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YILDIZ SARAYI, YAVERAN DAİRESİ VE NÖBET YERİ RESTORASYON 

PROJESİ 

ÖZET 

Yıldız Sarayı, 19. yüzyılın siyasi, teknolojik ve sanatsal eğilimlerini sergilemektedir. 

Daha önce yapılmış olan Osmanlı saray yapılarından birçok noktada farklı olan ve 

döneminin yapım teknolojisini içeren Saray’da en yoğun yapısal gelişmeler II. 

Abdülhamid Dönemi’nde görülmektedir. Nitekim aynı dönemde Saray arazisinin 

genişletildiği ve inşaat faaliyetlerinin arttığı bilinmektedir. 

Cumhuriyet’in ilanından sonra Saray, 1940-1974 yılları arasında Harp 

Akademileri’nin kullanımındadır. Bu tarihten sonra 1978 yılına kadar boş kalan Saray 

yapıları yine Harp Akademileri tarafından korunmuştur ve sonrasında Saray, çeşitli 

kurumlarca kullanılmıştır. Günümüzde ise Yıldız Teknik Üniversitesi ile Şale Müzesi 

kullanımını sürdürmektedir. Saray’ın pek çok yapısıyla bölümleri Cumhurbaşkanlığı 

tarafından devralınmıştır. Bu yapılarda restorasyon faaliyetleri sürdürülmektedir 

ancak tez günümüzdeki çalışmalardan bağımsız olarak hazırlanmıştır. Resmi Bölüm 

yapılarından biri olan Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri, Saray’ın I. Avlusu’nda 

bulunmaktadır. Yapıların, Saray’daki işlevleri ve üslupları önem arz ederken, 

döneminde kullanılan yapım tekniklerini sergilemeleri  sebebiyle de araştırılması 

önemlidir. İnceleme ve araştırmalar sonucu, iki farklı üslup ile yapım tekniğinden 

oluşmuş, ayrı yapılar oldukları anlaşılmaktadır. Ancak bitişik nizam konumlarından 

dolayı bu yapılar, Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri olarak bir başlıkta ele alınarak bu 

çalışma kapsamında incelenmiştir.    

Birinci bölümde, çalışmanın amacı, kullanılan malzemeler ve yöntem ile 

araştırmaların kapsamından bahsedilmiştir. İkinci bölümde ise Yıldız Sarayı’nın 

tarihçesinden, mimarisini etkileyen akımlardan ve Yaveran Dairesi ile Nöbet Yeri 

çevresindeki yapılardan bahsedilmiştir.  

Üçüncü bölümde, Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri’nin genel tanıtımı yapılmış, yapım 

tarihi, mimarı ve işlevi araştırılmıştır. Ayrıca rölövesinin alınması, detay ölçümleri, 

malzeme ve hasar tespitlerinin yapılması ile bulunan ipuçları yine bu bölümde 

incelendikten sonra yapım sistemi araştırılmıştır.  

Dördüncü bölüm, eldeki veriler ile geçmişteki restorasyonu ve arşiv fotoğraflarından 

yola çıkılarak oluşturulmuş, restitüsyona yönelik sorunlardan bahsedilmiştir. Analoji 

çalışmasının yapılamama sebepleri açıklanmıştır ve restitüsyon projesi bu kapsamdan 

yola çıkarak hazırlanmıştır.   

Beşinci bölümde, yapıların korunmasına ve onarımına yönelik müdahale önerileri 

sunulmuştur. Tarihi yapılarda yeni gelişen koruma yöntemleri ve teknolojileri 

araştırılmıştır. Ayrıca yapıların özelliklerine uygun ve kullanılarak korunmalarına 

yönelik yeni işlev seçilerek, restorasyon projesi olarak önerilmiştir.  

Altıncı bölümde, tez çalışmasının genel değerlendirilmesi yapılmıştır.  
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YILDIZ PALACE, YAVERAN DEPARTMENT AND THE SENTRY POST 

(NÖBET YERİ) RESTORATION PROJECT 

SUMMARY 

Yıldız Palace, the last palace the Ottoman Empire has built, is located in Beşiktaş. In 

the thesis, structures that are located at the Yıldız Palace, Yaveran Department and the 

Sentry Post are examined. It is known that most of the buildings which have timber 

building system could not make it to reach the present day. Purpose of the study is to 

documenting the structure with original timber construction qualities, offer protection 

proposals and create a suggestion for use according to the structure with the restoration 

project. So that, it is aimed to offer example conservation proposals for similar 

structures that has with similar building techniques. 

The subject of the thesis, Yaveran Department and the Sentry Post is located at the 

first court (I. Avlu) and in the face of opposite Great Mabeyn Kiosk. It can be said that 

the building has a strong connection with Palace’s environment because it is located 

near the Valide Gate, Saltanat Gate and Harem Interior Gate. Yaveran Department and 

the Sentry Post are two different buildings but they are examined under a single title 

since they are positioned adjacent. Yaveran Department is made of timber while the 

Sentry Post is made of masonry materials. The structure is built during the reign of 

Abdülhamid II. It is known that construction system using rationalized timber elements 

is preferred at the Palace’s some structures regin of Abdülhamid II because of the 

reasons like the need for speed in the construction business and economic factors. 

Yaveran Department is a structure that is built using rationalized timber elements as 

seen in the Western origin colonial cottage. Above the basement is two-stored and the 

Sentry Post building is one-stored. 

The thesis is composed under the name Yaveran Department and the Sentry Post and 

is consisted as six chapters. In the introduction chapter, the aim of the study, scope and 

the use of methods are referred. Besides survey of the building status and preparing 

project; sources, documents, maps, photographs, plans etc. visuals are investigated 

from different archives and libraries. 

In the second chapter, the history of the Yıldız Palace and the effects of Westernization 

to the palace are examined. Also the structures around the Yaveran Department and 

the Sentry Post are examined. Westernization Period is process that is started with 

Ottoman Empire’s interest in the West for regather the power which has been lost. In 

this context, many innovations have been made and they have influenced areas such 

as architecture and art. The designs of Raimondo D’Aronco or the use of structure 

metarials like cement can be exemplified to the effects of Westernization to the Yıldız 

Palace. Yıldız Palace was used as a hunting ground regin of the Kanuni Sultan 

Süleyman and until then small and big structures are built in the area. Abdülhamid II 

decide to move the palace administration and dynasty to Yıldız, starting the fast 

building process of Yıldız Palace. During this period, most of the Palace is completed 

and the it had closest situation to the present day. It had been used by Turkish military 
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forces between 1940-1970 after the declaration of the Repuclic. Yıldız Palace has lost 

some of its structures and its connection to Ihlamur Korusu because of the 

development actions in 1950s. In 1978, It was transferred to the Ministry of Culture 

and continued to be used by ten different institutions. In 2015, it was added to 

UNESCO’s World Heritage Tentative List. Nowadays, the majority of them have been 

evacuated for use by the Presidency and restoration works are in progress. This thesis 

is prepared indepently of nowadays studies. Palace consists of Formal Section (Birun), 

Private Section (Harem), Outher Garden and Surroundings Structures. A particular 

order isn’t followed in the Palace settlement, so the street, square etc. are naturally 

occurred. In the Private Section (Harem) of the Palace there is an artificial big lake. In 

the landcape layout, Pitoresque style is generally referred. In the surrounding of 

Yaveran Department and the Sentry Post, there is Great Mabeyn Kiosk, Set Kiosk, Çit 

Kiosk, Silahhane, Small Mabeyn Kiosk, Hünkar Dairesi (Hünkar House), Limonluk 

and Carpenter’s Workshop.  

In the chapter three, the history of Yaveran Department and the Sentry Post is 

examined, involving the current states of the structures, plan features, facade features, 

building techniques and metarials, architectural elements and the deterioration in the 

structure. The Ottoman documents and map plans obtained from the Prime Ministry 

Ottoman Archive has been translated to today’s Turkish. By comparing historical 

documents, memories and photographs from Abdülhamid II Archive with data that is 

gathered from different sources, the information about the construction date of the 

building, the architect and the function of the building were tried to be found. The 

changes in site plan is observed during this searching. The two small pools in front the 

Yaveran Department and the Sentry Post and the Tüfenkçiler structure across the 

building, are not available today. It is understood that the buildings were built between 

1890-1892 but the architect is unknown. Yaveran Department was used by the 

commanders of the sultan while the Sentry Post was used by Palace guards. Like the 

Palace complex, the Yaveran Department and the Sentry Post were also registered as 

the 1st group. In time, the building has been used by diffirent users and lastly by 

IRCICA. Today, the building is allocated to the Presidency. Building has a thin and 

long form on account of the sequencing of rooms. The facade of the timber structure 

is plastered and exposed timbers are painted in blue. The ground floor entrances are 

noticeable both by steps and wall ledges and the building has many entrance doors. 

The first floor cantilever ends are ornamented. The facade, in which the louvered 

windows are arranged in order, reminds the office design and also elements of Art 

Nouveau style can be seen. In accordance with the eaves overhang layout of roof, the 

structure is of Chalet style. Carvings of the building are made of Baroque – Rococo 

style. The Sentry Post building is polygonal planned has a glass case entrance door. 

The large Baroque eaves is timber and its facade facing the Great Mabeyn Kiosk is 

quite ornamented. The existing damage in the buildings is mostly caused by moisture. 

Therefore, there can be seen efflorescence, damage of plaster etc. on the buildings, 

also the paint on the external timber surfaces are cracked because of the UV rays. 

Hence on the buildings, there can be seen installation attachment and cavities. 

 The forth chapter is dedicated to the restitution researches and project. Hints for the 

original plan of Yaveran Department can’t be read in detail on the structure. Hence, an 

analogy study was requested to be done. But, due to the Yaveran Department’s 

function and construction’s features, it may have remained singular. Therefore, no 

structure was found to compare by means of function for analogy. However, design 

criteria obtained from military barracks guides written in the same period helped in the 
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preparation of restitution project. In addition, Prime Ministry Ottoman Archives 

documents and the Istanbul Number III Cultural Heritage Preservation Board 

Archive’s visuals were used also other archives. Based on the photographs, it can be 

assumed that there is no big change in the facade design compared to the first period. 

In the fifth chapter deals with interventions for damage and recommendations for use. 

The main purpose is to ensure the security of the structure and keep it alive with the 

least possible intervention. In this context, there are titles such as; cleaning, 

consolidation, reintegration and renewal. Inserts that do not fit the original texture of 

the structure were cleaned. It is recommended that investigate the cause of the damages 

during field study. The replacement of decomposed timber elements with the same 

size and quality of impregnated timber is also recommended. It is also proposed to 

replace the roofing metarial of Yaveran Department. Because the roof tile is thought 

that a misleading impression of the original construction system. It is aimed to cut the 

relationship between the structure and the humidity with the arrengements like rain 

pipes and drainage system. In addition, Yaveran Department has not got insulation of 

the original structure. So this is the thought affect the interior comfort conditions. For 

this reasons, energy efficiency and the techniques used about the topic are mentioned 

and discussed. However the most effective way to make decisions is to prepare a 

solution this issue with a team of experts. 

The first function of Yaveran Department was used as a service structure and the last 

function is used as an office. In addition to this information, in the new function 

proposal; the location, characteristics and comfort conditions of the building were 

taken in to consideration. Temporary exhibition function has been proposed due to the 

conditions of use and facilities offered by the building. Yaveran Department divided 

in to three; exhibition management, temporary exhibition and guide services, in itself. 

It has been ensured that the functions are interconnected and feed each other. The 

layout of the exhibition accommodates the requirements of the plan. Therefore, it is 

recommended to visit with a guide. It is suggested to exhibits the works of new talents 

who the state has discovered and seen succesfull where in the temporary exhibition. 

Also exhibitions working days and opening celebrations are detailed in the decision of 

restoration project. In addition, the new use proposed to the building that the 

interaction with the outside of Palace and it’s strengthened. The structure of the  Sentry 

Post is functioned as security, according to its original function. 

The sixth chapter is the result chapter. The project of the thesis was prepared and 

necessary research was completed. Lastly, few of the original timber structures have 

survived to the present day. On this thesis; it is desired to exemplify that our historic 

timber structures’s level of technology and diversity of style.   
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1.  GİRİŞ  

1.1 Amaç 

Son Osmanlı sarayı olan Yıldız Sarayı, Beşiktaş-Ortaköy kıyılarından bakıldığında 

sırtın kuzeybatısındadır. II. Abdülhamid çevre arazileri alarak Saray alanını 

genişletmiştir. Bu gelişmeye koşut olarak, yakın bölgede yeni başlamış olan 

yapılaşmalar hız kazanmış ve çevre nüfusunda artış olmuştur. Yapıldığı dönemin 

yeniliklerinden etkilenirken çevre yapıların dokusunu da etkileyen Saray’ın resmi 

dairelerinden biri olan Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri, yerleşmenin I. Avlusu’nda 

(Resmi Bölüm) bulunmaktadır. 1984 yılında TC Kültür Bakanlığı’nın onayı ile 

IRCICA tarafından kullanılmak üzere restorasyon projesi hazırlatılmış ve 1986 yılında 

restore edilmiştir.  

Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri, işlev ve mimari özellikleri açısından yapıldığı 

dönemin etkilerini sergileyen saray yapısıdır ve yapıda değişikliğe uğrayan bölümler 

bulunmaktadır. Bu çalışmada belgeleme ve araştırmayla gelecek kuşaklara doğru bilgi 

aktarımında bulunmak amaçlanmıştır. 

1.2 Kapsam ve Yöntem 

Yapının krokilerinin milimetrik kağıt kullanılarak çizilmesinden sonra geleneksel ve 

teknolojik yöntemlerle 2017 yılında rölöve ölçüleri alınmıştır. Fotoğraf ve video 

çekimleriyle de mevcut durum belgelendikten sonra; 1/200 vaziyet planları, 1/50 kat 

planları, cepheler ve kesitler, 1/20 kapı detayı ve 1/5 nokta detayı rölöve kapsamında 

hazırlanmıştır. Daha sonrasında bozulmalar ve malzeme tespiti yapılmıştır. Bu 

aşamada, İÜ Merkez Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü, Atatürk Kitaplığı, Beyazıt 

Devlet Kütüphanesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi, İTÜ Mustafa İnan 

Kütüphanesi, YTÜ Sabancı Kütüphanesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Salt Galata ve İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nda araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda bulunan 

bilgiler ışığında dönem analizi ve restitüsyon projesi hazırlanmıştır. Tüm bu 
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araştırmalardan sonra ise restorasyon önerisi geçmişe saygılı olma kaygısı güderken 

günümüz teknolojisinin sağlayabileceği kolaylıklardan ve koruma yöntemlerinden 

yararlanılarak hazırlanmıştır (Şekil 1.1).  

 

Şekil 1.1 : İBB haritasına işlenen Yıldız Sarayı bölümleri (Şimşek, 2018).
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2.  YILDIZ SARAYI 

Batılılaşma Dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun bilim ve teknolojide Batı’ya 

yetişememesi sonucu kaybettiği gücünü kazanmak için Batı’ya ilgi duymasıyla 

başlayan süreçtir. 18. yüzyıl başından itibaren dönem, pek çok düzenlemeler ve 

yeniliklerle doludur. Bu yenilikler genellikle eğitim, askeri, ekonomi, yönetim gibi 

alanlara yönelikken; mimarlık, sanat, günlük yaşantı vb. üzerinde de etkisi olmuştur. 

