,  Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müze  Müdürlüğü, 
aliziyrek @hotmail.com 

Özet 
İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü’ne bağlı 117 türbeden bir kısmı Osmanlı Hanedan aza ve 
mensuplarına ait iken, bazıları devlet ricaline yine diğer bazıları da “din büyüklerine” aittir. Bunlardan 
Beşiktaş Yahya Efendi Külliyesi içinde bulunan Şeyh Yahya Efendi Türbesi, Üveysi Şeyhi Yahya 
Efendi’ye ait iken, Üsküdar Aziz Mahmud Hüdâi Külliyesi içinde bulunan türbe ise Celveti Şeyhi 
Aziz Mahmud Hüdâi’ye aittir. Bu iki türbe mimari özelliklerinin yanı sıra, bu türbelerde çok eski 
tarihlerden günümüze değin korunan din büyüklerinin günlük kullanım eşyaları ile de ilgi 
çekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türbe, Mimari,  Şeyh Yahya Efendi,  Aziz Mahmud Hüdâi, Kullanım Eşyası 

Summary 
While some of 117 tombs which are controlled by İstanbul Administiration of Tombs-Museums 
belong to dynastic family members and associates, some of them  belog to high officials of 
government and important religious men.  From these tombs, the one  that exsists in The Beşiktaş 
Complex of  Shaykh Yahya Efendi belongs Uveysî  Shakh Yahya Efendi himself. And the tomb in 
Üsküdar Aziz Mahmud Hüdâi Complex is for  Celvetî Shakh Aziz Mahmud Hüdâi himself. These two 
tombs get noticed along with architechtural features, daily used stuff  of some religious men, protected 
from ancient times to now in tombs.  

Key Words: Tomb, Architecture, Seyh Yahya Efendi (Shakh Yahya Efendi),Şeyh Aziz Mahmud Hüdâi, 
(Shakh Aziz Mahmud Hüdâi), Used Staff 

1. Şeyh Yahya Efendi Türbesi

“Boğaz’ın dört muhafızı” şeklinde isimlendirme ile İstanbul halkının uzun yüzyıllar özel önem 
atfettiği türbelerden Eyüp Sultan ve Yuşâ Peygamber Türbeleri dışında kalan Şeyh Yahya Efendi ve 
Aziz Mahmud Hüdâi Türbeleri, bu türbelerde medfun zevat hakkında tarihsel kaynakların çokluğu ve 
günümüze ulaşan dönemine ait ve bizzat bu önemli şahsiyetlerce kullanılan eşyaların bulunması ile ilk 
ikisinden ayrılırlar. Burada kastedilen Osmanlı Devlet protokolünde ve halk nezdinde bu türbelerin - 
özellikle Eyüp Sultan Türbesi- düşünülürse daha önde olması değil, tarihsel olarak daha yakın çağlara 
ait olması sebebi ile içerde medfun şahıslar hakkında daha çok şey biliniyor olması ve dahası 
bunlardan bazılarına ait günlük kullanım eşyaları ve sembolik önemi haiz bazı eşyaların günümüze 
ulaşabilmesidir. 

Bu iki türbeden daha eski tarihli olanı Beşiktaş’ta Çırağan Sarayı’nın bulunduğu mıntıkanın üst 
bölgesinde boğaza nazır bir vaziyette bulunan ve bir külliye hüviyeti gösteren Şeyh Yahya Efendi 
Dergâhı bünyesindeki aynı isimli türbe yapısı iken, diğeri Üsküdar’da daha yeni tarihli ama yine 
boğaza nazır bir külliye bütünlüğü gösteren Aziz Mahmud Hüdâi Dergâhı bünyesindeki aynı isimli 
türbedir.   

Yahya Efendi, Kanunî Sultan Süleyman’ın süt kardeşi ve aynı padişah döneminin şairi, mutasavvıfı 
önemli bir dini şahsiyetidir. 1538’de kendisine ait bir arazi üzerindeki dergâhında “irşad” faaliyetlerine 
başlamış, şu an külliyesinin bulunduğu bölgeden Çırağan Sarayı’nın bulunduğu bölgeyi de içine 
alacak şekilde boğaz sahiline uzanan bu arazide uzun yıllar bu faaliyetini sürdürmüştür. Türbe yapısı 
Yahya Efendi’nin 1570 senesinde vefatıyla eş zamanlı olarak II. Selim Dönemi’nde yapılmış 
olmalıdır. Cami/tevhidhane mekânıyla büyük bir kemerli açıklık vasıtasıyla bütünleşen türbe yapısı ilk 
inşadan itibaren çeşitli tarihlerde tamirat ve tadilatlar geçirmiştir. Son ciddi tadilatını 1873’de geçiren 
kare planlı bu yapıda, içten 9 m. uzunluğunda ve iki kat pencere sırasına sahip ana beden duvarlarının 
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bazıları hariç ilk inşa döneminden nişane kalmamıştır. Üstte bir çatıyla örtülen bağdadi kubbe de geç 
dönem Osmanlı uygulamasıdır. Türbede Yahya Efendi’den başka ailesinden, tekke şeyhlerinden ve 
müntesiplerinden oluşan 10 sanduka, girişte ise yine Yahya Efendi ailesinden, tekke şeyhi, türbedarı 
ve tekkeye intisap eden devlet ricalinden bir zata ait toplam 7 mezar yapısı bulunmaktadır.( Tanman, 
1994,  s.409-412 )  

Bu türbede son restorasyon çalışmasının 2012-13 senelerinde gerçekleştirildiğine ve içte türbenin 
duvar satıhlarına yazılan ve de bu restorasyonda ortaya çıkartılan Geç Dönem Osmanlı sosyal hayatına 
ve bunun türbeye yansımasına dair zengin folklorik malzeme veren duvar yazılarının varlığına ise 
değinmekle yetiniyoruz. -ki söz konusu yazılar hâlihazırda teşhir edilmektedir- Türbede Yahya 
Efendi’ye ait olan dâhil, toplam 11 sanduka bulunmakta olup bunlar “muşârabiye” tarzında ve sedef 
işlemeli şebekelerle çevrelenmiştir. 
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Bu hususiyetlerin dışında türbede tarih boyunca vakfedilen ve bugün tarih ve sanat tarihi açısından 
önem arz eden pek çok taşınır ve taşınmaz eser bulunmaktadır. İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü 
envanterinde 234 kaleme kayıtlı bu eserler içinde yazma ve matbu Kuran-ı Kerim’ler, Eczâ-i 
Şerîfe’ler, muhtelif yazma ve matbu kitaplar, Sakal-ı Şerîf’ler, tekke şeyhlerine ait muhtelif eşyalar, 
vefk tasları, mühürler, puşîdeler, şallar, Settâre-i Şerîfe’ler, şamdanlar,  levhalar, Kâbe örtüleri, 
avizeler, şebekeler, kandiller, rahleler, beratlar bulunmaktadır. Bu eserler türbenin mefruşatını 
oluşturduğu gibi, bir kısmı da türbe içindeki gömme dolaplarda uzun yüzyıllar muhafaza edilmişler; 
bunların yine bir kısmı ise 1990’ların başında muhafaza amaçlı olarak depolara alınmışlardır. (İstanbul 
Türbeler Müzesi Arşivi)  

1.1. Sakal-ı Şerîf Bohçası 

27x27cm ölçüsündedir. Y.Env. 3372E’ye kayıtlıdır. 14. yüzyıl Memluk işidir. Yeşil astarlıdır. Siyah 
ipek kumaş üzerine sırma ile müdevver olarak Sure-i İhlas ve İsm-i Celâl yazılıdır. Ortasında Armûdî 
şekil içinde “El-Abdullah-i Tealâ el-Fakir Hasan bin Muhammed” ibaresi bulunur. Bu eserin bir 
benzeri, Topkapı Sarayı Müzesi Avadancılar Bölümü 24/2235’e kayıtlı iken diğer bir benzeri aynı 
müze Padişah Elbiseleri Bölümü 13/1689’a kayıtlıdır. 
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1.2. Hırka 

(etek genişliği)150 x (boy) 130 cm ölçüsündedir. Y.Env.3373E’ye kayıtlıdır. Dönem özelliklerini 
taşıması sebebi ile muhtemelen Şeyh Yahya Efendi’ye aittir. Krem rengi düz ipek atlas kumaştan, içi 
bir kat pamukla kapitone edilmiştir. Kışlık hırkadır. Boyun kenarı kaytanlıdır. 

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU 2013 
İstanbul Tarihi  Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

786



1.3. Kuşak 

190x14.8cm ölçüsündedir. Y.Env.3417 numaraya kayıtlıdır. Tahini renk kumaş üzerine yeşil, siyah ve 
bej rengi ibrişimle işlenmiştir. Bej renkli astarı vardır. Dönem özelliklerini taşıması sebebi ile 
muhtemelen Şeyh Yahya Efendi’ye aittir. 
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1.4. Tâc-ı Şerîf   

14.7 x 19 cm ölçüsündedir. Y.Env.3426E’ye kayıtlıdır. Üzerine Settare-i Şerîfe geçirilmiş ve yeşil 
renk destar sarılmıştır. 17.yy’a tarihlenmektedir. Dergâh Şeyhi’ne ait olmalıdır. 
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1.5. Kuşak 

161x5.5cm ölçüsündedir. Y.Env.3454E’ye kayıtlıdır. Siyah renk, 19.yy üretimi Kisve-i Şerîfe’nin 
ikincil olarak değerlendirilmesiyle elde edilmiştir. Yeşil ipek astarlıdır. Dergâh Şeyhi’ne ait olmalıdır. 
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1.6. Sakal-ı Şerîf Kutusu  

11 x 6.7 x yük. 2.3cm ölçüsündedir. Y. Env.3353E’ye kayıtlıdır. Fildişinden imal edilmiş olup 
dikdörtgen kapağı oymalı tezyinatlıdır. 17. yy. işidir. 

1.7. Settâre-i Şerîfe  

50 x 34 cm ölçüsündedir. Y.Env.3436E’ye kayıtlıdır. 18. yy’a tarihlenmektedir. Kırmızı üzerine 
zikzak düzende Esmaü’l- Hüsna ve Kelime-i Tevhid ile dua ibareleri yazılı bir parçadır.  
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1.8. Settâre-i Şerîfe 

80 x 78cm ölçüsündedir. Y.Env.3444E’ye kayıtlıdır. Hz.Peygamber’in kabirlerinin iç örtüsüdür. Yeşil 
zemin üzerine kırmızı ve krem renk zikzakla Kelime-i Tevhid yazılıdır. Memlûk tarzıdır. 16.-17.yy’a 
tarihlenmektedir.  

1.9. Kisve-i Şerîfe (Kâbe Örtüsü) 

100.5 x 44.5 ölçüsündedir. Y.Env.3453E’ye kayıtlıdır. Siyah kumaştan imal edilmiş olup yazılar 
dokuma ile oluşturulmuştur. Yeşil astarlıdır ve kenarları yeşil bordürlüdür. Sanduka puşîdesi olarak 
kullanılmıştır. 19. yy’a tarihlenmektedir.  
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1.10. Harita 

99 x 62 cm ölçüsündedir. Y.Env.3543E’ye kayıtlıdır. Yahya Efendi Dergâhı ve civarındaki bahçe ve 
bir kısım araziye ait renkli harita olup, Rumi 19 Temmuz 1291/Miladi 31 Temmuz 1875 tarihlidir. 