 Yeniliklerin mimarlık üzerindeki etkisi, devletin en üst tabakasının standartlarını 

yansıtan saray yapıları üzerinde açıkça görülür. İlk kez Batılı bir mimara, Melling’e 

yapı yaptırılmış ve sarayda yabancı üsluplar seçmeci bir şekilde kullanılmaya 

başlanmıştır denilebilir (Cezar, 1987, s. 13-14). Cezar’a göre (1987, s.19) seçmeci 

üslubun yayılmasının ana nedenlerinden bazıları, Sanayi Devrimi yaşayan sömürgeci 

Batı’nın dünyaya açılmasıyla ortaya çıkan kültürel ilişkiler ve mimarlıkta 

beğenilenlerin seçmeci anlayışla sentezlenmesinin geçerlilik kazanmasıdır. Cezar’ın 

bu görüşüne, Yıldız Sarayı’nda sedir yerine Batı tarzı mobilyanın kullanılması, ocak 

yerine sobanın tercih edilmesi ve çimento gibi yapı malzemelerinin Saray mimarisine 

girmesi ilk olarak örnek gösterilebilir. İkinci olarak ise yabancı tasarımcılardan 

faydalanılmasıdır ve buna örnek İtalyan mimar Raimondo D’Aronco’ya Yıldız Sarayı 

yapılarından bazılarının tasarlatılmasıdır. Raimondo D’Aronco’nun Yıldız Sarayı 

dışında birçok tasarımının olmasına ve 1894 yılı depremi sonrasındaki restorasyon 

çalışmalarında bulunmasına yönelik araştırmalar yerli-yabancı kaynaklarda 

geçmektedir. Üstelik Barillari ve Godoli’ye göre (1996, s.60), restorasyon 

çalışmalarındaki deneyimi sayesinde yeni Osmanlı mimarlığı için farklı birleşimler 

denemiştir. Barillari ve Godoli’nin bu savından yola çıkarak D’Aronco’nun Yıldız 

Sarayı’na yaptığı tasarımlar için geçmiş ile Batı üsluplarının seçmecilikle 

harmanlanması demek yanlış olmayacaktır. Son olarak, Yıldız Sarayı’nda Batı kökenli 

teknolojik gelişmelerin de kullanıldığı bilinmektedir. Saray hem malzeme hem tasarım 

olarak Batı etkisinde olmasına karşın Saray’ın yerleşim düzeninin dağınık 

kurgulanmasıyla geçmişe bağlılık gösterip bir anlamda Topkapı Sarayı’nı hatırlatması, 

Semavi Eyice’nin (1985, s.74), “Osmanlı devri Türk Saray topluluğu geleneğinin 

hepsinde de sürdürülmüş olması…” söylemini doğrular niteliktedir.
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2.1 Yıldız Sarayı’nın Tarihine Kısa Bakış 

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde av sahası ve mesire olarak kullanılan arazi, daha 

sonra saray bahçelerine dahil edilmiştir. Sırasıyla  I. Ahmet, III. Selim, II. Mahmut, 

Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz tarafından büyük-küçük köşkler 

yaptırılmıştır. III. Selim’in yaptırdığı yapılardan günümüze sadece Rokoko 

üslubundaki çeşme ulaşmıştır. Sultan Abdülaziz, Çırağan Sarayı ile korunun 

bağlantısını sağlamak için Ortaköy Caddesi üzerine bir köprü, daha sonra Malta 

Köşkü, Çadır Köşkü ve Çit Kasrı’nı yaptırmıştır (Ezgü, 1962, s.2-3). Bu yapılar da 

günümüze ulaşabilmiştir. 

II. Abdülhamid, 31 Ağustos 1876 günü tahta çıkmadan önce babası, amcası ve 

ağabeyinin acıklı sonlarına tanık olmuştur. Nitekim var olan sahilsaraylarını 

kullanmamış, bunların yerine sahilden uzak ve oldukça korunaklı yeni sarayı 

yaptırmıştır. Sultan’ın 1909’da tahttan indirilmesi sırasında yaşanan Yıldız Yağması 

nedeniyle Saray birçok yönden zarara uğramıştır. Daha sonra Sultan Vahdettin 

Dönemi’nde çıkan yangınlar sebebiyle birkaç yapının yandığı da bilinmektedir.  

Cumhuriyet’in ilanından sonra Saray, 1941’den 1974’e kadar Silahlı Kuvvetler ve 

Harp Akademileri’nce kullanılmıştır. 1958 yılındaki imar etkinliği Saray’ın bazı 

yapılarının yok olmasına ve Ihlamur Vadisi’yle bağlantısının kopmasına; Boğaziçi 

Köprüsü’nün yapılması ise Orhaniye Kışlası’nın dışarıda kalmasına neden olmuştur 

(Batur, 2011, s.132). 1978’de Saray, Kültür Bakanlığı’na bağlandıktan sonra on farklı 

kurum tarafından paylaşılarak kullanılmıştır (Merey, 1985, s.262). Günümüzde bu 

yapılardan bazılarında Yıldız Teknik Üniversitesi ve Şale Müzesi kullanımlarına 

devam ederken, diğer bölümler Cumhurbaşkanlığı kullanımında olup,  restorasyon 

çalışmaları sürmektedir. Ek olarak Saray, 2015 tarihli önermeyle UNESCO Dünya 

Mirası Geçici Listesi’nde yer almaktadır (URL-1). 

2.2 Saray 

Yıldız Sarayı’nın yerleşimi genellikle topografyadaki doğal eğimler doğrultusunda, 

işlev kümelerinin kesişimlerinden oluşmaktadır. Yerleşim kurgusunun getirisi olarak 

Saray denetimi sıkılaşmış ve pek çok yapı deniz manzarasından faydalanmıştır. Ayrıca 

vaziyet planına bakıldığında belirli bir biçim kaygısı güdülmediği anlaşılır. Yerleşimin 
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rastlantısal olması meydanları olan sokak dokusunun oluşmasını sağlarken; 

topografyaya uyulması sokak, teras ve geçitleriyle girinti-çıkıntıya sahip olan dokunun 

oluşmasına sebep olmuştur (Batur, 2011, s.134). Bahsedilen yerleşim düzenindeki 

peyzaj genellikle Pitoresk üslupludur ancak Büyük Mabeyn’in olduğu I. Avlu’da 

biçimsel tasarıma gidildiği görülmektedir.  

Saray yapıları incelendiğinde, işlev ve üslup bakımından çeşitli oldukları ancak 

alışagelmiş saray mimarisi gösteriş ve büyüklüğünde de olmadıkları anlaşılır. Bunun 

nedenini Batur (2011, s.133), “Sahildeki Dolmabahçe ve Çırağan saraylarının varlığı 

ve yeni oluşları burada büyük boyutlu saray yapımını gereksiz kılmış… Ayrıca, 

imparatorluğun son yıllarının ekonomik ve siyasi koşullarında yapım etkinliğinin fazla 

göze batmayan ve zamana yayılmış bir süreç olmasını da sağlamıştır.” şeklinde 

açıklamıştır. Buna ek olarak, yeni kurulacak olan sarayın bir an önce hayata geçmesi 

için gerekli olan hız ihtiyacı yapım sistemlerini etkilemiştir. Çeşitlilik ise her işlev, 

kişi, ekip için ayrı yapı yapılması ve çoğunluğu yabancı akımlardan etkilenen 

mimarların deneme anlayışında tasarımlar yapmasından kaynaklanır (Batur, 2011, 

s.134-135). Bu sebeple, yapıların hangi mimarın eseri olduğunu anlamak zorlaşmıştır.  

Tüm bu bilgiler ışığında sonuç olarak, Yıldız Sarayı’ndaki Şale tarzı ahşap yapılara 

Türk sanatının eklenmesiyle ortaya çıkan çeşitlilik ve yerleşimdeki rastlantısallık 

sonucu oluşan doku için Saray’a özgü olduğu çıkarımı yapılabilir. Batur (2011, s.138), 

Saray’ı korunaklı duvarlarına ve işlevlerine göre; merkezde Resmi (Saray-Birun) ve 

Özel (Harem-Enderun) Bölüm, bu kısmı çevreleyen Dış Bahçe ve son katman olan 

güvenlik birimlerinin bulunduğu kesimleri Çevre Yapıları olarak tanımlamıştır. Bu 

bölümlere ulaşmayı sağlayan beş farklı kapı bulunmaktadır. Çalışma kapsamında 

sadece Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri çevresindeki yapılar aşağıda incelenmiştir. 

2.2.1 Resmi bölüm 

Büyük Mabeyn Köşkü, Sultan Abdülaziz tarafından 1865-1866 yıllarında Balyan 

ailesine yaptırılmıştır. II. Abdülhamid resmi çalışmalar ve toplantılar yapmak için 

kullanmıştır (Bilgin, 1988, s.14). Kagir yapının planı saraylara uygulanan merkezi 

sofalı, eyvanlı şemanın çeşididir (Batur, 2011, s.139).  

Set köşkü, yabancı büyükelçilerin Cuma Selamlık törenlerini izleyebilmeleri için 

Sultan Abdülhamid tarafından yaptırılmıştır (Bilgin, 1988, s.15). Kaynaklara göre, 

Sarkis Balyan’ın tasarımıdır ve Büyük Mabeyn’le benzer üslup kullanılmıştır. Büyük 
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Mabeyn’e camlı bir koridorla bağlanan, kagir ve tek katlı yapıdır. Seramlık Alayı veya 

Cuma Selamlığı olarak adlandırılan, padişahın katıldığı ve tebası ile biraraya geldiği 

resmi törenlerin yeri Hamidiye Camii’nin yapılmasıyla Saray’a yaklaşmıştır (Çetintaş, 

2005, s.75-76).  

Çit Kasrı, Sultan Abdülaziz Dönemi’nde yapılmış, tek katlı yapıdır. Üç farklı girişi 

bulunur. Diplomatik personel ve elçilerin kabulü için kullanıldığı söylenir.  

Silahhane, II. Abdülhamid tarafından Saray hizmetkarlarının yemekhanesi olarak 

yaptırılmış, daha sonra Silah Müzesi olarak kullanılmıştır (Bilgin, 1988, s.15). Tek 

katlı yapıya asma kat ve eğimin açıldığı yerden itibaren bodrum katı eklenmiştir. 

Yapının ön cephesi kolon dizilerinin simetrik sıralanmasıyla hareketlenir.  

2.2.2 Özel bölüm  

Resmi bölümden Barok işlemeli, selsebilli ve padişah tuğralı duvarla ayrılan bölüme 

Harem denilir. Pitoresk üsluplu bahçesinde çimento kullanılarak yapılmış kaskatlar 

dikkat çekicidir. Ayrıca seraların yanısıra Hamid Havuzu denilen yapay göl ve daha 

küçük boyutlardaki havuz da Saray yaşantısını sergilemektedir. 

Hünkar Dairesi, Sultan Abdülmecid Dönemi’nde yapılmıştır. Valide Sultan Köşkü 

veya Hünkar Sofrası isimleriyle de bilinir. II. Abdülhamid Dönemi’nde Harem Dairesi 

olarak kullanılmıştır.   

Küçük Mabeyn ile ilgili olarak kaynaklarda, Sultan Abdülhamid’in günlük kullanımı 

için tanzim edildiği ve iki katlı kagir yapının iç mekan süslemelerinde Art Nouveau 

üslubunun kullanılmış olduğu geçmektedir. 

Limonluk Serası, 1895-1896 yılları arasında yapılmış ve Raimondo D’Aronco 

tarafından tasarlanmıştır. L plan şemalı yapının dökme demir strüktürünün üzeri camla 

örtülmüştür. İçersinde oval bir havuz bulunur. Rokoko bezemeli ve Neo-Barok üsluplu 

yapılanmanın devamı olan Pavyon Köşkü, tek katlı ahşap bir yapıdır (Batur, 2011, 

s.143).  

Marangozhane, Sultan’ın hobisi olan ahşap oymacılık sanatını gerçekleştirdiği ofis 

olarak kullandığı yapıdır. Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri’nin arkasında bulunur ancak 

Harem kısmında yer alır. Bu iki yapı birbirinden tuğla örgülü yüksek duvarla ayrılır. 

Ahşap strüktürlü yapı, Batur’un tanımlamasıyla (2011, s.144) Rejans üslubundadır ve 

oldukça sade, ince dikdörtgen plan şemalıdır. 
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3.  YAVERAN DAİRESİ VE NÖBET YERİ 

3.1 Tarihçe 

Yaver sözcüğü Farsça kökenlidir. “Devlet ve Hükümet başkanlarıyla komutanların 

yanında bulunup onların komutlarını yazmakla ve gereğinde yerine ulaştırmakla 

görevli subay, emir subayı.” anlamına gelmektedir (Tuğlacı, 1974, c.3, s.3028) (Şekil 

3.1). Yaveran ise yaver sözcüğünün çoğul olarak kullanımıdır.  

 

Şekil 3.1 : Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri çevresindeki kapılar (Ezgü, 1962). 

Nöbetçi kulübeleri; saray yapıları, resmi yapılar, ulaşımın yoğun olduğu iskeleler vb. 

yapıların girişlerine denetimi ve emniyeti sağlamak amacıyla görevlendirilen kişilerin 

yağmur ve soğuktan korunması için yapılmış küçük barınaklardır (Çiftçi, 1998, s.33).  

Ön denetimin yanısıra danışma, karşılama gibi hizmetlerde de kullanıldığı 

düşünülmektedir (Çiftçi, 1998, s.33). Nöbet Yeri1 yapısı aslında saray mimarisinde 

güvenlik ve gözetim amacıyla tasarlanmış nöbetçi kulübesidir. Sözcük anlamına 

                                                 

 
1 26.07.2018 Tarihinde Afife Batur ile görüşülmesi sonucu, yapının Nöbetçi Kulübesi yerine Nöbet 
Yeri olarak isimlendirilmesine karar verilmiştir. 
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uygun olarak Yaveran Dairesi yaverler tarafından kullanılmıştır ve Nöbet Yeri 

Harem’in denetimini sağlamak amacıyla Harem İç Kapısı yanında yapılmıştır. 

Yapıların yapım tarihi, mimarı ve yaşam öyküsü bu bölümde kronolojik olarak 

incelenecektir. 

Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri’nin yapım tarihi ve mimarına yönelik genel yargı: II. 

Abdülhamid Dönemi’nde, Raimondo D’Aronco tarafından tasarlandığı yönündedir. 

Ayrıca Yaveran Dairesi’nin Nöbet Yeri ile birlikte tasarlandığı ve eş zamanlı olarak 

yapıldığı düşünülmektedir. Araştırmacıların birçoğu yapım tarihine değinmezken 

Batur (1985, s.92-93), Udine Kenti Sanat ve Tarih Müzesi Arşivi’nde bulunan Yıldız 

Sarayı’na ait belgelere ulaşmıştır  ve proje ile desenlere dayanarak yapının 1897-1900 

yılları arasında R. D’Aronco tarafından yapıldığını belirtmektedir. Batur, ilerleyen 

yıllardaki çalışmalarında yapıların yapım yılını ifade etmez. Barillari ve Godoli (1996, 

ss.67-70) ise; 1894-1895 yılları arasında D’Aronco’nun Büyük Mabeyn genişletme ve 

çevre düzenlemesine yönelik hazırladığı projeyi anlatırken, bu tarihlerde var olduğu 

anlaşılan Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri’nin de bu kapsamda yeniden 

düzenleneceğinden bahsetmektedir. Ancak söz konusu projenin Yaveran Dairesi için 

uygulanmadığı ya da yapının bir kısmını etkilediği düşünülmektedir. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yapılan araştırmalar sonucu Yıldız Saray-ı 

Hümayunu, Hazine-i Hassa ve Tophane-i Amire Müşiriyeti gibi kurumlar arası 

dilekçelere ve keşif defterlerine erişilmiştir. Bu belgelerin çoğu yaverlerin kullanımı 

için yeni inşa edilen Yaveran-ı Hazret-i Şehriyari Dairesi’ne aittir. Ancak başka yapı 

olduğu anlaşılan Yaveran-ı Hazret-i Şehriyari Erkan-ı Ümera ve Zabitan’ın daha önce 

konumlandığı Serenceme Yokuşu’ndaki dairenin Keşif ve Tamirat Defteri de 

bulunmaktadır. İki yapıdan da benzer isimle bahsedilmesi karışıklık oluşturmaktadır . 

Ancak belgelerin kronolojik olarak incelenmesinden Yaveran-ı Hazret-i Şehriyari 

Dairesi’nin teze konu olan yapı olduğu anlaşılmıştır.  

Yaveran-ı Hazret-i Şehriyari Erkan-ı Ümera ve Zabitan’ın kullandığı dairenin 6 Eylül 

ve 2 Ekim 1893 tarihli belgeleri2 incelendiğinde; yapının kagir saçak, kiremit üst örtü, 

demir parmaklıklı giriş kapısı kanadı ve ahır sakfı gibi malzeme ve mimari ögelere 

sahip olduğu anlaşılır. Bu mimari özelliklerden bu yapının Yaveran Dairesi olmadığı 

ayrımı yapılabilir. Ek olarak yaverler için yeni yapı yapılmasına rağmen üst rütbeli 

                                                 

 
2 BOA, Y.MTV. /84-34 s.1-2, R. 25 Ağustos 1309 ve H. 21 Rebiu’levvel 1311. 
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subaylar ve zabitanın daha önceden beri kullandığı bu yapının tamir edilmediğinden 

bahsedilmektedir. Aynı Defter’in çizelgesinde yapının Serencebey Yokuşu; 

dilekçesinde ise Serenceme Yokuşu’nda bulunduğu yazılıdır. Yapının tespiti için 

öncelikle çeşitli harita ve belgelerden Serenceme Yokuşu araştırılmıştır. Serenceme 

Yokuşu’nun (Serencebey Yokuşu) güzergahı; Atatürk Kitaplığı Hrt_03608, 

Pervititich, Alman Mavileri haritaları ile İsmail Müştak Mayakon’un hatıratına 

(Çetintaş, 2005, s.73) göre belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak elde edilen bilgilerden 

yokuşun bir bölümünün günümüzdeki yokuşla çakışmakta ve geri kalanının Saray’ı 

kapsamakta olduğu anlaşılır. Sonuç olarak Yaveran-ı Hazret-i Şehriyari Erkan-ı 

Ümera ve Zabitan olarak bahsedilen yapının Yaverler Dairesi olabileceği 

düşünülmektedir. 

Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri’ne ait Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan 

deftere3 restorasyonda olması sebebiyle ulaşılamamıştır. 30 Nisan 1890 tarihli 

belgede4 Yaveran-ı Hazreti Şehriyari için yapılacak dairenin inşasına 25.000 liranın 

gerekli olduğu yazmaktadır (Şekil3.2).  

23 Mart 1892 tarihli belgede5, Yaveran-ı Hazreti Şehriyari’nin inşaatının devam ettiği 

ve buraya gaz borularının döşendiği ifade edildiğinden, Daire’nin havagazıyla 

aydınlatılmış olduğu düşünülmektedir. 17 Mayıs 1892 tarihli belge6, Yaveran-ı Hazreti 

Şehriyari’nin “Mefruşat Defteri” olup, içerisinde mekan isimlerinin olduğu çizelge 

bulunur. Buradan yapının yaverler ve çavuşların kullanımı için yapıldığı 

öğrenilmektedir. Belgenin içeriği Bölüm 4.1’de detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. 19 

Mayıs 1892 tarihli belgeden7 Yaveran-ı Hazreti Şehriyari’nin Yıldız Sarayı 

içerisindeki Birun/Resmi yapıların civarında olduğu anlaşılmaktadır, Daire’nin 

inşasının  tamamlandığı ve tefrişi için 146.892 kuruş gerektiği ancak bunun pahalı 

olduğu gerekçesiyle 117.672 kuruşa indirildiğinden bahsedilmektedir. Bunun dışında 

(karyolalarıyla beraber) on yatak takımının istenmesi, yapının kullanım amacına 

yönelik ipucudur. 2 Ekim 1893 tarihli belgede8 Yaveran-ı Hazreti Şehriyari için baştan 

başlayarak bir dairenin yapıldığı ve tefrişatının da bittiği yazmaktadır .  

                                                 

 
3 BOA, HH.d /31381.  
4 BOA, Y.PRK.HH. /22-75, H. 10 Ramazan 1307. 
5 BOA, Y.MTV. /60-75, H. 23 Şa’ban 1309. 
6 BOA, Y.PRK.HH /25-39, R. 5 Mayıs 1308. 
7 BOA, Y.MTV. /62-81, H. 21 Şevval 1309. 
8 BOA, Y.MTV. /84-34 s.2, H. 21 Rebi’ulevvel 1311. 
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Özetle yapı, 30 Nisan 1890 tarihinden sonra yapılmaya başlamış, 19 Mayıs 1892 

tarihinde veya civarında inşaat sonlanmış ve yapı yaklaşık iki yılda tamamlanmıştır. 

Tefrişatının 2 Ekim 1893 tarihi dolaylarında bitmesiyle yapı kullanılmaya başlanmış 

olabilir. Raimondo D’Aronco’nun 1894 tarihinde İstanbul’a gelmesi bilgisine ek bu 

bilgiler, tarih olarak sıralandığında, yapı mimarının D’Aronco olmayabileceğini 

gösterebilir. Ancak 1895 tarihli Büyük Mabeyn genişletme ve çevre düzenlemesi 

projesinde, o tarihte var olan Yaveran  Dairesi ve Nöbet Yeri’ne düzenleme önerdiği 

anlaşılır. 

 

Şekil 3.2 : Yaveran-ı Hazret-i Şehriyari (BOA, Y.PRK.HH. /22-75). 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde tarihi belli olmayan vaziyet planlarında, Yaveran 

Dairesi ve Nöbet Yeri farklı isimlendirilmiştir. BOA, PLK.p. /2944 numaralı planda 

Nöbet Yeri tarafı “kapıcılar dairesi”, Valide Kapısı’nın karşısındaki kalan bölüm ise 

“doktor vs. odaları” olarak belirtilmiştir.  

BOA, PLK.p. /3112 numaralı planda Nöbet Yeri için “Nöbetçi Kulübesi”, Yaveran 

Dairesi için “ibka olunacak daire” ifadesi kullanılmıştır. Bu plan üzerine kırmızı 

kalemle eskiz9 çalışması yapılmıştır. Dönemin tanıklarından Osman Nuri (1998, s.13) 

yazmış olduğu eserde, “Valide kapısından girilip sola teveccüh edilince, sağ tarafta 

sıra ile bir katlı, hademe daireleri…” şeklinde Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri’nin 

konumunu işaret etmektedir. Ancak hademeden kastın ne olduğu tam olarak 

anlaşılmamaktadır. 

                                                 

 
9 Eskizde, 1895’te R. D’Aronco’nun Büyük Mabeyn genişletme ve çevre düzenlemesi projesindeki 
tasarım çalışmalarının benzeri görülse de eskizin kim tarafınden çizildiği bilinmemektedir. 
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Nitekim Arşiv (BOA) belgelerinde Yaveran Dairesi’nin padişahın küçük rütbeli 

subaylarının kullanımına yönelik askeri yapı olduğu anlaşılmaktadır. Planların tarihsiz 

olması ve kesin işlev bildirmemesine rağmen yapının dönem dönem doktor vs. 

tarafından kullanıldığı düşünülebilir.  

Yapının Mefruşat Defteri’nde, Yaveran Dairesi’nde telgrafhane bulunduğundan 

bahsedilmektedir. Nöbet Yeri için vaziyet planında Nöbetçi Kulübesi olarak 

bahsedilmesi dışında, Arşiv belgelerinde bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak Bilgin (1988, 

s.15); Yaveran Dairesi’nde yaverlerin yanısıra telgrafhane ve şifrehanenin de 

bulunduğundan, Nöbet Yeri’nde10 ise padişah ve hareminin güvenliğinden sorumlu 

tüfekçibaşının bulunduğundan bahsetmektedir. Ayrıca Ali Said (1994, s.30) 

hatıratında Harem İç Kapısı’nı  betimlerken, “… Saltanat Kapısının karşısına tesadüf 

eder. Kapının dışında bekçi tüfekçiler, bazı padişah hizmetinde olanlara mahsus 

daireler olduğu gibi, kapı dahilinde bekçi tüfekçi odaları vardır.” demektedir. 

Hatırattta Nöbet Yeri’nden bahsedildiği anlaşılır. 

1962 tarihinde basılan ve Ezgü’nün kaleme aldığı Yıldız Sarayı Tarihçesi adlı kitapta, 

yapıların hangi işlevde kullanıldığı kroki ve çizelgelerle belgelenmiştir  (Şekil 3.3). 

Yaveran Dairesi’ne personel şubeleri, muhakim sıhhıye, levazım kısmı ve maliye, 

Harb Akademileri Karargah Komutanlığı gibi işlevler verilmiş ve altı ayrı bölüm 

olarak işlevlendirilmiştir (Ezgü, 1962, s.80). Nöbet Yeri ise berber salonu olarak 

kullanılmıştır. 

 

Şekil 3.3 : Kara Harb Akademileri tarafından verilen işlevler (Ezgü, 1962). 

                                                 

 
10 Yazar, Nöbet Yeri için, Nöbet Odası ismini kullanmıştır. 
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Nitekim Yaveran Dairesi’nin telgrafhane, şifre salonu, hademe ve küçük rütbeli 

yaverler şeklinde önceki işlevleri belirtilmiştir. Nöbet Yeri için Harem kapısını 

bekleyen tüfekçilerin nöbet yeri olarak özgün işlevi belirtilmiştir. Bu başlık altında 

incelenen arşiv belgeleri ile Ezgü’nün kroki ve çizelgelerle açıkladığı işlevler birbiri 

ile çelişmemektedir. Ezgü’nün krokideki numaralandırma sistemi, Yaveran Dairesi’ni 

bütüncül tek yapı yerine bitişik, sıralı yapılar topluluğu olarak göstermektedir. Ancak 

krokinin yapı plan şemasından ziyade, yapının 1960’lı yıllardaki kullanım durumunu 

gösteriyor olması yüksek ihtimallidir. Bu kapsamdaki belirsizlik Bölüm 4’te 

incelenecektir.  

Saray yapıları 1978 yılında Kültür Bakanlığı’na devredilmiştir. Yıldız Sarayı yapılar 

topluluğu, 19.01.1980 günü Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 

kararıyla Doğal ve Tarihi Sit Alanı olarak tescillenmiştir. 1984 yılında tez konusu yapı, 

Yıldız Müzesi yönetimindedir. İstanbul III Numaralı KVKK Arşivi’ndeki dosyası 

incelendiğinde, 24.02.1984 tarihli kararla Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri’nin 

IRCICA’ya verilmesine yönelik izin süreci başlamıştır ve yapı 14.03.1986 günü geçici 

süre ile IRCICA’ya verilmiştir ancak sonrasında bu süre uzamıştır. 28.12.1984 tarihli 

restorasyon projesi Yük. Mim. Dr. İ. Aydın Yüksel ve ekibi tarafından hazırlanmış ve 

yapı 1986 yılında restore edilmiştir (Şekil 3.4). 21.07.1993 tarihindeki İstanbul 

KTVKK’nın kararı ile Yıldız Sarayı tescil derecesi I. grup olarak tanımlanmıştır. 

Yıldız Sarayı’nın Resmi Bölümü’ndeki yapılarla birlikte Yaveran Dairesi ve Nöbet 

Yeri de Cumhurbaşkanlığı kullanımına geçmiştir.  

 

Şekil 3.4 : Restorasyon öncesi, 1984 (İstanbul III Numaralı KVKK Arşivi).  
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3.2 Vaziyet Planı  

3.2.1 Tarihi haritalarda ve fotoğraflarda vaziyet planı  

Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri yakın çevresinin gelişim süreci, bulunabilen geçmiş 

tarihli haritalar ve vaziyet planları rehberliğinde bu başlık altında incelenecektir. Bu 

kapsamda, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nden Yıldız Sarayı’na ait vaziyet planlarına 

ulaşılmış ve Alman Mavileri, Rumeli Ciheti gibi haritalardan yararlanılmıştır.  

Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri çevresindeki yapılar yapım tarihine göre yaklaşık 

olarak; Büyük Mabeyn (1865-1866), Çit Kasrı (1877-1878 yıllarında karargah olarak 

kullanılmış.), Hamidiye Camii (1886), Marangozhane (1880’li yıllar), Set Köşkü 

(1889), Küçük Mabeyn (1900), Limonluk Serası (1895-96) sıralanabilir.  

BOA, Yıldız Arşivi’nde, PLK.p. /2944 numaralı tarihsiz planda Yaveran Dairesi ve 

Nöbet Yeri görülmektedir (Şekil 3.5). Vaziyet planında Şale Köşkü’nün üç kısmınında 

tamamlanmış olarak çizilmesi sebebiyle plan, 1898 tarihi sonrasında çizilmiş olabilir. 

Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri çevresi planda incelendiğinde, Büyük Mabeyn ile 

arasında kalan alanda “Beylerin dai’resi” ile “Tüfenkçi” yapıları bulunmaktadır.  

 

Şekil 3.5 : Yıldız Sarayı vaziyet planı (BOA, PLK.p. /2944, tarihsiz). 
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Osman Nuri (1998, s.13) eserinde, “… hademe daireleri, sol tarafta yine bir katlı bir 

bina görülür. Bu bina Kâtib-i Sâni İzzet Paşa’nın dairesi idi.” şeklinde yapıları anlatır. 

Osman Nuri’nin Hademe Daireleri olarak söz ettiği yapının Yaveran Dairesi ve Nöbet 

Yeri olabileceği daha önce ifade edilmişti. Buradan hareketle vaziyet planında 

Beylerin Dairesi olarak adlandırılmış yapının İzzet Paşa’nın dairesi olabileceği 

düşünülmektedir.  

Türkgeldi (2010, s.269) hatıratında, Sultan Reşat Dönemi’nde İzzet Paşa’nın 

Dairesi’nin yıkıldığından bahsetmektedir. Yine vaziyet planında Beylerin Dairesi ile 

Valide Kapısı arasında “Tüfenkçi” denilen yapı bulunmaktadır. Ezgü’nün (1962, s.81) 

çizelgede “Saray Valide kapısını bekliyen tüfekçilerin nöbet yeri.” olarak bahsettiği 

yapının TSK tarafından Nöbetçi Amirliği olarak kullanıldığını belirtmiştir. Atatürk 

Kitaplığı Arşivi’ndeki bir fotoğrafta bu yapılardan biri kısmen görünmektedir (Şekil 

3.6). 

 

Şekil 3.6 : Saltanat Kapısı arkasında görülen yapı, bahsedilen yapılardan biridir (İBB 

Atatürk Kitaplığı, tarihsiz). 

Diğer tarihsiz vaziyet planında ise, I. Avlu’da bulunan Yaveran Dairesi ve Nöbet 

Yeri’nin bir bölümü ve Beylerin Dairesi için “hedm olunacak” yazılıdır (Şekil 3.7). 

Yaveran Dairesi’nin devamı ve Tüfenkçiler yapısı için “ibka olunacak” notu 

düşülmüştür. “Hedm olmak”; yıkmak, “ibka olmak”; yerinde bırakmak ve sürekli 

kılmak anlamlarına geldiğinden, plana göre Beylerin Dairesi yıkılacaktır. Yaveran 

Dairesi yaklaşık yarıya kadar yıkılarak, Nöbet Yeri’nin tekrar yapılacağı ve Yaveran 

Dairesi’nin kalan kısmının yerinde bırakılacağı anlaşılmaktadır. Nitekim vaziyet 

planındaki kırmızı çizgilere göre; Harem Kapısı’nın güneye doğru taşınacağı, 
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Limonluk Serası’nın yanına denk düşen yere bir “cedid kapı” daha ekleneceği ve 

yıkımlar sonucu boşalacak alanda yeni meydan oluşturulacağı görülür. Tüfenkçiler 

yapısı üzerinde “ıslah ve tamir olunacak” yazmaktadır ancak plan üzerindeki eskizden 

yapının yaklaşık olarak yarıya kadar yıkılarak yapı uzunluğunun Saltanat Kapısı’nın 

olduğu duvar hizasında bitirilmesinin planlandığı anlaşılır. Ancak planın tamamen 

uygulanmadığı düşünülmektedir. 

 

Şekil 3.7 : Yıldız Sarayı haritası (BOA, PLK.p. /3112, tarihsiz). 

Barillari ve Godoli (1996, ss.68-70), Raimondo D’Aronco’ya ait 1895-1896 yılı 

Büyük Mabeyn genişletme ve çevre düzenlemesi projesinde Yaveran Dairesi ve Nöbet 

Yeri’nin düzenlenmesinden de bahseder (Şekil 3.8). Bu projede Beyler’in Dairesi ve 

Tüfenkçiler denilen yapıların olduğu yerde plan eskizi bulunmaktadır. Bu yapıları D’ 

Aronco’nun proje hazırlığı sırasında tasarlamış olabileceği tartışmalıdır. 

Uygulanmayan bu projenin İstanbul Üniversitesi Yıldız Arşivi’nde değişik ve imzasız 

çeşitleri vardır (Batur, 1985, s.94). Ancak İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 

Kütüphanesi Arşivi’nde, Batur’un bahsettiği çeşitlilikteki projeler bulunamamıştır. 

Nitekim Alman Mavileri (1914) ve Rumeli Ciheti (1926) haritalarında Tüfenkçiler 

yapısının yerinde D’Aronco’nun çiziminden farklı bir yapı bulunmaktadır. Projenin 

uygulanmadığı ve tasarım olarak kaldığı bilinmektedir. 
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1914 tarihli Alman Mavileri haritasında, Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri çevresi 

günümüzdeki durumuna yakındır. Tüfenkçiler yapısının sınırlarının (Şekil 3.7’deki 

plana benzer şekilde) farklılaştığı görülmektedir (Şekil 3.9).  Yaveran Dairesi ve Nöbet 

Yeri günümüzdeki sınırları içerisindedir ve sadece giriş kapılarının önündeki 

merdivenlerin biçimi değişmiştir. 1914 tarihindeki durumunda tüm giriş 

merdivenlerinin günümüzdeki E kapısının önündeki merdiven stilinde olduğu 

anlaşılmıştır (Şekil 3.10). Ayrıca yapının önünde bulunan iki küçük havuz dikkat 

çekmektedir.  