2. Aziz Mahmud Hüdâi Türbesi

1541-1628 yılları arasında yaşayan Pîr Aziz Mahmud Hüdâi için yaptırılmıştır. Külliye’nin ilk inşası 
17. yüzyıl son çeyreğine ait iken (1589-1595), hâlihazır yapılar topluluğu Sultan Abdülmecid
döneminde inşa edilmiştir. ( Tanman, 1993, s.507-509) 

Türbe kare planlıdır ve dört Toskan başlıklı sütun marifetiyle taşınan bağdadî bir kubbeye sahiptir. Hz. 
Pir’inki dâhil toplam 11 sandukaya sahip türbe binası Sultan Abdülmecid Dönemi ihyasında ampir 
üslupta öğelerin bolca kullanıldığı bir yapı hüviyetine bürünmüştür. İçte, birbirlerine yakın 
uygulamalarla pek çok defa yenilenmiş olan kalem işi süslemelerde ise klasik Osmanlı ve Oryantalist 
öğeler beraber kullanılmış olup hat kuşağı Mahmud Celaleddin Efendi’ye aittir. Ayrıca Aziz Mahmud 
Hüdâi Türbesi’nin 13 dilimli Bağdadi kubbesi, 13 dilimli Celveti Tâcı’na  gönderme 
yapmaktadır.(İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü Arşivi) 
Türbe envanterine kayıtlı 116 kalem eser bulunmakta olup içlerinde yazma ve matbu eserler, Settare-i 
Şerîfe’ler, levhalar, şallar, şamdanlar, rahleler, vakfiyeler, beratlar, fermanlar, Hüdâi vakfına ait 
defterler ile 10 bin civarında vakıf evrakı mevcuttur. Bu eserlerin bir kısmı da bizzat dergâh 
kurucusuna ve halifelerine ait sembolik önemi haiz eşyalardır. (İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü 
Arşivi)  

Türbede 2013 senesi itibariyle Cumhuriyet Dönemi’ndeki en ciddi restorasyon başlamış durumdadır. 
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2.1. Türbe ve Çevresinin Planı 

68x54.4cm ölçüsündedir. Y.Env.111E’ye kayıtlıdır. Mehmed Gülşen Efendi imzalı ve Hicri 9 
Rebiulevvel 1335/Miladi 3 Ocak 1917 tarihlidir.  Ortadaki Büyük sanduka Hz. Pir’e aittir.  

2.2. Pîr’in Kaftanı 

Boy 120 x Etek 145 x Kol Açıklığı 175 cm ölçüsündedir. Y.Env.135E’ye kayıtlıdır. Yeşil renk yünlü 
kumaştan dokunmuş olup içi pamuklu ve yeşil astarlıdır. Yeşil iplikten düğmeleri vardır. 
Düğmelerinin bir kısmı eksiktir.  Güve yenikleri vardır. 105 no'lu emanet sandığından çıkmıştır.  
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2.3. Hz. Pir’in Atının Eğeri 

48 x 38 x yük. 31cm ölçüsündedir. Y.Env.136E’ye kayıtlıdır. Aziz Mahmud Hüdai’nin kişisel 
kullanım eşyasıdır. Hz. Pir’in emanetlerinin bulunduğu 105 No’lu sandıktan çıkmıştır. 

2.4. Hz.Pir’in ve Halifelerinin Kişisel Eşyalarının Korunduğu Sandıklar 

1962 senesinde 105, 106 ve 107 nolu sandıklar içindekilerle beraber kayd-ı terkin edilmiştir. Ancak 
buna rağmen bu sandıklar ve içindekiler imha edilmeyerek muhafaza edilmiştir. Bunlardan 105 ve 107 
No’lu sandık içerisinde bizzat Hz. Pir’in kişisel kullanım eşyaları mevcuttur. 

Bunlardan Hz. Pir’in giymiş olduğu “Tâc-ı Şerîf kendine mahsus çekmecesindeki bohçasında” 
saklanır ve bu tâc bayram arifelerinde özel bir törenle ziyaret edilirdi. Bu tâc hakkında, Hz. Pir’in 
kendi eliyle sardığı ve giydiği; ya da Üftâde Hazretleri eliyle sarılıp giydirildiği bilgisi mevcuttur. 
(Yılmaz,1999, s.260-261)  Eski envanter defterinde 107 No’lu sandık bahsinde “Hazreti Pir’e ait 5 
tane Tâc-ı Şerîf olup atlastan yeşil 2 torba içindedir” ibaresi mevcuttur. Bu “Tâc-ı Şerîf” 107 No’lu 
sandıktaki tâclardan biri olmalıdır. 
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2.5. Hz. Pir’in Hırkası 

Boy 90cm x Etek 138cm x Kol açıklığı 130cm ölçülerindedir. Y.Env.343E’ye kayıtlıdır. 107 No’lu 
sandık içinden çıkmıştır. Tahini renk pamuklu yün kumaştan mamul, pamuk içlikli, baklava dilimi 
formla sır(g)ılanmış kışlık hırkadır. Eski envanter defterinde Aziz Mahmud Hüdâi’ye ait olduğu 
kaydedilmiştir. 
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2.6. Osmanlı Armalı Yemeni 

70 x 70cm ölçüsündedir. Y.Env.238E’ye kayıtlıdır. Ortasında Osmanlı arması vardır. Krem renkli 
kenar bordürleri içerisinde bitkisel süslemeler ve Arapça ibareler bulunur. Ortası bordo renk gaz 
boyaması kumaştır. Aziz Mahmud Hüdâi Türbesi 105 no'lu emanet sandığından çıkmıştır. Saraydan 
türbeye hediye edilmiş olmalıdır.  
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3 POSTERLER 
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KAPALI ÇARŞI HANLAR BÖLGESİ ÇADIRÇILAR CADDESİ HANLARI RÖLÖVE 
RESTİTÜSYON RESTROSYON VE ALAN PROJE ÇALIŞMALARI 

 
Eylem GÖRMÜŞ EKİZCE, 

 

Özet 

Osmanlı Dönemi İstanbul'unun en önemli ticari merkezi olan Kapalıçarşı ve çevresindeki hanlar, 
bölgeye özel bir kimlik kazandırmıştır. Hanlar Bölgesi olarak adlandırılan coğrafi bölge Haliç liman 
bölgesinden başlar ve Kapalıçarşı’yı içine alarak Divanyolu'na kadar uzanır. Bölgenin geleneksel 
mimari kimliğini ve bölge dokusunu, çoğunluğu birbirine bitişik konumlanmış bulunan han yapıları 
tanımlar. 18. yüzyıldan itibaren ticaretin canlanması ile birlikte burada bulunan hanların sayısı artış 
göstermiş ve kalıcı çehre oluşmuştur. Seksen hektar olarak hesap edilen hanlar bölgesinde Kapalıçarşı 
ve bedestenler hariç 150 adet kadar han yapısı bulunmaktadır. 