 

Şekil 3.8 : Raimondo D’Aronco’nun, Büyük Mabeyn genişletme ve çevre 

düzenlemesi ( Barillari ve Godoli, 1996). 

 

Şekil 3.9 : Alman Mavileri Haritası 1913-1914. 
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Şekil 3.10 : Alman Mavileri (1913-1914) ve Rumeli Ciheti (1926) haritalarında 

Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri ile Tüfenkçiler. 

Latin harfleri kullanılarak yazılmış Türkçe haritada ise, Yaveran Dairesi ve Nöbet 

Yeri’nin önündeki havuz görülmemektedir (Şekil 3.11). Tüfenkçiler olabileceği 

düşünülen yapı ise mevcuttur. Ek olarak, Şekil 3.7’deki vaziyet planında görülen 

Tüfenkçiler yapısının, Ezgü’nün bahsettiği Nöbet Amirliği olarak kullanılan yapıyla 

ilişkisinin güçlü olduğu düşünülmektedir. Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri’nin 

restorasyon projesinde burada benzer sınırlara sahip yapı bulunmaktadır. 

 

Şekil 3.11 : Yıldız Sarayı haritası Türkçe ve Latin harflerle yazılmış (İBB, Atatürk 

Kitaplığı, tarihsiz). 
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Hv. Kd. Bşç. Salih Alkan tarafından 1935-1940 yılları arasında çekilmiş hava 

fotoğrafı, Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri çevresini gösteren ara tarihli belge olması 

açısından önemlidir. Saray yapıları topluluğunun kuzey tarafından çekilmiş geniş 

kadrajlı fotoğrafta; Resmi Bölüm, Çevre Yapıları ve Harem’in önemli bir bölümü fark 

edilmektedir. Haritalarda belirtilmemiş olan çatı formları hava fotoğrafında 

görülmektedir. Yaveran Dairesi çevresi incelendiğinde, Has Mutfak yapısının çatı 

formunun günümüzden oldukça farklı olduğu fark edilir. Dört yöne kırılan, olasılıkla 

kiremit kaplı çatının üzerinde baca benzeri yapı elemanları görülmektedir. Yaveran 

Dairesi’nin çatı formu aynıdır ve Nöbet Yeri Harem İç Kapısı’nın arkasında 

kalmasından dolayı fotoğrafta görünmez. Ayrıca harita ve planlarda geçen Tüfenkçiler 

yapısı olabileceği ifade edilen yapının, hava fotoğrafında kısmen görülen yapı olduğu 

düşünülmektedir (Şekil 3.12).  

 

Şekil 3.12 : Hv. Kd. Bşç. Salih Alkan, 1935-1940 (Aile Arşivi). 

Yıldız Sarayı’nın bir başka hava fotoğrafı ise Şekil 3.1’de gösterilmektedir. Fotoğraf 

Yaveran Dairesi karşısından çekilmiş olduğundan teze konu olan yapı ve yakın çevresi 

detaylı olarak izlenebilir. Valide Kapısı ve Koltuk Kapısı’nın hizasında Set Köşkü 

görülmektedir. Köşkün düz çatı formunun değişmemiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Yaveran Dairesi çatı malzemesi değişmiş olup, bacalar eklenmiştir. 
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Sarayın 1960’lı yıllardan 1982’ye kadarki durumu İBB hava fotoğraflarından 

okunamamıştır. Ancak 1982 yılı hava fotoğrafında Yaveran Dairesi yakın çevresinde, 

peyzajdaki birkaç değişiklik dışında çok büyük çapta bir değişim olmadığı görülür. 

Tüfenkçiler yapısının olduğu bölüm, hava fotoğrafında görünmez ancak yapı bu 

dönemden sonraki hava fotoğraflarında yoktur (Şekil 3.13).   

 

Şekil 3.13 : 1982 tarihli hava fotoğrafı (İBB, 1982). 

II. Abdülhamid Dönemi’nde (1876-1909) Yaveran Dairesi çevresinde çekilmiş 

fotoğraflarda, Yaveran Dairesi’nin arkasında bulunan ve yapının Harem’den 

ayrılmasını sağlayan duvarın tasarımı dikkat çekmektedir. Harem duvarı olarak ifade 

edilen bu duvarın diğer tarafında Marangozhane yapısı bulunmaktadır. Marangozhane 

yapısının çatı formu değişmemiştir. Has Mutfak yapısının çatısı net bir şekilde fark 

edilmekte ve mimari özellikleri okunabilmektedir. Has Mutfak’ın fenerli çatı örtüsü 

dışında sundurma çatılı camekanlı girişi dikkat çekmektedir. Bu bölüm günümüze 

ulaşmamıştır.   

Yaveran Dairesi arkasında görülen Harem duvarı günümüzdeki halinden yaklaşık 30-

40 cm daha yüksek olabilir. (Şekil 3.14). Duvarın her iki yönden mimari özelliklerini 

tespit etmek amacıyla, Şekil 3.14’deki görselin üzerinde işaretlemeler yapılmıştır. 

Duvar, Marangozhane yapısı sonrasında, kotu düşmüş şekilde devam etmektedir. 

Harem duvarının iki farklı kotunun birbirine bağlandığı bölüm, birçok fotoğrafa 

yansımıştır ve  “A” olarak isimlendirilmiştir. Harem duvarının Yaveran Dairesi’ne 

bakan yüzüne “B” denilmiştir.  
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Duvarın Marangozhane yapısına bakan cephesine yönelik ise başka görsel bilgiye 

erişilememiştir. Ancak duvar üzerinde bulunan dikdörtgen biçimli oyukların boşluk 

değil, niş olduğu anlaşılmıştır. Nişlerin yarı hizasına kadar uzanan kademeli duvar 

parçasından sonra niş derinliğinin artmakta olduğu fark edilir. Dikdörtgen biçimli 

nişlerin sıralı şekilde birbirini takip ettiği dizinin üzeri etek uçları süslü harpuşta 

örtülmüştür. Marangozhane çatı mahyası hizasından yüksekte olan nişlerin, kademeli 

formu işleve yönelik olabileceğini düşündürmektedir. İstanbul Üniversitesi Nadir 

Eserler Kütüphanesi’nde bulunan ve günümüzden farklı tasarımdaki Marangozhane 

Projesi incelendiğinde, çatının Harem duvarına oturacak şekilde tasarlandığı görülür 

(Şekil3.15). Bu sebeple nişlerin, fotoğrafta görülen yapıdan önce inşa edilmiş başka 

tasarımın çatı taşıyıcı sistemine ya da makine aksamına hizmet eden işlevsel oyuklar 

olduğu düşünülmektedir. 

 

Şekil 3.14 : Yaveran Dairesi ve çevre yapılarını gösteren fotoğraf (İÜNEK 90552, 

tarihsiz). 

II. Abdülhamid Dönemi’nde (1876-1909) çekilmiş başka fotoğrafta, Yaveran 

Dairesi’nin bittiği yerde Harem duvarının yüksekliğinin kademeli olarak düştüğü “A” 

noktası görülmektedir. Duvar üzerindeki yükseklik değişikliğinin (A noktası) 

Marangozhane’nin ilk projesinin tasarımına bağlı olarak şekillendiği düşünülmekteyse 

de yeterli kanıt bulunamıştır. Ayrıca duvarın Marangozhane yapısı tarafında bulunan 

nişlerin, B yüzünde bulunmadığı fark edilmektedir. B tarafında duvar düz sıvalı bir 

şekilde devam ederken üzeri harpuşta ile örtülmektedir (Şekil 3.16). Teze konu olan 

yapının kütlesinin uzatılması sebebiyle günümüzde “A” noktası yapının arkasında 

kaldığından fark edilmemektedir. 
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Şekil 3.15 : Marangozhane Projesi kısa kesiti ve makine aksamı (İÜNEK 93587). 

 

Şekil 3.16 : Harem duvarı detayı (İÜNEK 779-23). 
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Harem duvarının Yaveran Dairesi’ne bakan cephesinde yani “B” yüzeyinde niş vs. 

görülmemektedir. Sıvalı ve düz duvar, Yaveran Dairesi mahyasından kot olarak 

yüksekte kalmaktadır (Şekil 3.17). Günümüzdeki durumda kot farkının geçmişe oranla 

azalmış olduğu fark edilir. 

 

Şekil 3.17 : 1960’lı yıllarda duvar (Ezgü, 1962). 

3.2.2 Mevcut durumu 

Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri; Saray’ın Resmi Bölümü’nün doğusunda, Harem 

duvarı önünde sürekli devam eden ince, uzun kütleli yapıdır. Ahşap, iki katlı Yaveran 

Dairesi’nin sıralı pencereleri özgün işlevine uyumludur. Nöbet Yeri kagir bir yapıdır, 

Harem İç Kapısı yanında konumlanması işlevinin gereğidir. Yapılar Saltanat Kapısı, 

Valide Kapısı ve Harem İç Kapısı’nı gözeten bir konumda yapılmıştır. Büyük Mabeyn 

Dairesi, Çit Kasrı ve Set Köşkü teze konu olan yapının karşısındadır. Yapıdan güneye 

doğru devam edildiğinde batıda Silahhane, doğuda Güzel Sanatlar, daha aşağı 

taraflarda ise Arabacılar yapıları bulunmaktadır (Şekil 3.18). Büyük Mabeyn, Set 

Köşkü ve Çit Kasrı ile aralarında kalan bahçe, Saltanat Kapısı, Valide Kapısı ve Harem 

Kapısı’nın açıldığı meydan niteliğindedir ve peyzaj tasarımı olarak geometrik 

şekillerle kurgulanmış düzene sahiptir. Asfalt ve özgün olmayan sert zemin günümüz 

restorasyon çalışmalarında granit ile değiştirilmiştir. 

Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri, deniz seviyesinden +89.00 m yükseklikte ve kuzeyden 

güneye doğru yaklaşık 2 m eğimli alana konumlanmıştır. Marangozhane yapısıyla 

aralarından yaklaşık 8.55 m yüksekliğinde harpuştalı Harem duvarı geçmektedir. 

(Şekil 3.19). Yaveran’ın arkasında kalan bu duvar, örgü sisteminde yer yer kılıçların 

olduğu, altı delikli, dolu vs. gibi birçok tuğla türünün bulunmasıyla yapıldığı döneme 

ve onarımlarına dair bilgileri apaçık sunabilecekken, Yaveran ile arasının 70 cm’den 
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az olması sebebiyle detaylı belgeleme çalışması yapılamamıştır (Şekil 3.20). Yaveran 

Dairesi’nin güneyinde II. Abdülhamid tuğralı bir çeşme ve ağaç bulunmaktadır. 

  

Şekil 3.18 : Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri çevresi (İBB, 2013). 

 

Şekil 3.19 : Nöbet Yeri ve Harem duvarı (Şimşek, 2017). 
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Şekil 3.20 : Yaveran Dairesi arkasındaki duvardan bir bölüm, birinci kat kotundan 

çekilmiştir (Şimşek, 2017). 

3.3 Rölöve 

3.3.1 Plan özellikleri ve mekan açıklamaları 

Yaveran Dairesi; bodrum kat, zemin kat ve birinci kat olmak üzere toplam üç kattan 

oluşmaktadır. Dört farklı özgün giriş, dört ayrı yapı olması olasılığını akla getirirken, 

yapı içeride birbirine koridorlarla ve odalarla bağlanan bütüncül plan şemasına 

sahiptir. Plan şemasının günümüzde işlev odaklı olduğu görülür. 

I. Avlu’dan B girişine 14 cm yüksekliğindeki basamakla ulaşılır, bu kısım yapının +/ - 

0.00 kotu olarak kabul edilmiştir. Buradan hareketle, mekanlarda küçük farklılıkların 

olmasıyla birlikte yaklaşık olarak kat yükseklikleri; bodrum katta 2.55 m, zemin katta 

3.55 m ve birinci katta 3.08 m’dir. Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri yaklaşık 354.5 m2 

taban alanına sahiptir (Şekil 21).  Bodrum kat alanı yaklaşık 75 m2 ve birinci kat alanı 

ise yaklaşık 379.5 m2’dir.  

3.3.1.1 Bodrum kat planı 

Nöbet Yeri’nin bodrum katı bulunmaz. Yaveran Dairesi’nin özgün durumunda 

olmayan bodrum katı ise oturum alanının yarısına kadar uzanır. Yarı bodrum kat planı 

özelliğindeki bu kata ulaşım, Z16 giriş holü mekanından yine özgün olmayan bir 

duvarla ayrılan, Z18 merdiven holüyle olmaktadır.  
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Şekil 3.21 : Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri planları (Şimşek, 2017-2018). 
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Betonarme, iki kollu, köşe sahanlıklı merdivenden bodrum kata doğru inilirken sağ 

tarafta gömme dolaplar ve sol taraftaki duvarda servis boşluğu benzeri açıklık 

bulunmaktadır. Merdivenden inildikten sonra ulaşılan B03 holünden sırasıyla sağ 

taraftan B02, B01 mekanlarına; sol taraftan B04, B05, B06 mekanlarına 

ulaşılmaktadır.  

Tüm bodrum kat döşemesi 30x30 cm karomozaik kaplı olup, aynı ölçülerdeki 

karoların duvarla arasında belli bir kalınlıkta çimento harç olacak şekilde 

uygulanmasıyla süpürgelik yapılmıştır. Ancak süpürgelik yüksekliği bazı yerlerde 10 

cm’e kadar düşmektedir. I. Avlu tarafından ışık ve hava alımını sağlayan metal 

malzemeden yapılmış ve mekanlara açılan kanatlı pencereler toplam altı adet olup, kat 

duvarlarını dışa doğru daralan trapez pencere gözüyle yarar. Bu pencere gözleri 

dışarıdan delikli metal bir kapakla kapatılmıştır. Ek olarak, tüm trapez pencere 

gözlerinde yoğun miktarda tuzlanma11 görülmektedir. Tavan ve duvarlar sıvalı ve 

beyaz badanalıdır, yer yer sıva dökülmesinden çimento harcın kullanıldığı 

görülmektedir. Genel olarak pencere önleri ile kuzeydoğu tarafında  nem sorunu 

nedeniyle oluşan bozulmalar mevcuttur.  

B01 no’lu mekan (depo) 

Bodrum kata inildiğinde sağ taraftaki en son mekandır ve B02 mekanından yaklaşık 

1.00 m genişliğinde kalın bir duvarla ayrılırken, bu duvarın devamındaki geçişle 

bağlanmaktadır. Mekanda iki adet pencere bulunurken, sağ tarafta bulunan kalorifer 

peteği üzerindeki pencerenin içinden tesisat geçirilmiş olup, kullanıma kapatılmıştır. 

Yine bu duvara dik kuzey duvarında üç adet demir borunun çıkmaktadır (Şekil 3.22). 

Bunlar 1986 restorasyonu sonrasının tesisatına ait merkezi ısıtma boruları olabilir. 

Çünkü bodrum kat özgün değil, sonradan eklenmiş olduğu düşünülmektedir. Mekanda 

çok sayıda aydınlatma elemanı ile elektrik kablosu da bulunmaktadır. Mekanın toplam 

alanı 12.3 m2’dir.  

B02 no’lu mekan (depo) 

B01 mekanıyla B03 mekanının arasında bulunan, ortasından betonarme kiriş geçen 

mekan bodrum katın en büyük odasıdır. B03 hol mekanından ince bir duvarla ayrılır 

ve geçitle bağlanmaktadır. Mekana açılan dört metal pencerenin çevresinde nemden 

                                                 

 
11 Efflorescence (İngilizce), çiçeklenme. 
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kaynaklı ağır tahribatlar görülmekte olduğu gibi pencerelerin önündeki döşeme ile 10 

cm yüksekliğindeki süpürgeliklerde tuzlanma görülmektedir (Şekil 3.23). Pencereli 

batı duvarının önünden tesisat boruları geçerken iki adet de kalorifer peteği 

bulunmaktadır.  Mekanın doğu duvarı nemden dolayı kabarmış olup hafifçe şişmiştir. 