Çalışma konumuz, Kapalıçarşı Yenileme Alanı dâhilinde bulunan, Kapalıçarşı’ya batı yönünde komşu 
Çadırcılar Caddesi hanlarının Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon ve Avan Projeleridir. Sırasıyla, Saray 
Han, Sarnıçlı Han, Güllekeş Han, Lütfullah Han, Camili(Yüncü) Han, Ali Paşa Han, Yarım Taş Han,  
Bodrum Han ve çevrelerindeki bağımsız parselleri kapsayan proje alanının toplam taban alanı 7628 m² 
dir. Ayrıca, Sarnıçlı Han’ın avlusunun altında bir de Bizans Sarnıcı vardır. Zaman içinde, çevredeki 
diğer birçok han gibi bu hanların da zemin katları satış, üst katları imalathane ve depoya dönüşmüştür. 
Özgün yapısını büyük oranda kaybetmiş bu hanlarla ilgili titiz bir rölöve çalışması; birçok kaynak, 
belge ve fotoğraf araştırmasına dayalı restitüsyon çalışması; ve restitüsyon ile büyük oranda örtüşen, 
korumacı yaklaşımda restorasyon projeleri hazırlanmıştır. 

 

Abstract 

Hans, which are within and around Grand Bazaar have given an unique identity to the region. The 
geographical site which is named as "The Region of Hans" starts with the Golden Horn port area and 
extends to Divanyolu, embracing the Grand Bazaar itself. Han Buildings which are commonly 
adjacent to each other define the traditional architectural identity and the texture of the region. As the 
commercial activities ascend with the beginning of 18th century, the number of hans rose and a 
permanent look was formed within the region. In the Region of Hans which is calculated as eighty 
hectares, there are about 150 hans except the Grand Bazaar and Bedestens. 

Our subject of study is the Survey-Restitution-Restoration and Preliminary Projects of Çadırcılar 
Street Hans which are inside Grand Bazaar Urban Renovation Site and on the West side of Grand 
Bazaar. The site, which consists of Saray Han, Sarnıçlı Han, Güllekeş Han, Lütfullah Han, Camili 
(Yüncü) Han, Ali Paşa Han, Yarım Taş Han, Bodrum Han and neighbouring parcels is 7,628 m² in 
total. In addition, there is a Byzantine Cistern under the court of Sarnıçlı Han. Through time, entrance 
floors of these hans turned into shops as well as the upper floors into workshops and warehouses like 
many other hans around. Precise survey; restitution phase based on various sources, photos and 
researches; and restoration projects with a protectionist approach that almost completely match with 
restitution, have been prepared. 
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İSTYAM 2013 SEMPOZYUMU POSTER BİLDİRİSİ 

 
Tarihi Yarımada’yı temel konu olarak belirleyen İSTYAM 2013 sempozyumu kapsamında hazırlanan 
bu poster çalışması sempozyumun “Kültür ve Sosyal Yapı” alt başlığı altında hazırlanmıştır.  
 
Kimlik ve imge farklı kavramlardır. Genel anlamda bir bölgenin/ yerleşmenin imgesi o yerleşmenin 
dışında yaşayanlar tarafından o yerleşmeye uygun gördükleri bir tanımlamadır. Bu kapsamda Tarihi 
Yarımada imgesi genel olarak turizm merkezi, ticaret merkezi, tarihi bir bölge gibi imgeler ile 
tanımlanmıştır ve literatür çalışmalarında da Tarihi Yarımada’yı tanımlamak için bu imgeler 
kullanılmıştır. Ancak Tarihi Yarımada’da yaşayan kimselerin Tarihi Yarımada’yı tanımlamaları, yani 
Yarımada’nın kimliği genel anlamda çalışmalarda eksik kalmıştır. Bu nedenle bu poster çalışması 
Tarihi Yarımada’nın kimliğini araştırarak kimlik ile imge arasında bir paralelliğin olup olmadığını 
ortaya koymayı amaçlamıştır. Yöntem olarak Tarihi Yarımada’nın belirli noktalarda, bölgede yaşayan 
bireylere “ Tarihi Yarımada Sizin İçin Ne İfade Ediyor?” sorusu yöneltilmiş ve alınan cevaplar 
postere yansıtılarak kimlik hakkında çıkarım yapılmıştır.  
 
Bu çalışma kapsamında; Tarihi Yarımada’nın Sultanahmet, Gülhane, Kadırga, Eminönü, Sirkeci, 
Aksaray, Çapa-Şehremini, Haseki, Beyazıt, Çemberlitaş, Balat, Yavuzselim, Ayvansaray, Edirnekapı, 
Unkapanı semtlerindeki insanlara, homojen dağılım göstermek şartıyla ilgili soru yöneltilmiştir.  
 
Çalışma sonucunda elde edilen cevaplardan hareketle, yapılan imgelemeler ile kimlik atamalarının 
paralellik göstermediği açık bir şekilde görülmektedir. Alanında uzmanlaşmış (meslek sahibi) biri için 
farklı bir anlam taşıyan Yarımada, herhangi biri için herhangi bir yer ya da her şey olabilir.  
 

THE POSTER COMMUNİQUE OF SYMPOSİUM İSTYAM 2013 
 

This poster that was prepared within the context of İSTYAM2013, that determines the Historical 
Peninsula as a basic subject, has been prepared under the subheading of ‘’Culture and Social 
Structure’’.  
 
The identity and the image have different meanings. Generally, the image of an area/accomodation is a 
characterization that is thinked fit by the foreign people from out of the accomodation. İn this context, 
the image of Historical Peninsula generally is characterized with the images like the centre of 
tourism,the centre of trade, a historical place…etc and these images were used to characterize the 
Historical Peninsula in the literature workings. The Historical Peninsula’s characterizings of the 
people living in Historical Peninsula, so the identity of the Historical Peninsula is generally 
fragmentary in the workings. That’s why, searching the identity of the Historical Peninsula, this poster 
aims to reveal whether there is a parallelism between identity and image. As the method, on the 
specific points The people living in this area were questioned ‘’What is the meaning of the Historical 
Peninsula for you?’’ and it was made inference reflecting the answers to the poster.  
 
Whitin the context of this work, in the Historical Peninsula, the people living in Sultanahmet, 
Gülhane, Kadırga, Eminönü, Sirkeci, Aksaray, Çapa-Şehremini, Haseki, Beyazıt, Çemberlitaş, Balat, 
Yavuzselim, Ayvansaray, Edirnekapı and Unkapanı are questioned under the condition being 
homogeneous.  
 
As the result of the answers from the questioning, it was revealed that there is no parallelism between 
image and identity. The Historical Peninsula having a different meaning according a Professional can 
be anywhere or anything else for anybody.  
 
Ayşenur GURBETOĞLU_Ytü Şehir Ve Bölge Planlama  
Beril SEVİN_ Ytü Şehir Ve Bölge Planlama  
Özgür Barış TOPÇU_Ytü İnşaat Mühendisliği 
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4 PANELLER 
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İSTANBUL TARİHİ YARIMADA İÇİN VİZYON 2020
Moderatör Prof. Dr. Nevzat İlhan

3-5 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen “ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA
SEMPOZYUMU” nda 59 civarında bilimsel sunuş, 4 Çaliştay, 5 poster, 2 panel ve 2 sergi
gerçekleştirilmiş ve ” İSTANBUL TARİHİ YARIMADA İÇİN VİZYON 2020” anahatları
belirlenmiştir. YTÜ-İSTYAM bilimsel koordinatörlüğünde yapılan bu etkinlikte, bilim insanlarının
yanısıra saha üzerinde çalışan:

 İL ÖZEL İDARESİ
 İBB, TARİHİ ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ
 UNESCO- İSTANBUL DÜNYA MİRASI ALAN YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
 İSTANBUL KALKINMA AJANSI

temsilcileri, gerçekleşmiş ve hedeflenmiş projelerini sunmuşlardır.
İstanbul’un Tarihi Alanları, “UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası’nı Koruma” sözleşmesinde
tanımlanan (ǀ),(ǀǀ),(ǀǀǀ) ve (ǀV) numaralı kriterleri karşıladığı ve ek olarak da bütünlük ve özgünlük
şartlarına uyduğu için 1985 yılında “UNESCO Dünya Miras” listesine 356 sıra numarasıyla
kaydedilmiştir. Bu alanlar:

1. Arkeolojik Park Alanı (Sultanahmet/ Topkapı Sarayı Bölgesi)
2. Süleymaniye Koruma Alanı
3. Zeyrek Koruma Alanı
4. Karasurları Koruma Alanı

olmak üzere 4 bölgeden oluşmaktadır. Tarihi Yarımada’nın geri kalan bölgeleri KTVKK tarafından
1995 yılında Koruma-Etkilenme alanı olarak belirlenmiştir. Yoğun çalışmalar ve katılımlar sonunda
gerçekleşen “TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI” nda tanımlanan ve ileriye dönük çalışmalara
esas teşkil eden 7 tema:

1. Yönetim ve  Organizasyon
2. Koruma, Planlama ve Yaşam Kalitesi
3. Erişilebilirlik
4. Alanın Öneminin ve Değerinin Algılanması
5. Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım
6. Ziyaretçi Yönetimi
7. Risk Yönetimi’dir.

Sempozyumda ” İSTANBUL TARİHİ YARIMADA” nın SWOT(GZFT) analizi üzerinde yoğun
şekilde durulmuş ve güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar, tehditler 2020 yılı hedefleri için irdelenmiştir.
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koruyan, kaynak sağlayan kurumların varlığı ve
ilgilerindeki artış

 Yaşayan, canlı bir yer olması

 Yenileme projelerinde yeterli katılımın olmaması
 Yoksulluk
 Eşgüdüm olmaması
 Gece gündüz kullanıcısının farklı olması

FIRSATLAR

 Raylı-toplu taşımanın yaygınlaştırılması
 Deniz ulaşımının geliştirilmesi
 Geleneksel el sanatları/imalatt geleneği ve ticareti (üretim

ve satış birlikte)
 Ekonomik/ cazibe merkezi olması, turistik/Ticari kültürel,

sosyal çekicilik
 Kaynakların arttırılmış olması

 Finans
 Koruma

 Dünya Kültür Mirası listesinde olması ve uluslararası
ağlarda yer alması

 Rehabilitasyon projelerinin varlığı(koruyarak yaşatma)
 KUDEB
 Geleneksel İnşaat/Yapı Malzemeleri
 Depreme Yönelik İyileştirme

 Kültürel belleğin geleceğe zemin teşkil etmesi
 5366’nın getirdiği fırsatlar
 Koruma amaçlı imar planının olması

TEHDİTLER

 Silüeti bozucu etmenler
 Alana baskı yapan ulaşım projeleri
 Niteliksiz yapı stoğu

 Yenileme projeleri
 5366’nın verdiği yetkilerin kötü kullanılması

 Yanlış restorasyon uygulamaları
 Göç, değişken nüfus
 Ulaşım projeleri, transit ulaşımda odak noktası olması

 Çevre kirliliği, yoğunluk artışı
 Tüp geçit projesi
 Transit nokta olma

 Turizm planı, ziyaretçi yönetim planı gibi düzenleyici
planların eksikliği

 Aşırı ticarileşme, konut, turizm, ticaret dengesinin
bozulmas (göç, ailesizleşme, gece gündüz nüfus değişimi,
desantralizasyon)

 Esnafı yerinden etme ve tahliye
 Dışarıdan gelen yatırım
 Güvenlik/ Deprem/ Afet/ Yangın sorunları
 Rant baskısı

Tablo. "İSTANBUL TARİHİ YARIMADA" da Güçlü- Zayıf Yanlar-Fırsatlar ve Tehditler

şeklinde esas itibarı ile ”TARİHİ YARIMADA ALAN YÖNETİMİ PLANI”nda belirlenen hususlar;
(2020) ileriye dönük planlamaların temel verileri olarak kabul edilmiştir.