Ayrıca doğu ve batı duvarlarında kılcal çatlaklar bulunur. Mekanda farklı tiplerde 

aydınlatma elemanları ile duvarları saran elektrik kabloları vardır. Mekanın toplam 

alanı  27.6 m2’dir. 

 

Şekil 3.22 : B01 no’lu mekanın batı duvarı ve tesisat (Şimşek, 2017). 

 

Şekil 3.23 : B02 no’lu mekan ve yoğun tuzlanmalar (Şimşek, 2017). 
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B03 no’lu mekan (hol) 

B07 sahanlığından beş basamak aşağı inildiğinde B03 mekanına ulaşılır. B02 depo 

mekanıyla arasından betonarme bir kiriş geçer. Mekanın doğu duvarı merdiven 

kovasını kapatırken, bu duvarda servis boşluğu bulunmaktadır. Merdiven altı ise 

oldukça dar olup, Z18 merdiven holü altındaki tavan ve duvarında yosun oluşumu ile 

tuzlanma görülmektedir. Mekan içine inen son merdiven basamağı yakınında gider 

bulunmaktadır. Batı duvarında tesisat panosu ve kalorifer peteği bulunurken, oda bol 

miktarda elektrik kablosu ile çevrelenmiştir.  Mekanın toplam alanı 10.6 m2’dir (Şekil 

3.24).  

B04 no’lu mekan (depo) 

B04 mekanı depo önündeki koridorla B05 ve B03 mekanlarına bağlanmaktadır. Bu 

mekandan itibaren tavan yaklaşık 8 cm yükselir. Mekanın batı duvarı içeri doğru 

pilastır benzeri çıkma yapmaktadır ve yoğun oranda nem bulunur. Toplam mekan alanı  

7.2 m2’dir. 

 

Şekil 3.24 : B03 no’lu mekan (Şimşek, 2017). 
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B05 no’lu mekan (depo) 

B04 mekanının önündeki koridora alüminyum bir kapıyla bağlanan B05 mekanından 

da sürekli devam eden tesisat boruları geçmektedir. Aydınlatma elemanı günümüze 

yakın bir tarihte yenilendiğinden, boyut ve model olarak daha önceki mekanlarda 

bulunan aydınlatma elemanlarından farklılaşmıştır. Toplam mekan alanı 5.55 m2’dir.  

B06 no’lu mekan (ofis) 

B05 depo mekanından alüminyum-cam otomatik kapıyla geçilirken, bu kısmın 

üzerinde kiriş bulunmaktadır. Mekanın süpürgelikleri yoktur. Döşeme kaplaması aynı 

malzeme kullanılarak yapılmıştır ancak üzerine yükseltilmiş MDF parkeler yarı 

döşenmiş durumdadır. Sürekli devam eden tesisat boruları mekanın güney duvarına 

saplanırken, bu duvarda bulunan oyuk içerisinden de tesisat kabloları geçmektedir. 

B05 mekanı ile aydınlatma elemanları aynıdır. Mekanın toplam alanı 10.3 m2’dir 

(Şekil 3.25).  

 

Şekil 3.25 : B06 no’lu mekanın B05’e açılan kapısı (Şimşek, 2017). 

B07 no’lu mekan (sahanlık) 

Birinci kata çıkan merdivenin altında yer alır. Sekiz basamakla Z18 mekanına 

bağlanırken, beş basamakla B03 mekanına bağlanmaktadır. Zemin kata çıkan 

merdivenlerin gömme dolap tarafındaki kısmında tuzlanma oldukça yoğundur. Zemin 

döşemesi karomozaikken, duvarları sıvalı ve badanalıdır. Bodruma açılan tarafında 

demir kapı kasası bulunmaktadır. Mekanın alanı 1.29 m2’dir.
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3.3.1.2 Zemin kat planı 

Resmi Bölüm’de bulunan I. Avlu’dan A, B, C, D ve E olmak üzere beş farklı girişle 

Yaveran Dairesi’nin zemin katına girilmektedir. Yapı eğimli bir zemine oturduğu için 

B, C, D, E girişlerine ulaşım merdivenle sağlanmaktadır ve B,C,D kapılarından giriş 

yapılan mekanların duvarları batıya doğru genişleyerek, zemin kat cephesinde 

hareketli görünüm sağlamaktadır. Zemin kata B ve D kapılarından girildiğinde ise Z05 

ile Z16 mekanlarında bulunan iki ahşap merdivenle üst kata ulaşılır.  B kapısından 

girildiğinde sol tarafta birbirine kapılarla bağlı Z02, Z03, ve Z04 mekanlarına 

ulaşılmaktadır. D kapısından girildiğinde Z19 koridor mekanıyla  Z20, Z21, Z22 ve 

Z23 mekanlarına ulaşılmaktadır. B ile D kapıları arasında ise Z08, Z09, Z10, Z11, Z12, 

Z13, Z14 ve Z15 mekanları bulunur ve toplam 23 mekan birbirine koridorlar ya da 

kapılarla bağlanmaktadır.  

Kat döşemesi Z02, Z03, Z04, Z05, Z10, Z13, Z16, Z18, Z20 ve Z21 mekanlarında kare 

formlu Marmara mermeri, Z06 mekanında seramik ve geri kalanında balık sırtı desenli 

ahşap parke ile döşenmiştir. Süpürgelik olarak ahşap döşemede genellikle zeminden 

belli yükseklikte olacak şekilde küçük ahşap profillerin süpürgelik işlevinde 

kullanılmış olduğu özgün detay ve sonradan yapılan lamine süpürgelik detayı 

bulunmaktadır. Mermer döşemede ise genellikle 5 cm yüksekliğinde mermer 

süpürgelik olarak kullanılmıştır. Kapı ve pencereler ahşaptır. Yaveran Dairesi’ndeki 

tüm giyotin pencerelerin yakın tarihte yenilenmiş olduğu anlaşılır. Ancak ıslak 

hacimlerde kapıların PVC  olduğu durumlar vardır. Her mekanın tavanı ahşap çıtalarla 

dikdörtgen biçimde bezenmişken sadece Z04 mekanında biçim değişmektedir. Zemin 

kat duvarları ahşap çatkılı olup çimento sıvayla sıvanmıştır. Bazı odaların duvarlarında 

kalemişleri bulunurken geneli mat yağlı boya ile boyanmıştır. Tüm katta elektrik, 

ısıtma gibi tesisatların neden olduğu tahribatlar ve eski-yeni tesisata ait çok sayıda, 

buat, priz vs. bulunmaktadır. Tüm batı ve güney duvarlarındaki pencerelerin üzerine 

stor perde takılmıştır. Ayrıca yapıda kalorifer peteği ve yangın ihbar donatıları 

mevcuttur.  

Z01 no’lu mekan (Nöbet Yeri) 

Yapının girişindeki sahanlıkta bulunan özgün karosimanların etrafı birbirine metal 

kenetlerle bağlanmış dikdörtgen biçimli taşlarla çevrelenmektedir. Karosimanlar 

simetrik döşenmemiş olup Kurul Arşivi’nde bulunan 1984 yılına ait görsellerden 
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Yaveran Dairesi’nde aynı tip karosimanların döşeme kaplaması ve süpürgelik olarak 

kullanıldığı fark edilmiştir (Şekil 3.26). Bu durumda döşeme ve süpürgeliklerin 

karosimanken değiştirildiği ve bir kısmının atılmayıp buraya döşendiği anlaşılır. 

Ayrıca karosimanlar basamak üzerine bir kompozisyon oluşturacak şekilde 

döşenmemiştir. Nöbet Yeri’nin karosiman süpürgelikleri, Kurul Arşivi’ndeki 

fotoğraflarından anlaşıldığı üzere, Yaveran Dairesi’nin karosimanlarından farklı 

desendedir (Şekil 3.27). 

  

Şekil 3.26 : Sağda Nöbet Yeri girişindeki karosiman ve solda 1984 yılı görselindeki 

karosiman (Şimşek, 2018 ve İstanbul III Numaralı KVKK Arşivi). 

 

Şekil 3.27 : Nöbet Yeri’nin bugün olmayan karosimanları ( İstanbul III Numaralı 

KVKK Arşivi,1984). 

Yapıya mermer eşikli ahşap kapıdan girildiğinde cephe tasarımındaki çokgenliğin içeri 

yansıdığı görülür (Şekil 3.28). Duvarlarda sıvanın döküldüğü bölümlerden anlaşıldığı 

kadarıyla yapı, kagir malzemeden yapılmıştır. Camekanının her iki yanında bulunan 
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eğimli duvarlarda ahşap giyotin pencereler bulunmaktadır. Bu pencereler dışarıdan 

mavi boyalı, içeriden verniklidir. Kuzey cephesindeki iki giyotin pencerede sadece 

vernik bulunur. Doğu cephesindeki kanatlı pencereleri ise sadece iç tarafa açılıp dış 

tarafı duvar ile kapatıldığından vitrin işlevindedir. Ayrıca bu duvar ile kuzey duvarının 

kesişiminde tuzlanma görülür. Zemin döşemesi Marmara mermeri kaplıyken, mermer 

duvarda 10 cm yükseliğinde süpürgelik olarak devam etmektedir. Duvarlar sıva 

üzerine somon rengi boyalıyken, tavan dikdörtgen formlu ahşap çıtalıdır ve yüksek 

ahşap eteklere oturmaktadır. İç mekan yüksekliği yaklaşık 4.00 metredir. Mekanın 

alanı 32.85 m2’dir ve depo, ofis vb. gibi değişik amaçlarla kullanılmıştır.  

 

Şekil 3.28 : Nöbet Yeri iç mekan (Şimşek, 2017). 

Z02 no’lu mekan (mutfak) 

B kapısından girildiğinde sol tarafta bulunan en son mekan Z02 mekanı L biçiminde 

olup, yemekhane mutfağı olarak kullanılmıştır. Bu mutfak Nöbet Yeri bitişiğinde 

bulunmaktadır ve kuzey duvarındaki büyük davlumbazın havalandırma borusu açılan 

delikten çıkarak, Nöbet Yeri çatı mahya kotunun yaklaşık 1.00 m üzerine kadar 

ulaşmaktadır. Bu davlumbazın bulunduğu bölüm, davlumbazın karşı hizasından 

itibaren koridor şeklinde uzayarak, mekan L biçimine ulaşır.  Koridor biçimli uzantıda 

musluk bulunmaktadır. Mutfak için gerekli olan personel girişi, servis vb. ulaşım, Z03 

mekanına açılan A giriş kapısından sağlanmıştır. Z03 mekanına ahşap kapıyla 
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bağlanmasının yanısıra iki adet servis penceresi de bu mekana açılmaktadır (Şekil 

3.29). Mekanın tüm duvarları 25’e 40’lık beyaz seramik ile kaplanmıştır. Bu 

seramiklerin döküldüğü yerlerde mavi seramikler açığa çıkmaktadır. Zeminde 

süpürgelik bulunmamaktadır. Birinci katta bulunan K01 no’lu banyonun duşakabin 

bölümü düşük döşeme şeklinde yapıldığından, zemin katta banyonun tam altına gelen 

yerde tavan yüksekliği azalmıştır. Böylece kapıdan girildiğindeki ilk bölümün tavanı 

ile koridor bölümünün tavanı, davlumbazın üstündeki tavandan yüksekte kalmış ve 

yaklaşık 35 cm’lik kot farkının oluşmasıyla sonuçlanmıştır.  Mekan bir adet giyotin 

pencere ile avlu tarafından ışık ve hava alır. Büyük boyutlardaki alüminyum mutfak 

davlumbazı yakın dönem ekidir. Mekanın alanı 12.69 m2’dir.  

   

Şekil 3.29 : Z02 mekanına ait musluklar ve davlumbaz (Şimşek, 2017). 

Z03 no’lu mekan (giriş holü) 

Özgün olmayan A giriş kapısından Z03 giriş holü mekanına ulaşılır. Bu odanın etrafı 

Z02 ve Z04 mekanlarıyla çevrili olduğundan penceresi yoktur. Sadece Z02 ile arasında 

servis boşlukları bulunur. Duvarlarda herhangi bir kalemişi bulunmaz. Mermer 

süpürgelik ile çevrelenmiştir. Dikdörtgen formlu ahşap çıtalı tavanın etekleri 

kahverengi boya ile boyalıdır. Camlı ahşap çift kanatlı kapı ile Z04 mekanına ulaşılır. 

Mekanın alanı 5.56 m2’dir. 

Z04 no’lu mekan (yemekhane) 

Z03 ve Z05 mekanlarına camlı çift kanatlı kapıyla bağlanan  Z04 mekanı, yemekhane 

olarak kullanılmıştır (Şekil 3.30). Mekanın ortasından ahşap kiriş geçmektedir ve kiriş 

iki ahşap dikmeye oturur. Dikme kiriş birleşimi ahşap bezemeyle kapatılmıştır. 
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Böylelikle tavan ikiye bölünmektedir ve her iki tavanın bezemeleri geometrik formlu 

çıtalı olup, toprak tonlarında renklerle boyanmıştır. Tüm duvarlar kalemişiyle 

donatılmıştır. Batı cephesinde dört adet giyotin pencere bulunur. Pencereler arasında 

yatay şekilde ve kapıların üstlerinden tavana kadar kılcal çatlaklar görülmektedir. 

Duvarlarda eski yeni tesisattan kalan pek çok niteliksiz ek bulunurken mekan, 

pencerenin alt hizasında, 12 cm kalınlığında ahşap parçayla çevrelenmiştir. Mekanın 

alanı 39.43 m2’dir. 

  

Şekil 3.30 : Z04 no’lu yemekhane mekanı (Şimşek, 2017). 

Z05 ve Z07 no’lu mekanlar (giriş holü ve sahanlık) 

14 cm yüksekliğindeki doğal taş basamakla B kapısından ulaşılan Z05 mekanı giriş 

holüdür, bu kapının iki yanında P6 tipi giyotin pencereler bulunur. Z08 mekanı ile 

arasındaki duvar hariç diğer duvarlarda kalemişi bulunur. Batı duvarında kılcal çatlak 

vardır. Süpürgelik, mekan döşemesi gibi Marmara mermerinden yapılmıştır. İki adet 

küçük boyutta kalorifer peteği mevcuttur. Mekanın alanı 13.92 m2’dir. Mekana 

dışarıdan girince karşıda kalan 18 basamaklı, iki kollu, tek sahanlıklı merdivenden dört 

basamak çıkıldığında, Z07 sahanlık mekanına ulaşılır (Şekil 3.31). Bu mekana ait üç 

duvarda da kalemişi bulunur. Tesisat sebebiyle doğu duvarında hasar bulunurken, 
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güney duvarında tavana kadar kalemişi motifleri devam etmektedir. Sahanlık 

tavanının etekleri toprak tonunda boyalıdır. Mekanın alanı 3.06 m2’dir. İki kollu, tek 

sahanlıklı merdiven onaltıncı basamağından itibaren dönerek üst kata ulaşır. Merdiven 

kolunun altı merdivenin başlama hizasından itibaren gömme dolap olarak kapatılmış, 

geri kalan kısmıysa ahşap çıtayla bezenmiştir. Ancak merdiven kolu Z05 mekanı 

tavanıyla kesişir ve geri kalan kısımda eğim düz tavana dönüşerek çıta ile dörtgen 

formda süsleme yapılmıştır. Bu merdiven altına denk gelen yerdeki çıtaların genişliği, 

tavanda kullanılan çıta genişliğinin yaklaşık yarısı kadardır.  

 

Şekil 3.31 : Z05 ve Z07 no’lu mekanlar (Şimşek, 2017). 

Z06 no’lu mekan (WC) 

Z05 merdiven holünün içerisinde ve merdivenin yanında bulunan Z06 mekanının 

duvarları yaklaşık yarıya kadar 10x20 cm’lik mavi seramikle kaplanmış ve geri kalanı 

mat yağlı boya ile boyanmıştır. Z05 mekanından bir basamak kadar yükseltilmiş alana 

mermer eşikli, camlı, ahşap kapıdan ulaşılır. Bir lavabo ve klozetin olduğu mekanın 

doğu duvarında bulunan vasistas pencereyle havalandırma sağlanır. Mekanın alanı 

2.79 m2’dir. 

Z08 no’lu mekan (koridor) 

Z05 mekanında bulunan merdiven altındaki kapıdan geçildiğinde Z08 mekanına 

bağlanılmaktadır (Şekil 3.32). Koridor, Z09 ve Z12 mekanlarından duvarla, Z10 

mescid mekanından ise kafes oyma ahşap bölme duvar ile ayrılır. Z09 WC mekanının 
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girişindeki ahşap parkelerde ve kapı eteklerinde çürüme vardır. Süpürgelikleri 

laminedir ve tavan etekleri kahverengiyle boyanmıştır. Avluya bakan batı cephesinde 

iki adet giyotin pencere bulunur. Mekanın alanı 5.73 m2’dir. 