GÜÇLÜ YANLAR

 Zengin, sosyal, kültürel ve fiziki yapısı
 Farklı uygarlıkların merkezi olması
 Anıtsal yapıların mevcudiyeti

 Köklü eğitim kurumlarının varlığı
 Vakıf Mülkiyetinin çok olması
 Özel değer taşıyan yapıların ve alanların mevcudiyeti
 8000 yıllık tarih ve kültür birikimi
 Eşsiz silüeti
 Geleneksel, özgün sokak dokusu

 Tarih, sanat ve kültürün ürettiği bir ekonomik yapısı
olması
 Geleneksel küçük üretimin tarihi ticaret alanları ile

yaşaması, yerel kültürü yaşatması,
 Kültür turizmi açısından cazibe merkezi olması

 Tarihi Yarımada’nın coğrafi korunumu
 Sınırlarının belirli olması
 Ölçeği, ulaşılabilirliği
 Su kenti özelliği

 Tarihi Yarımada’nın geleceğini düşünen, planlayan,

ZAYIF YANLAR

 Koordinasyon/ eşgüdüm eksikliği
 Kurumlar arası(yeki ve sorumluluk sahibi kurumlar,

kuruluşlar, uzman STK’lar, meslek odaları, vb...)
koordinasyon sorunu

 Bütünsel yaklaşım/ bütüncül koruma eksikliği
 Yenileme ağırlıklı bazı uygulamalarda tarihi kensel

dokunun korunmaması ve geleneksel+mevcut sosyal
yaşamın dikkate alınmaması

 İnsansızlık
 Konut-işyeri dengesizliği
 Güvenlik sorunu oluşması
 Gece-gündüz nüfus yoğunluğu dengesizliği

 Deprem riski karşı karşısında zayıf yapı stoğu
 Sosyal donatılarda yetersizlik
 Sosyo-kültürel proje eksikliği
 Yaşam kalitesinin düşüklüğü
 Engellilere yönelik erişimin yetersizliği
 Somut olmayan kültürel miras envanterinin olmaması
 Ulaşım ve otopark sorunu
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İSTANBUL TARİHİ YARIMADA’DA MEDENİYET VE MİRASI 
Moderatör Mahmut Bıyıklı 

İSTYAM ve Dersaadet Kültür, Edebiyat, Dil, Sanat ve Tanıtım Platformu Derneği Organizasyonu 
olarak gerçekleştirilen,” İstanbul Tarihi Yarımada’da Medeniyet ve Mirası” başlıklı Panelde;         
(TYB İstanbul şube başkan) Mahmut Bıyıklı yöneticiliğini yaptı. 

Panelde konuşmacılar ve konuşma özetleri ; 

Mehmet Kamil Berse (Dersaadet Kültür Platformu Başkanı) 

Konu Başlığı: Edebiyatı, Şiiri, Musikisi, Menkıbeleri, ve Gerçekleri ile İstanbul’da insan ve Tarihi 
Yarımadada hayat. 

Prof.Dr.Hüsrev Subaşı (FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı) 

Konu Başlığı: Tarihi Yarımadanın kimliğine katkısı açısından hat sanatımız. 

Dr.Ali Mazak (Ahilik Vakfı Başkan Yardımcısı-İBB Başkan Danışmanı) 

Konu Başlığı:İstanbulun Medeniyet anlayışında Çarşıları, Pazarları, Tüccarı, Esnafı. 

Süleyman Zeki Bağlan ( Kültür Tarihçisi) 

Konu: Tarihi Yarımada içinde kaybolan Osmanlı Eserleri. 

PANEL deki Konuşmaların Özet şeklinde genel değerlendirmesi: 

“Tarihi Yarımada İstanbul,  içinde İmparatorlukların medeniyet mirasını kamil noktada birleştiren 
şehirdir . Medeniyetler, Şehirleri kurarlar  ancak medeniyetleri yaşatan ve geliştiren Şehirlerin 
kendileridir. Tarihin derinliklerinden gelen birikimle, medeniyetin o şehrin insanlarınca geliştirilmesi, 
özgün bir kalıba sokulmasıyla İstanbul asırlar boyunca olgunlaşarak kimliğini bulmuştur. Bunun 
içinde Mimari ile birlikte, Edebiyat vardır, Musiki vardır, Sanat vardır, Sosyal hayat vardır, Kültürün 
yakınlaştırdığı İnsan faktörü eğitim sayesinde zirveye ulaşmıştır. Eğitimin ikinci üçüncü plana atıldığı 
dönemlerde Medeniyetin gelişmesi duraklamıştır.  

Tarihi yarımadanın Bizanstan bakiye mimari eserleri ya korunarak intikal edilmesi sağlanmış yada bu 
yapıların sağlam temelleri üzerine inşa edilen yeni eserler, medeniyetlerin birbirini  tamamlamasını 
sağlamıştır. Demoğrafik yapının farklılığı şehrin kültür mozaiğini oluşturmuş, kültürü 
çeşitlendirmiştir. 

Geçmişten gelen bu temel unsurlarda Mahalle yapısında ; Merkezde Cami ve meydanı,etrafında esnaf 
ve çarşı, Hamam, Medrese sıbyan mektebleri sosyal hayatın gelişmesinde sağlam bir millet olgusunun 
oluşmasında önemli görevler yapmışlardır. 

Mahalle meydanları caddelere ve sokaklara ayrılır, bu sokaklara çıkmaz sokaklar bağlanır. Evlerin 
bahçe duvarları genelde evlerin önünde yer alır, evlerin kapıları  bahçenin içine açılır, bahçe 
duvarlarındaki kapılar çıkmaz sokaklara açılarak, evlerin bağımsızlığı sağlanırdı. Genelde bu çıkmaz 
sokaklarda kuyular yer alır, su ihtiyaçları bu kuyulardan sağlanır toplumsal paylaşımın örneğini teşkil 
ederdi. 

Genellikle Her mahallede bulunan ahşap konaklardan bazılarında saraylı hanımlar önemli bir ögedir. 
Haremde yetişmiş bir kültüre sahip olan bu saraylı hanımlar mahalledeki hanımların sosyal hayatta 
yetişmesinde önemli görev üstlenmişler, aileden başlıyan medeniyet öğretisinin temeli olmuşlardır. 
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Bizans döneminde ve Osmanlı Döneminde; Süleymaniye- Fatih arası Ulema semtleri olarak bilinir ve 
kabul edilirdi, Her dönemin ilmiye sınıfı bu bölgelerde ikamet ederler. Birbirini besleyen  ilim 
merkezleri , kütüphaneler ve üniversite birimlerinin bu bölgelerde kurulmaya başlanmış olması bu 
nedenledir.   
 
İstanbul’da halkın eğlence merkezleri, Osmanlı döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Tahtakale 
ve Şehzadebaşı semtlerinde yer almış ve yüzlerce yıl Kıraathaneler ve ilerleyen yıllarda kumpanya 
tiyatroları buralarda hizmete devam etmiştir. 
 
İstanbul’un fethinden itibaren devletin diğer eyaletlerinden getirilerek  şehre yerleştirilen Bilginler, 
Şairler, edebiyatçılar, Musiki üstadları şehrin mahallerine yayılmış konaklarda ilim veya edebiyat 
meclislerinde bir araya gelerek meşk yaparlar, edebiyatın veya şiirin tadına varırlardı. 
 
Çoğunluğu gayrımüslimlerin oturduğu mahallelerde kendi meşreblerince eğlenceleri ve ibadet 
yaptıkları kiliseleri, havraları Müslümanların Camileri ile beraber birlikte yaşamanın damgasını 
vururlar şehrin üstüne. 
 
Genellikle mahalle kenarlarında yer alan Dergahlar ve tekkeler ise toplumun ruhen devşirilmesinde 
önemli rol oynarlardı. 
 
Sokak hayvanları, kediler, köpekler, kuşlar halkın birlikte yaşadığı dostlarıdır, halk onlarla 
yiyeceklerini paylaşır. Atlar ve Eşekler şehir sakinlerinin binekleridir, alışveriş yaptıkları 
dükkanlarıdır. 
 
Zenaatın her türlüsü ve en iyisi tarihi yarımadada yer alır. Her devrin en iyi sanatkarları İstanbul 
Suriçinde bulunur.  
 
19.yy dahil İstanbul’un bu çok renkli insan yapısı ve kültürü her devrin ekonomik yapısına göre 
ekodinamiğini kendi yaratır. Savaş ve felaket yıllarında fakirleyen ve zayıflayan ekonomi, zaferlerle 
ve dış ticaretin gelişmesiyle zaman zaman iyileşmeler yaşanır. Mahallenin zengini de vardır, Fakiri de, 
Esnafı da vardır, saraylısı da, şairi de vardır, tabibi de.  
 
Balat ve Samatya gibi bölgelerde gayrımüslimler 20 yy.a kadar neredeyse müslüman nüfus sayısı 
kadardı. Savaşlar ve mübadeleden sonra, 1950 lerde  6-7 eylül olaylarından sonra maalesef İstanbul’un 
bu farklı mozaiği kaybolmuştur. 
 
Tarihi yarımada, tarihin içinde yaşadığı dünyanın sayılı kültürel şehirlerinden biridir. İslam 
dünyasında söylenen bir söz vardır; Müslümanların kutsal kitabı Kuran , Mekkede nazil olmuş, 
Mısırda okunmuş, İstanbul’da yazılmıştır. Bunun nedeni Hat sanatının ve çok kıymetli hattatların 
İstanbul’da yetişmiş olmaları ve İstanbul’da talebeler yetiştirip, şehri ve şehirdeki tarihi eserlerde yer 
alan hat sanatının nadide eserlerinin İstanbul’a ayrı bir renk verdiğini tarihi yapıları hareketlendirdiğini 
görürüz. Mezar taşlarındaki hat sanatı da bir başka güzelliktir şehir için. 
 
Kazasker Mustafa İzzet efendi hatlarının güzelliği,estetiği Kapalıçarşının Çarşıkapı kapısında yer alan  
 
Talik yazı “El Kasibu habibullah” Allah ticaret yapanı sever. Hattı bize sanatla gündelik hayatın nasıl 
iç içe olduğunu gösteriyor. Hattın son yüzyıldaki zirve ismi Hattat Hamit’in hatlarının bir çok evde bir 
eseri bulunması şehrin insanlarının hat sanatıyla nasıl iç içe olduğunu gösterir. 
 
Çarşılar , şehrin olmazsa olmazlarındandır İstanbul’un . Fatih’in icraatları arasında , İmparatorluk 
kurulmasında temel ögeleri belirlerken Medreseler, Mimari ve Çarşılar çok önemli yer teşkil eder. 
Dünya ticaretine ev sahipliği yapmak için dünyanın ilk ve en büyük AVM sini İstanbul da kurmuştur. 
Kapalıçarşı; 560 yıllık tarihi ile,  entegre bir küçük sanayi ve ticaret merkezidir. 20 bin insanın çalıştığı 
Kapalı çarşıda asırlardır her meslekten işyerleri ve sanatkarlarla, çarşı içindeki dükkanlarda ve 
kapalıçarşıya bağlı işhanlarında hayatın idamesi için gerekli olan tüm malzemeleri 
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bulabilirsiniz.Bugün de eski hareketliliği azalmasına rağmen tarihi ve turistik önemini ve önceliğini 
muhafaza etmektedir.  Çarşılar; imparatorluk geleneğinden gelen Ahilik geleneği ile yürütülmektedir. 
Bu dev ekonomik sistem, geleneksel bir düzen , intizam  ve  kontrol mekanizması ile yürütülmektedir. 
 