Z09 no’lu mekan (WC) 

Z09 mekanı, bir basamak Z08 mekanından yüksekte olup, mermer eşik üzerine oturan 

camlı ahşap kapı ile koridora açılır. Zemin ve duvarlarının yarısı 20’ye 25 cm’lik beyaz 

seramik ile kaplanmıştır. Duvarların geri kalan kısmı mat yağlı boyadır. Mekanda bir 

adet lavabo ve klozet bulunurken vasistas pencereyle arka cepheden (kuzeydoğu) 

havalandırılması sağlanır. Mekanın alanı 2.45 m2’dir. 

 

Şekil 3.32 : Z08 no’lu koridor mekanı (Şimşek, 2017). 

Z10 no’lu mekan (mescid) 

Z08 koridorundan bir basamak yüksekte, tavan olarak ise 50-60 cm alçakta olan Z10 

mekanı mescid olarak kullanılmıştır. Mekanın üç duvarı kalemişi ile süslenmiştir. 

Güney tarafında ise çini panolu mihrap bulunmaktadır. Z08 mekanından yaklaşık 1.70 

cm yüksekliğindeki kafes oyma bölme duvarla ayrılır. Döşemesi mermerdir ve üzeri 

halıfleks kaplanmıştır. Tavanı yine ahşap ve çıtalı ortası çökertme olup, altıgen şekli 

ile kubbe etkisi verilmeye çalışılmıştır (Şekil 3.33). Mekanın alanı 9.60 m2’dir. 
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Z11 no’lu mekan (fotoğraf stüdyosu) 

Z12 mekanının Z10 mekanı tarafı alçıpan duvar ile çevrelenerek Z11 mekanı 

oluşturulmuştur. Döşeme ve tavanı Z12 mekanıyla aynıdır ve vasistas penceresi ile 

tesisat bulunmaktadır (Şekil 3.34). Mekanda organik atıklara rastlanmıştır; karanlık, 

havasız ortam şartları biyolojik canlıların mekan içerisinde yaşamasına ortam 

hazırlamaktadır. Mekana basit mekanizmalı sürgü kapı ile girilmektedir. Ayrıca 

niteliksiz ek mevcuttur. Mekanın alanı 6.34 m2’dir. 

Z12 no’lu mekan (ofis) 

Z08 koridoru güneye doğru takip edildiğinde kapıyla Z12 mekanına geçilir. Orta 

kısmındaki duvarın bir bölümünün yıkılarak kirişin açığa çıkarıldığı ve duvarda büyük 

bir açıklık elde edildiği anlaşılır. Böylelikle önceden iki ayrı oda olan mekanların 

birleştirildiği düşünülmektedir. Güney duvarıyla doğu duvarının birleşim yerinden 

PVC boru çıkmaktadır (Şekil 3.35). Mekan döşemesi lamine süpürgelikle çevrilmiştir. 

Mekanın batısında dört adet giyotin pencere, doğusunda çift kanatlı (içlik dışlık) ve 

tek kanadı açılan üç adet P7 tipi kanatlı pencere bulunur. Yapıdaki tüm P7 pencereleri 

vitrin niteliğinde kullanılmıştır.  Z13 mekanına geçişi sağlayan kapının üzerinde kılcal 

çatlak bulunur. Ofis kullanımından kaynaklı birçok tesisat ekleri ve PVC esaslı 

niteliksiz ek ile tesisat sebebiyle yapılmak durumunda kalınmış niteliksiz onarım 

mevcuttur. Mekanın alanı 31.92 m2’dir. 

 

Şekil 3.33 : Mescid tavanı (Şimşek, 2017). 
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Şekil 3.34 : Z11 no’lu fotoğraf stüdyosu mekanı (Şimşek, 2017). 

 

Şekil 3.35 : Z12 no’lu ofis mekanı (Şimşek, 2017). 
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Z13 no’lu mekan (giriş holü) 

Z12 ile Z13 mekanı arasındaki duvarda zemin yüzeyine yakın iki delik vardır. Bu 

deliklerden edinilen bilgiler, yapım sisteminin ahşap karkas üzeri çimento sıva 

olduğuna dair bulguları desteklemektedir. Kuzey ve güney yönündeki duvarlarında 

kılcal çatlaklar oluşmuştur. Ayrıca her iki yanındaki mekana da ahşap kapıyla bağlanır. 

Z13 giriş holünün duvarlarında kalemişi bulunmaz, mermer süpürgelik ile 

çevrelenmiştir. Mermer döşeme üzeri halıfleks ile kaplanmıştır. İki basamaklı doğal 

taş merdivenle avluya ulaşan özgün C kapısı mekana açılırken, iki yanında P6 tipi 

giyotin pencereler bulunur ve doğu duvarında iki adet P7 tipi pencere vardır. Niteliksiz 

ekler ile niteliksiz onarımların yanısıra duvar yüzeyinde oyuklar  da mevcuttur. 

Mekanın alanı 21.57 m2’dir (Şekil 3.36). 

 

Şekil 3.36 : Z13 no’lu giriş holü (Şimşek, 2017). 

Z14 no’lu mekan (ofis) 

Z14 mekanına Z13 ile Z15 mekanlarından çift kanatlı ahşap kapıyla geçilebilir. 

Duvarlarında kalemişi yoktur. Özgün süpürgelik profil detayı uygulanmış, süpürgelik 

altı doğu duvarında boyanmamış olduğundan bir önceki rengi olan kahverengi 

boyalıdır. Mekanın doğu duvarında P7 tipi pencereler ve avluya bakan batı duvarında 

ise giyotin pencereler bulunur. Süpürgelik hizasının üzerinden geçen birçok niteliksiz 

ek odayı çevrelemektedir. Mekanın alanı 19.36 m2’dir. 
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Z15 no’lu mekan (ofis) 

Z15 ofis mekanı, Z16 mekanına mermer basamaklı çift kanatlı kapı ile bağlanır. 

Mekanın ortasından kiriş geçerek tavanı ikiye bölmektedir ve kiriş köşeleri profilli 

çıtayla kaplanmıştır. Mekanın duvarlarında kalemişi bulunmaz. Doğu duvarının üst 

kotlarında oyuk bulunmaktadır. Dört adet giyotin pencere batı duvarında ve dört adet 

P7 tipi pencere doğu duvarında bulunur. Süpürgeliklerden doğu ve kuzey 

duvarındakiler özgün detayda olup altları pembe boyalıdır ve diğerleri lamine 

süpürgelikle yenilenmiştir. Mekanda birçok niteliksiz ek ve duvarlarda oyuklar 

bulunmaktadır. Mekanın alanı 39.30 m2’dir (Şekil 3.37). 

 

Şekil 3.37 : Z15 no’lu ofis (Şimşek, 2017). 

Z16 ve Z17 no’lu mekan (giriş holü ve sahanlık) 

Avludan dört basamaklı, doğal taş merdivenle özgün D kapısına ulaşıldıktan sonra Z16 

giriş holüne girilmektedir. Bu bölümün kotu Z15 mekanından 10 cm aşağıdadır. 

Mekanın batı duvarında özgün D kapısı ile kapının iki yanında P6 giyotin pencere 
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bulunur. Bu duvarın batı tarafında kılcal çatlak vardır. Mekanın doğusundaki üç kollu, 

köşe sahanlıklı, ahşap merdivenle yukarı çıkılırken; iki kollu, köşe sahanlıklı, 

betonarme merdivenle bodrum kata inilir. Bu iki merdiven mekanın doğusunda 

yapılmış olup, ahşap bölme duvarla iki merdiven kolu arası kapatılmıştır. Z16 

mekanının ahşap bölme duvarı hariç duvarları kalemişi bezelidir. Mermer 

süpürgelikler duvar eteklerini çevreler. Üç kollu, köşe sahanlıklı merdiven üst kata 

ulaştığı yerde Z16 mekan tavanına eğimli bir şekilde saplanır ve buradaki çıtaların 

genişliği daralmıştır (Şekil 3.38). Çok sayıdaki niteliksiz ek gerek süpürgelik üzerinde 

gerekse tavan eteklerinde mevcuttur ve niteliksiz onarımlar da vardır. Mekanın alanı 

13.64 m2’dir. Z16 mekanından beş basamak çıkıldığında Z17 sahanlığa ulaşılır, tüm 

merdiven kovasının duvarları kalemişi bezenmiştir. Ayrıca Z17’den üst kata devam 

eden on basamağın sağında yine gömme dolaplar mevcuttur. Z17 mekanının ahşap 

süpürgelikleri vardır ve giriş holünden sahanlığa çıkan merdivenin son basamağının 

üzerindeki tavan eteklerinde ahşap bezemeler bulunur. Merdiven bu noktadan on 

basamak ilerler ve tekrar sahanlık yaparak yön değiştirip beş basamak daha çıkıldıktan 

sonra üst kata ulaşılır. Mekanın alanı 1.78 m2’dir. 

 

Şekil 3.38 : Z16 no’lu mekan (Şimşek, 2017). 
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Z18 no’lu mekan (merdiven holü) 

Z16 mekanından ahşap bölme duvarla ayrılan, betonarme merdivenin olduğu Z18 

merdiven holüne bu duvar üzerindeki kapıyla girilir. Mermer süpürgelikli mekanın 

doğu tarafında gömme dolaplar bir niş üzerine oturur ve dolap birinci kata çıkan ahşap 

merdiven kolunun altındadır. Güney duvarında kılcal çatlak vardır. Mekanda niteliksiz 

ekler mevcuttur ve tavanında ahşap çıtalar bulunmaz; düz sıvalıdır. Mekanın alanı 3.00 

m2’dir.  

Z19 no’lu mekan (koridor) 

Z16 mekanından yüksekte yer alan Z19 koridoru, aslında çift kanatlı kapıyla buraya 

bağlanırken, günümüzde kapının bir kanadı kırıktır ve altında mermer eşik bulunur. 

Bu mekanın batı duvarındaki P8 tipi pencere iki giyotin pencere ölçüsüne yakın 

büyüklükte, çift giyotinli penceredir. Lamine süpürgelikler mekanı çevreler. Mekanda 

kalorifer peteği ve niteliksiz ekler bulunmaktadır. Ayrıca bu mekandan itibaren kütle 

arkaya doğru çatısıyla birlikte geri çekilerek en olarak daralır. Mekanın alanı 4.11 

m2’dir (Şekil 3.39). 

 

Şekil 3.39 : Z19 no’lu mekan (Şimşek, 2017). 
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Z20 no’lu mekan (çay ocağı) 

Koridordan bir basamakla yükselen mermer eşikli, camlı, ahşap kapılı Z20 mekanı çay 

ocağı işlevinde kullanılmıştır. Duvarları yaklaşık yarı hizaya kadar 10x20 cm mavi 

seramikle kaplanmıştır ve geri kalanı mat yağlı boya ile boyalıdır. Doğu duvarındaki 

vasistas pencereyle havalanma sağlanmaktadır. Gider ve lavabo da mevcuttur. 

Mekanın alanı 2.24 m2’dir. 

Z21 no’lu mekan (WC) 

Yine koridordan, bir basamakla yükselen mermer eşikli, ahşap kapılı Z21 mekanı WC 

işlevindedir. Mekana girildiğinde hol kısmına ahşap kapı pervazına oturtulmuş iki 

PVC kapı açılırken, bir lavabo bulunur. Mekanın hol kısmından sonraki alan özgün 

olmayan duvarla iki küçük tuvalet kabinine ayrılmıştır (Şekil 3.40). Bu mekanlarda 

bulunan klozetlerin üzerindeki vasistas pencerelerden mekanın havalanması sağlanır. 

Mekanın duvarları yaklaşık yarı hizaya kadar mavi seramiklerle kaplanmıştır. 

Niteliksiz ekler mevcuttur. Mekanın hol bölümünün alanı 2.17 m2, klozetlerin 

bulunduğu bölümlerin alanı kuzeyden güneye doğru sırasıyla 1.01 m2 ve 1.03 m2’dir. 

 

Şekil 3.40 : Tuvalet kabinleri (Şimşek, 2017). 
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Z22 no’lu mekan (giriş holü) 

Koridorun sağından çift kapıyla Z22 giriş holüne geçilir. Bir kolundan dört basamakla 

diğer kolundan beş basamakla çıkılan, yapıya yaslanmış iki kollu, doğal taş merdivenle 

E kapısına ulaşılıp mekana giriş sağlanmaktadır. Özgün kapı ahşap olup camları renkli 

filmlerle kaplanmıştır. Duvarları işlemesiz, özgün profil detaylı süpürgelikli ve 

döşemesi ahşap parke olan mekandan çift kapıyla Z23 mekanına geçilir. Mekanın alanı 

7.67 m2’dir (Şekil 3.41). 

Z23 no’lu mekan (ofis) 

Z23 ofis mekanı duvarları kalemişi ile bezenmiştir. Zemin kotu Z22 koridor mekanıyla 

aynıdır. Kuzey duvarında özgün kalemişi örnek olarak bırakılmıştır ve duvarda çatlak 

bulunur (Şekil 3.42). Özgün profilli süpürgelikler odayı çevrelemektedir. Doğu 

duvarındaki deliğin varlığına ek olarak, mekanda niteliksiz ekler ve niteliksiz 

onarımlar bulunmaktadır. Mekanın alanı 16.33 m2’dir. 

 

Şekil 3.41 : Z22 no’lu mekan (Şimşek, 2017). 
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Şekil 3.42 : Özgün kalemişi (Şimşek, 2017).

3.3.1.3 Birinci kat planı 

Nöbet Yeri’nin birinci katı yoktur. Yaveran Dairesi’nin birinci katında toplam 26 

mekan bulunmaktadır. Zemin kata B ve D kapılarından girildiğinde Z05 ile Z16 

mekanlarındaki iki ahşap merdivenle birinci kata sırasıyla K08 ve K23 mekanlarına 

ulaşılır. K08 merdiven holü mekanına ulaşıldığında sol tarafta K07, K06, K05, K04, 

K03, K02 ve K01 mekanları bulunurken; K23 merdiven holünün sağ tarafında K24, 

K25 ve K26 mekanları bulunmaktadır. İki mekan arasındaysa K09, K10, K11, K12, 

K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21 ve K22 mekanları vardır. Birinci 

katta odaların önünde koridor mevcuttur ve bu koridorlar birbirlerine kapı ya da 

pervazlarla bağlanır böylece plan şemasının doğu kısmını oluştururlar. Birbiri ardına 

devam eden kısa koridorlar uzun dar koridoru oluştururken, bu koridor dizileri sadece 

iki merdiven holüyle genişler. 

 K01 mekanının döşeme kaplaması mavi seramikken, kalan tüm mekanlar ahşap 

kaplamadır ve üstleri halıfleks kaplanmıştır. Süpürgelik olarak özgün profil detaylı 

süpürgelik uygulanmıştır. Kapı ve pencereler ahşaptır, pencereler K01 mekanı hariç, 

zemin kattaki  giyotin pencere ile vitrin gibi kullanılan P7 tek kanatlı pencere 

şeklindedir. Her mekanın tavanı ahşap çıtaların dikdörtgen biçiminde bezenmesiyle 

oluşurken sadece K02 ve K04 mekanlarında biçimi ve rengi değişmektedir. Birinci kat 

duvarları ahşap olup, çimento sıvayla sıvanmıştır. Bazı odaların duvarlarında 

kalemişleri bulunurken geneli mat yağlı boya ile boyanmıştır.  
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Birinci kat kütlesine bakıldığında tüm katın kuzeydoğu cephesi Nöbet Yeri’nden 

itibaren doğrusal ve herhangi bir çıkma yapmadan gelir ancak E kapısından girilen 

kütlenin birinci katı, çatıdaki açıya uygun olarak, cephede yaklaşık 30 cm’lik çıkma 

yapmaktadır. Tüm katta elektrik, ısıtma gibi tesisatların neden olduğu tahribatlar ve 

niteliksiz ekler bulunmaktadır. Ayrıca eski tesisattan kalan buatlar ile yenilenen 

tesisata ait buatlar bir arada bulunur. Tüm batı ve güney duvarlarındaki pencerelerin 

üzerinde stor perde vardır. 

K01 ve K03 no’lu mekanlar (banyo ve hol) 

Merdivenle K08 mekanına çıkıldığında kuzey tarafta bulunan en son oda K01 

mekanıdır ve banyo işlevindedir. Bu mekanda duşun bulunduğu bölümün döşemesi 

düşüktür ve Z02 mekanının tavanı bu mekan sebebiyle kısmen alçalmıştır (Şekil 3.43). 

Klozet ve lavabosu vardır. Mekanın kuzey duvarındaki delikten yapım sistemine dair 

ahşap üzerine sıva teli ve çimento sıva uygulanarak yapıldığı anlaşılır. Ayrıca duvarlar 

yarıya kadar mavi seramik ile kaplıyken geri kalan kısmı mat yağlı boyalıdır. Kuzey 

cephesinde tek kanatlı küçük boyutlarda muhdes ahşap pencere bulunmaktadır. Yapı 

genelinde bulunan niteliksiz ekler burada da mevcuttur. Mekanın alanı 2.95 m2’dir. 

K01 mekanı bir kapıyla K03 hol mekanına bağlanmaktadır. Holün duvarlarında 

kalemişi yoktur. Bu mekandan K02 ve K05 mekanlarına kapı ile geçilir. Mekanın alanı 

2.51 m2’dir. 

 

Şekil 3.43 : K01 no’lu mekan döşemesi (Şimşek, 2017). 



47 

K02 no’lu mekan (ofis) 

K02 mekanı ofis olarak kullanılmıştır ve planda Nöbet Yeri tarafında kalmaktadır. 

Duvarlarında kalemişi bulunmaz ancak tavan kaplaması çeşitli geometrik formlar 

kullanılarak oluşturulmuş olup, kahverengi boya ile renklendirilmiştir (Şekil 3.44). 

Güney duvarında kılcal çatlak vardır. Avluya bakan cephesindeki giyotin pencereler 

dışında pencere yoktur. Niteliksiz ekler ve onarımlar mevcuttur. Mekanın alanı 17.01 

m2’dir. 

K04 ve K05 no’lu mekanlar (ofis ve koridor) 

K05 koridor mekanı K03 ile K07 mekanları arasında bulunur, K04 mekanına K22 tipi 

camlı çift kanatlı ahşap kapıyla bağlanır. İki adet tek kanatlı P7 tipi penceresi zemin 

katta bulunan örnekleri gibi vitrin olarak kullanılmıştır. Herhangi bir ışık alımı, 

havalandırma söz konusu değildir. Süpürgelik profilinin altı zemine kadar pembe boya 

ile boyanmıştır. Mekanın alanı 5.48 m2’dir. K04 ofis mekanı sadece ahşap çıtalı 

tavanının geometrik şekilli olması ve pembe boya ile renklendirilmesi dışında birinci 

kat genel mekan özelliklerine sahiptir (Şekil 3.45). Güney duvarında kılcal çatlak 

bulunmaktadır. İki adet giyotin penceresiyle I. Avlu tarafından ışık ve hava alımı 

sağlanır. Mekanın alanı 16.72 m2’dir. 

 

Şekil 3.44 : K02 mekan tavanı (Şimşek, 2017). 
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Şekil 3.45 : K04 no’lu mekan (Şimşek, 2017). 

K06 ve K07 no’lu mekanlar (ofis ve koridor) 

K05 mekanından K07 koridoruna pervaz ile geçilir. Koridor, K06 mekanına K22 

kapısıyla bağlanır. Bu koridor, K05 koridoruyla aynı mimari niteliklere sahiptir (Şekil 

3.46). Mekanın alanı 7.28 m2’dir. Koridora açılan K06 ofis mekanı, genel üst kat plan 

özelliklerine sahiptir. Tavan etekleri pembe boya ile boyanmıştır. Batı duvarında üç 

adet giyotin pencere bulunur. Mekanın alanı 22.13 m2’dir. 

 

Şekil 3.46 : K07 no’lu mekan (Şimşek, 2017). 
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K08 no’lu mekan (merdiven holü) 

Zemin kata bağlantı sağlayan ahşap merdiven K08 merdiven holüne açılmaktadır. 

Merdiven kovası ahşap korkulukla çevrelenmiştir. Bu mekan, kuzey ve güney 

duvarlarından camlı çift kanatlı kapılarla K07 ve K09 koridorlarına açılır. Doğu 

duvarında P7 tipi pencere bulunur ve batı duvarı girişin üstüne denk gelirken bu 

duvarda iki adet P6 ve bir adet P4 tipi pencere vardır. Duvarları kalemişi ile 

bezenmiştir. Süpürgelik profilinin altı pembe renkle boyanmıştır. Niteliksiz ekler 

bulunur. Mekanın alanı 17.55 m2’dir (Şekil 3.47). K09, K11, K13, K19, K21 

koridorları K05 koridoruyla benzer mimari niteliklere sahiptir.  

 

Şekil 3.47 : K08 no’lu mekan (Şimşek, 2017). 

K09 ve K10 no’lu mekanlar (koridor ve ofis) 

K09 koridorunun alanı 5.58 m2 olup, K22 kapısıyla K10 ofis mekanına açılır. Ofisin 

duvarlarında kalemişi yoktur. Ahşap tavan etekleri ve süpürgelik profilinin altı pembe 

boya ile boyalıdır. İki adet giyotin pencereyle mekan havalanır. Niteliksiz ekler 

bulunan mekanın alanı 17.09  m2’dir (Şekil 3.48). 

K11 ve K12 no’lu mekanlar (koridor ve ofis) 

K09 koridoru pervazla K11 koridor mekanına bağlanır. Mekanın alanı 5.47  m2’dir. 

K12 ofis mekanı K22 kapısıyla bu koridora bağlanır ve K10 mekanıyla benzer mimari 

niteliklere sahiptir. Döşemesinin kuzey yönünde delik bulunan mekanın alanı 16.79  

m2’dir. 
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Şekil 3.48 : K10 no’lu mekan (Şimşek, 2017). 

K13 ve K14 no’lu mekanlar (koridor ve ofis) 

K11 koridoru pervazla K13 koridor mekanına bağlanır. Mekanın alanı 7.19 m2’dir. 

K14 ofis mekanı, K22 kapısıyla bu koridora bağlanır ve K10 mekanıyla benzer mimari 

niteliklere sahiptir. İki adet P4 ve bir adet P6 tipi pencere batı duvarındadır ve güney 

duvarında kılcal çatlak vardır. Mekanın alanı 21.85  m2’dir. 

K15 ve K16 no’lu mekanlar (koridor ve ofis) 

K13 koridoru pervazla K15 koridor mekanına bağlanır. Mekanın doğu duvarında bir 

adet P7 tipi pencere bulunur. Süpürgelik profilinin altı pembe boya ile boyanmıştır. 

Mekanın alanı 4.11  m2’dir. K16 ofis mekanı, K21 camlı ahşap kapısıyla bu koridora 

bağlanır. Süpürgelik profilinin altı pembe boya ile boyalıdır. Avluya bakan batı 

duvarında iki adet giyotin pencere bulunur. Niteliksiz ekler ve onarımlar bulunan 

mekanın alanı 13.49  m2’dir (Şekil 3.49). 

K17 ve K18 no’lu mekanlar (koridor ve ofis) 

K15 koridoru pervazla K17 koridor mekanına bağlanır. Mekanın doğu duvarında iki 

adet P7 tipi pencere ve ahşap kapaklı gömme dolabın olduğu açıklık vardır (Şekil 

3.50). Yine bu duvarda üst kotlarda delik ve bunun yakınında kabloların duvardan 

çıktığı görülür. Süpürgelik profilinin altı pembeye boyanan mekanın alanı 5.63  m2’dir.  
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Şekil 3.49 : K16 no’lu mekan (Şimşek, 2017). 

 

Şekil 3.50 : K17 no’lu mekan (Şimşek, 2017). 
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K18 ofis mekanına, K20 ofis mekanından giriş sağlanır. Güney duvarı yerden yaklaşık 

1.00 metre yükseklikte ve duvar boyunca sabit pencereyle geçilerek iki mekan arası 

görsel iletişim sağlanmıştır (Şekil, 3.51). Mekanın batı duvarında kılcal çatlak bulunur. 

Süpürgelik profilinin altı pembeye boyalıdır. Avluya bakan batı duvarında iki adet 

giyotin pencere bulunur. Tavan eteklerine birçok aydınlatma elemanı eklenmiştir. 

Niteliksiz ekler bulunan mekanın alanı 17.30 m2’dir. 

 

Şekil 3.51 : Bölme duvar (Şimşek, 2017). 

K19 ve K20 no’lu mekanlar (koridor ve ofis) 

K19 koridoru pervazla K17 koridor mekanına bağlanır. Mekanın alanı 5.37 m2’dir. 

Koridor ahşap kapıyla K20 ofis mekanına açılır ve K18 mekanıyla arasında sabit 

pencereli duvar bulunur. İki mekanın mimari nitelikleri benzerdir. K18 ile aynı 

aydınlatma elemanları bulunan mekanın alanı 16.70  m2’dir. 

K21 ve K22 no’lu mekanlar (koridor ve ofis) 

K19 koridoru pervazla K21 koridor mekanına bağlanır. Mekanın alanı 5.44  m2’dir. 

Koridor ahşap kapıyla K22 ofis mekanına açılır. Duvarları kalemişiyle bezelidir ancak 

diğer kalemişlerinden farklı renkler de uygulanmıştır. Kuzey duvarında iki yerde 

özgün kalemişi örnekleri bırakılmıştır. Doğu duvarında kılcal çatlak vardır ve batı 

duvarında iki adet giyotin pencere bulunur. Süpürgelik profilinin altı pembeye 

boyalıdır. Niteliksiz ekler bulunan mekanın alanı 16.79  m2’dir. 
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K23 no’lu mekan (merdiven holü) 

Zemin kata bağlantı sağlayan ahşap merdiven K23 merdiven holüne açılmaktadır. 

Merdiven holünün etrafı ahşap korkulukla çevrilmiştir. Bu mekan kuzey duvarından 

camlı ahşap kapıyla K21 mekanına ve güney duvarından çift kanatlı ahşap kapıyla K25 

mekanlarına açılır. Duvarları kalemişi ile bezenmiştir. Batı duvarında özgün kalemişi 

örnek olarak bırakılmıştır ancak özgün kalemişlerinin alt kısmına yakın niteliksiz 

onarım yapılmıştır (Şekil 3.52). Doğu duvarında bir adet P7 tipi ve D kapısının üstüne 

denk gelen batı duvarındaysa üç adet giyotin pencere bulunur. Döşemenin güneybatı 

tarafında bulunan oyuktan döşeme detayına dair bilgiler elde edilmiştir. Niteliksiz 

ekler bulunan mekanın alanı 25.05  m2’dir. 

 

Şekil 3.52 : K23 no’lu mekan (Şimşek, 2017). 

K24 ve K25 no’lu mekanlar (ofis ve koridor) 

K25 koridor mekanı merdiven holünün yanında bulunmaktadır. Duvarları kalemişi ile 

bezelidir. Doğu tarafından ahşap camlı camekanla K24 ofis mekanından ayrılır. Batı 

duvarında çift giyotinli pencere bulunur. Süpürgelik profillerinin altı pembe boya ile 

boyalı mekanın alanı 7.09 m2’dir. Bu mekandan camekan tarafındaki camlı çift kanatlı 

kapıyla K24 ofis mekanına geçilir (Şekil 3.53). K24 mekanın duvarları kalemişi ile 
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bezelidir ve güney duvarında özgün kalemişi örneği bulunur. Doğu duvarının bir kısmı 

arka (kuzeydoğu) cephede çıkma yapmaktadır, bu çıkmaya gömme dolap yapılmıştır. 

Süpürgelik profillerinin altı boyalıdır. Mekanın penceresi bulunmaz ve niteliksiz 

eklere sahip mekanın alanı 18.34  m2’dir. 

 

Şekil 3.53 : K24 no’lu mekan, gömme dolap (Şimşek, 2017). 

 

Şekil 3.54 : Süpürgelik kotunda tesisat kanalı (Şimşek, 2017). 



55 

K26 no’lu mekan (ofis) 

K25 mekanından bir basamakla ve çift kanatlı kapıyla K26 ofis mekanına ulaşılır. 

Köşe mekan olduğundan I. Avlu’ya ve Silahhane yapısına bakan duvarlarında ikişer 

adet pencere bulunur. Ayrıca kuzey duvarının tavan eteğinde ve doğu duvarında oyuk 

bulunmaktadır. Süpürgelik profilinin altları pembe boyalıdır ve süpürgelik profilleri 

diğer mekanlardan farklı olarak zemine çok yakın kottadır (Şekil 3.54). Niteliksiz ekler 

bulunan mekanın alanı 25.80  m2’dir. 

3.3.2 Cephe özellikleri 

Cepheler isimlendirilirken coğrafi yönlerden yararlanılmıştır. I. Avlu’ya bakan ve giriş 

kapılarının olduğu cephe güneybatı, Harem duvarının yay yapan köşesindeki cephe 

kuzeybatı ve Silahhane ile Has Mutfak yapısına bakan cephe güneydoğu cephesi 

olarak isimlendirilmiştir. Kuzeydoğu cephesi, Harem duvarına çok yakın olduğu için 

nitelikli ölçümü ve değerlendirilmesi yapılamamıştır. Ancak görüldüğü kadarıyla düz 

devam eden cephe sadece kütlenin geriye çekilen bölümünde kapalı çıkma yapar, yalı 

baskılı cephe düzeni oldukça sade ve hareketsizdir. 

Yaveran Dairesi özgün işlevine uygun sıralı pencerelidir ancak üslup olarak Şale 

tarzındadır. Saçak çıkmaları ile hareketlenen uzun kütlede saçak konsolları göze 

çarparken, Nöbet Yeri ile üslup farklılığı dikkat çeker. Nöbet Yeri  geniş Barok saçağı 

ve bezemeleriyle saray yapısı olduğunu vurgular niteliktedir. Yapıların en vurgulu 

cephesi güneybatı cephesidir.  

3.3.2.1 Güneybatı cephesi 

Yapının Büyük Mabeyn Dairesi’ne bakan güneybatı cephesinde, Yaveran Dairesi ve 

Nöbet Yeri’nin bağımsız giriş kapıları bulunmaktadır. Yapının oturduğu zemin 

kuzeyden güneye doğru eğimli olduğu için B, C, D, E kapılarının önünde bulunan taş 

merdivenlerle zemin kotuna ulaşılır. Yapının yaklaşık 50 cm genişliğinde betonarme 

sert zeminle çevrelenmesinin ardından dörtgen biçimli yeşil alanlar gelir.  

Yaveran Dairesi güneybatı cephesi yarı bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan oluşur. 

Yarı bodrum kata ait delikli metal kapaklar altı tanedir ancak sıvanın döküldüğü 

bölümlerde beş adet daha delikli kapağa rastlanır (Şekil 3.55). E kapısı sağında 

bulunan kapağın arkasında pencere bulunmaz ancak 1984 yılında var olduğu bilinen 

tek kapaktır. Cephe subasman hizasına kadar püskürtme çimento sıvayla kaplanmıştır.  
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Bordür üzerine taban kirişi oturur ve mavi renkli boyayla boyanmıştır. Zemin kat 

cephesi özgün B, C, D giriş kapıları ve iki yanındaki pencerelerin olduğu bölümün öne 

doğru çıkmasıyla hareketlenmiştir. Zemin kattaki hareket birinci katta devam etmez 

ancak E kapısının olduğu bölümün kütle şeklinde geriye çekilmesi birinci katta devam 

etmektedir. Toplam beş kapısından Z03 mekanına açılan A kapısı özgün değildir. 26 

adet dörtgen biçimli giyotin pencereden B, C, D kapılarının yanlarında olan P6 tipi en 

olarak dardır ve Z19 mekanına açılan P8 tipi pencere çift giyotinli penceredir. P6 tipi 

pencerede ahşap panjur tek kanatlıyken, kalan tüm pencerelerdeki panjurlar iki 

kanatlıdır. Pencerelerin orta hizasına yakın olan ahşap silmeler geriye çekilen kütleye 

kadar sürekli devam ederken, geri çekilen bölümde bulunmaz. Cephede geriye çekilen 

bölüme kadar 28 adet, duvar köşesinde 1 adet, geri çekilen duvarda 5 adet ve en köşede 

1 adet konsol12 ile toplamda 35 adet konsol bulunur. Tüm konsollar Art Nouveau 

üslubundadır. 