Tarihi yarımadada yaklaşık 10 bin civarı tarihi eser bulunmaktadır, bunlar bir çeşmede olabilir bir 
duvar yıkıntısıda, bir sıbyan mektebi, bir tekke, cami medrese hamam gibi sosyal yapılarda olabilir. 
Son yıllarda İl özel idaresi ve valilik tarafından tarihi eserlerin restorasyonu hız kazanmış olmasına 
karşın bugün adı ve kimliği belli ama hiçbir fiziki parçası bulunmayan 99 cami, 57 medrese ve tekke, 
55 tarihi değere sahip sivil yapı kayıptır.  Bu sayı aslında resmi kurumlarca beyan edilen rakamlar 
ancak bu sayının çok daha fazla olduğunu biliyoruz, eskiden her mahallede birkaç tane olan 
çeşmelerin sayısı çok az kalmıştır. Bu çeşmelerin önce ayna tabir edilen kısımlarından künyeleri ve 
banî  isimleri çalınmış daha sonra çeşmelerin suyu gidince kendileri de yıkılmıştır. Hamamlar Tarihi 
yarımada için çok önemli sosyal yapılardır. Refah toplumuna geçişte, mahallede sokakta,çarşıda olan 
hamamlar evlerin içine alınınca fonksiyonlarını yitirmiş, tarihi ismi ile bilinen  onlarca hamam , 
mimarı Mimar Sinan olsa bile ya yıkılmak üzere terk edilmiş  ya depo olarak kullanılmakta, yada 
restore edilerek çarşı olarak kullanılmaktadır. 
 
Kısaca: İstanbul Tarihi yarımada içinde bugün yaşayan 450 bin civarı nüfus vardır. İstanbul Tarihi 
yarımada içinde eğitim seviyesi gittikçe düşen ve demoğrafik yapısı sürekli farklılaşan gerçek 
İstanbullu olmaktan uzak bir  toplum yapısı ile karşılaşıyoruz. 
 
Binalar Eskimiş yıpranmış, yanlış imar politikaları her devirde Tarihi yarımadaya en büyük darbeyi 
vurmuştur.  
 
Son yıllarda Tarihi Yarımada içinde eski Fatih sınırları içinde bulunan 69 mahalle ise, anlaşılmaz bir 
düşünce ile 24 mahalleye indirilmiş, birçok tarihî geçmişe sahip mahalleler isimleri yok edilerek 
geçmişle gelecek birbirinden koparılmıştır. 3-4 mahallenin bir araya getirilerek farklı isimler verilen 
yeni mahallelerin durumu Dünyada hiçbir örneği olmayan bir tarih katliamıdır. Sokak isimlerinin , 
cadde isimlerinin yeni isimlerle değiştirilmesinin mantığı da anlaşılabilir değildir. 
 
Kısaca Asırlarca üç imparatorluğa merkez olan güzel İstanbul’umuzun merkezi Tarihî yarımada, 
bugün bırakın bir imparatorluk merkezi olmayı , çağdaş bir şehir merkezi olmaktan uzaktır. 
 
Sekiz bin yıllık tarihi olan bir şehirde yaşıyoruz, iki bin yıllık bin beş yüz yıllık bin yıllık beş yüz yıllık 
iki yüz yıllık tarihi eserlerimizi bugüne kadar gerektiği şekilde koruyup kollayamadık. Son on yıl 
içinde bu konudaki ciddi çalışmalar, aksaklık ve bazı eksikliklere rağmen sevindiricidir. 
 
Çözüm nedir? Çözüm, Tarihi yarımada içinde çok sağlam ve değiştirilmeyecek bir projenin 
uygulanması, ancak mimarisini yapanların sosyoloji ve felsefeyi ve tarihi çok iyi bilen insanlar olması 
gerektiği inancındayız. Çünkü Medeniyet inşa eden şehirlerde, Her yapının her sokağın her meydanın 
her çeşmenin her anıtın her caminin , mescidin, kilisenin, havranın hatta çarşının , alışveriş merkezinin 
bir ruhu vardır. Bu ruh, bu ruhu yansıtacak bilgi birikimine sahip insanlarca üretilir. Tarihi Yarımada 
da buranın tarihine ve ilmine vakıf ve sahip ve bu şuurda olan teknik ekip ve kadroların bu işleri 
yapmaları  gerekmektedir. Son yıllarda bu konuda çalışmalar yapılmaktadır, ancak çok yavaştır ve 
devşirilerek bozularak yapılmaktadır. Tıpkı önemli yapılara ve Alışveriş merkezlerine verilmekte olan 
Türkçe olmayan isimler gibi.  
 
İstanbul’da Tarihi Yarımada da sahip olmamız gereken kendi tarihimiz kadar, dünya tarihinde ve 
coğrafyasında,  bize lütfedilen bu beldede yaşamanın sorumluluğunu üstlenmektir. 
 
Tarihi Yarımada içindeki her yapıyı, çeşmeyi, ağacı, camiyi, mescidi,  kiliseyi, havrayı, bir ahşap evi, 
bir taş evi, bir küçük meydanı, bir kuyuyu, tarihi bir duvarı, sütunu, mezar taşını, bir sokak ismini, bir 
mahalle ismini, Bir parkı, bahçeyi, sokakta bizlerle yaşayan canlıları kendimizin gibi sahiplenmemiz, 
çirkinliklerle mücadele etmemiz, Bu şehrin ve milletimizin medeniyetine sahip çıkmamız demektir. “ 
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