Birinci kat yaklaşık 1.00 m kapalı çıkma yaparak zemin kat hizasının ilerisine 

uzamaktadır. Bu katın eteklerini silme takip ederken, silme uçları dairesel şeki lde 

oyulmuş bezemelerle süslüdür. Konsol üstlerine denk gelen kısımlarda bezemelerin 

daire biçimi, stilize edilmiş yaprak motiflerine dönüşür. Pencere boyutları, özellikleri 

ve yerleşim düzenleri zemin katla aynıdır. Sadece giriş kapıları, üst akslarda çift 

kanatlı panjurlu ahşap giyotin pencereye dönüşmüştür. Bu kattaki tüm pencere 

sövelerinin altında yani pencere eteklerinde ahşap oyma süslemeler yer almaktadır. 

Özgün giriş akslarının üst kat hizasındaki pencere etekleri ve P8 tipi pencere 

eteklerinin motif düzenleri farklıdır. Tüm pencerelerin üzerinde kafes oyma, ahşap ve 

pencereyi U biçiminde saran süslemeler-başlıklar bulunur. Nitekim süslemeli 

başlıkları ve etekleriyle toplam 31 adet penceresi vardır. Ayrıca cephenin, kütlenin 

geri çekildiği noktayla birleşimi yay şeklindedir. Pencereler arasına bir adet gelecek 

şekilde yerleştirilmiş 25 adet Art Nouveau üslubunda konsol bulunur, konsollar zemin 

kattakilerden küçük boyuttadır. Ayrıca çıkma saçaklarda 8 adet konsol vardır.  

Kırma çatı saçak yaparak öne uzanırken profilli alın tahtasıyla kütle izini takip eder.13 

Cephede giriş akslarının üzerinde bulunan çatı saçakları kırılarak alınlık yapar ve 

                                                 

 
12 Cepheden çıkıntı yapmış herhangi bir ögeyi alttan destekleyen, “S” biçiminde kıvrımlı destek. 

Genellikle kabartmalarla bezelidir. (Eczacıbaşı, 1997, c.2, s.1040). Tez çalışmasında saçak ve kapalı 
çıkmayı destekleyen yapı elemanları için konsol ifadesi kullanılmıştır. 
13 Saçak uzanma mesafesi kuzeydoğu cephesinde oldukça azalmıştır. 
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saçak çıkmalarını oluşturur. Bu çıkmalar, iki yöne eğimli beşik çatı şeklinde, çatıya 

saplanır. Çatı eğimi Şale (İsviçre kır evi) üslubundaki örneklerine oranla azdır ancak 

saçak çıkmaları, resmi yapı üslubunda durmayan14, İsviçre kır evi etkisi yaratmışlardır. 

Kafes oymalı ve alınlıklı saçak çıkmaları iki ucundan saçak konsollarına oturur. Eğimli 

çatı yüzeyine belirli aralıklarla içleri çimento dolu, ters V biçimli kurşunlar 

yerleştirilmiştir ve her iki kırma yönünde de bulunur. Çatı mahyasının yüksekliği 

kütlenin geri çekildiği noktada 6 cm düşer. 

Nöbet Yeri’nin sahanlık bölümünde özgün karosimanlar bulunmaktadır. Yapı kagir 

subasmana oturmuş olup, kademeli bir şekilde bordürlerle yükselirken giriş kapısının 

iki yanında pilastırlar vardır. Pilastırların üzerine silmeli kolon başları oturur. Ayrıca 

bu pilastırlar, ön cephenin her iki köşesindeki köşe pilastırları ile yay biçiminde 

birleşerek eğimli duvar oluştururlar ve pilastırların üzerine baştaban15 oturmaktadır. 

(Şekil 3.56). Duvar yüzeyindeki dikdörtgen ve profilli pervaz içerisinde giyotin 

pencere bulunur. Giriş kapısının bulunduğu camekanda, kapının üst hizasında stilize 

yaprak-çiçek motifli ahşap süsleme hotoz16 vardır.  

İki pilastırı birleştiren baştabanlarıdan sonra açılan dikdörtgen girintinin içerisinde 

(friz benzeri), üç boyutlu ahşap oyma bezemeler bulunur. Baştabana oturan ve pilastır 

köşelerinden yay biçiminde saçak köşelerine ilerleyen çift eliböğründeler ahşap silmeli 

geniş Barok saçağı destekler. 18. yüzyıl Barok saçaklarını anımsatarak cepheden öne 

doğru yaklaşık 1.50 m ilerleyen saçak tamamıyla ahşaptır. Cephede bezeme motifi 

olarak parapet dizisi kullanması ve yanlarda ışın demeti biçiminde Modernist bir 

süsleme kullanması ile Yaveran Dairesi’nden ayrımı kolayca yapılabilir (A. Batur, 

kişisel görüşme, 26 Temmuz 2018).  

Genel olarak cephede boya, sıva ve harç dökülmeleri, kılcal çatlaklar, çürüme ve yosun 

oluşumu görülmektedir. Cephede belli aralıklarla plastik yağmur boruları döşenmiştir. 

Bunların birçoğu tahrip olmuş durumdadır. Ayrıca çatı saçaklarında da boya 

dökülmeleri bulunur (Şekil3.57). 

                                                 

 
14 26.07.2018 Tarihinde Afife Batur ile görüşülmesi sonucu. 
15 Antik Yunan ve Roma mimarlıklarında, sütun başlıkları üstünde yer alan ve friz, korniş gibi üst yapı 
elemanlarını taşıyan yatay kiriş ya da düz atkı (Eczacıbaşı, 1997, c.1, s.140). Tez çalışmasında ise 
ahşap kirişin pilastırlara oturması ve açıklığı geçmesi gibi sebeplerden dolayı tanım kullanılmıştır.  
16 Binaların, taç kapıların ve mobilyaların tepelerine taç gibi konulan oymalı ve süslü tepelik. Eskiden 
pencere kafeslerinin böyle bir tepelikle süslü olanlarına hotozlu kafes denilirdi (Arseven, 1952, c.I, 
s.760). 
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Şekil 3.55 : Sıva altından çıkan delikli kapak  (Şimşek, 2017). 

 

Şekil 3.56 : Eğimli duvar ve camekan (Şimşek, 2017). 
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Şekil 3.57 : Güneybatı cephesi (Şimşek, 2017). 
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3.3.2.2 Kuzeybatı cephesi 

Resmi Bölüm’ü Özel Bölüm’den ayıran bezemeli Harem duvarı ile Nöbet Yeri’nin 

arasındaki zemin kısmen granit mozaik parkeyle döşenmiştir. Cephenin oturduğu 

zemin, duvardan avluya doğru hafif eğimlidir. Cephede önde Nöbet Yeri, arkada 

Yaveran Dairesi’nin bir bölümünü görülmektedir.  

Subasman ile başlayan Nöbet Yeri’nin cephesinde dikdörtgen biçimli ahşap ve 

pervazsız iki giyotin pencere bulunur. Cephenin onarımlar sonucunda öne doğru 

genişlemesiyle pencere denizliğinin ve pervazın bir bölümünün sıva altında kalmış 

olabileceği düşünülmektedir. Pencereler arasında niteliksiz ek bulunur. Cephenin batı 

tarafında subasmandan sonra bordür gelir ve bu ayrıtın kompozisyonu güneybatı 

cephesiyle aynıdır (Şekil 3.58).  

  

Şekil 3.58 : Kuzeybatı cephesi ve detay (Şimşek, 2017). 
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Bordür üzerinde silme profilli tabanlı ve başlıklı köşe pilastır, avluya doğru taşan geniş 

Barok saçağın oturduğu baştabanla birleşir. Giriş kapısı yanındaki pilastırla köşe 

pilatır, cephe duvarı yay şeklinde olacak şekilde birleşir. Subasman ve bordürle 

kademelenen cephede büyük taş denizlik üzerindeki dikdörtgen biçimli, yarım daire 

profilli pervaz boşluğuna giyotin pencere oturur. Pervaz üstüne stilize yaprak ve çiçek 

kabartmalarının olduğu motif  gelir ve motif üzerinde silmeler devam ederek 

baştabanla birleşir. Barok saçağın arkasında kurşun kaplı üçgen alınlıklığın önünde 

kurşun malzemeli gizli yağmur deresi vardır ve Barok saçağın eğimli üst örtüsü de 

kurşundur. Üç yönden kırma çatı Osmancık marka Marsilya tipi kiremitle 

kaplanmıştır.  

Yaveran Dairesi’nin bu cephesindeki tek açıklık muhdes penceredir (Şekil 3.59). Z02 

mekanından çıkan alüminyum baca çatı saçaklarına kadar uzanır. Çatı saçağını üç adet 

Art Nouveau üslubunda ahşap konsol destekler. Çatının alın tahtası, profillidir ve 

arkasında gizli kurşun yağmur deresi bulunur. Saçak çıkmasının olduğu beşik çatının 

eğimli yüzeyinde ve mahya deresi çevresinde kiremitler kırılmıştır. Ek olarak çatının 

batı köşesindeki çıkma saçak, mahya deresi ve yağmur deresi birleşimindeki hiza 

şaşmasının belirgin olması, niteliksiz onarımı akla getirmektedir (Şekil 3.60).  

 

Şekil 3.59 : Muhdes pencere  (Şimşek, 2017). 
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Şekil 3.60 : Yaveran Dairesi A kapısı hizasındaki çıkma saçak  (Şimşek, 2017). 

3.3.2.3 Güneydoğu cephesi 

Yaveran Dairesi’nin devamı olduğundan, güneybatı cephesinde bahsedilen mimari 

özellikler ve kullanılan yapı malzemeleri bu cephede de aynı niteliktedir. Yapının 

oturduğu zemin doğudan batıya doğru eğimli olup, yeşil alandır (Şekil 3.61). 

Bodrum kat bordür yüksekliği yapının güneybatı cephesinin devamı olduğundan aynı 

kottan devam etmektedir. Bodrum kat, kat yüksekliğinin yaklaşık yarısına kadar açığa 

çıktığından cephede görülmektedir. Bodrum temel duvarının orta hizasında bulunan 

delikten niteliksiz ekler çıkar. Bordür üzerine oturan taban tahtası , mavi boya ile 

belirginleştirilmiştir. Zemin katta iki adet, çift kanatlı, ahşap panjurlu, giyotin pencere 

bulunur. Üç adet konsol pencerelerin etrafında ve bir adet konsol  da güneybatı duvar 

köşesinde olmak üzere toplam 4 konsol bulunur. Kapalı çıkma yapan birinci katta iki 

pencere bulunur ve zemin katla aynı düzende toplam dört adet konsol bulunmaktadır. 

Üst kat konsolları alt kattakilerden daha küçüktür ancak genel tasarım özellikleri 

benzerdir. Kat eteklerindeki silmelerin uçları güneybatı cephesinde görüldüğü gibi 

süslüdür. Doğu duvarında bir yağmur borusu bulunur. Yapı geneline hakim olan 

hasarlar burada da görülür. 
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Şekil 3.61 : Güneydoğu cephesi (Şimşek, 2017) 

3.3.3 Yapım tekniği ve malzeme 

Alanda yapılan incelemeler sonucu Yaveran Dairesi’nin kagir temelli ve dolgusuz 

ahşap çatkılı olduğu anlaşılmaktadır. Çatkının üzerine sıva teli gerilmiştir ve oluşan 

yüzey 2-3 cm’lik çimento harçla içten dıştan sıvanmıştır. Yapı, rasyonelleşmiş ahşap 

dikme, kiriş gibi elemanların kullanıldığı yapım tekniğinin örneklerinden olabilir. 

Nitekim sistemi anlayabilmek amacıyla 19. yüzyılda üretildikleri yerler ve 

İstanbul’daki kullanım alanları araştırılmıştır. 

Dünyadaki sömürgecilik faaliyetleri sonucu, yeni yerleşim yerlerinin kurulması  

(Avusturalya, Amerika gibi) veya hammadde çıkarılan yerlere gönderilen 

yerleşimcilerin konaklama ihtiyacı kolonyal kulübe (Colonial Cottage) denilen portatif 

tekniğin bulunmasını sağlamıştır. Bulunan teknikle ucuz, zamandan ve işçilikten 
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ayrıca malzemeden tasarruflu kulübeler yapılmıştır. Özellikle İngiltere’nin kolonyal 

(Hasol, 2016, s.51) kulübeleri uzak ülkelere göndermekle ahşap prefabrik tekniğin 

dünyaya yayılmasında öncülük ettiği bilinir. Amerika’daki balon çerçeve sistem 

başlangıcının bu kolonyal kulübelerle olduğu kesin olmamakla birlikte söylenebilir 

(Smith, 2010, s.7) (Şekil 3.62). 

Londralı marangoz tarafından tasarlanan ve Manning’in Göçmenler İçin Taşınabilir 

Kulübesi ismiyle anılan sistem, kolonyal kulübenin yaygın tipidir. Sistemdeki tüm 

parçalar taban tahtası, kiriş, dikme vb. rasyonelleştirilmiştir. Bu parçalar taşınabilir 

şekilde standartlaştırılmıştır ve duvarlar ise dolgu panellerdir (Smith, 2010, s.6). Basit 

ayaklar ya da kagir duvar üzerine taban tahtasının yerleştirilmesi ile platform 

oluşturulur. Duvarlar taban tahtasına geçme sistemiyle otururken, köşe dikmeler 

somun civatayla sıkıca sabitlenir (Loudon, 1846, s.252). Kaynaklardan özetle 

sistemde; döşeme kirişleri taban tahtasına, dikmeler panel çerçeveye yiv sistemiyle 

(lamba-zıvana gibi) birleşir. Böylece çivi kullanma ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Üst 

taban, alt tabanda görülen bağlantı tekniğiyle panel ve dikmelerin üzerine 

oturtulmaktadır. Çatı  mertekleri dikmelerin üzerine geçer, mertekler tel, kanvas vb. 

ile sarılır ve saçaksız çatı saz gibi hafif malzemelerle kaplanır.  

 

Şekil 3.62 : Manning’in Göçmenler İçin Taşınabilir Kulübesi (Smith, 2010, s.6) ve  

balon çerçeve sistem aksonometrik çizimi (Url-2). 

Rasyonelleştirilmiş yapı elemanları kullanılan balon çerçeve sistemi, ilk kez Ekim 

1833’te St. Mary Kilisesi’nde (Chicago) kullanılmıştır (Turan, 2009, s.177). Prefabrik 

ahşap yapıların sadece sivil mimarlıkta değil, kamusal yapılarda da tercih edildiğinin 

göstergesidir. Dönemin inşaat mühendislerinden Tredgold’un çalışmalarını inceleyen 
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birçok kaynakta balon sistemde amacın daha hafif sistemle yük dağılımını 

olabildiğince eşit dağıtmak, malzemede tasarruf sağlamak ve bağlantı detaylarını 

güçlendirerek yapıların rijitliğine güç sağlamak olduğu çıkarımı yapılmıştır. Bağlantı 

detaylarına verilen önem ve sunulan çözümler sonucu dolgulu duvarlar yerine 

dolgusuz, ince duvarlı yapım sistemi gelişmeye başlamıştır. Çatı kaplama malzemesi 

olarak düz demir levha yerine oluklu demir levhaların 1830’larda kullanıldığı, 60x90 

cm ölçülerinde olduğu ve zamanla galvanize edilerek paslanma sorunun çözüldüğü 

görülür (Smith, 2010, s.8). Rusya’da kullanılan metal çatı kaplama levhalarının ölçüsü 

ise yaklaşık 70x140 cm’dir ve yaklaşık 6 kg’dır (Loudon, 1846, s.206). 

Dünyadaki rasyonelleşme sürecinden Batılılaşma Dönemi’ni yaşayan Osmanlı 

İmparatorluğu etkilenmiştir. 19. yüzyılın son çeyreğinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

var olan fabrikalarında rasyonelleşme çabaları başlamış ve yeni fabrikalar açılmıştır. 

Acar (2015, s.39), 19.yy ortalarında Tershane-i Amire ve Tophane-i Amire’de buhar 

gücüyle çalışan hizar makinelerinin kullanılmaya başlandığını, 1893 yılında açılan 

Ahırkapı Kereste Fabrikası’nda da makinelerin kullanıldığını bildirir . Ayrıca Yıldız 

Sarayı Marangozhane’sinde makineler kullanılarak, ahşabın işlendiği bilinmektedir. 

Acar (2015, s.42), 1880’li yılların başından itibaren Yıldız Sarayı aylık masraf ve yıllık 

icmal defterlerinde “fabrika tahtası” olarak geçen ahşabın kaydedildiğini belirtmiştir.  

Yıldız Sarayı’nda, II.Abdülhamid zamanında yapılmış olan Şehzade Köşkleri’nde 

yeni inşaat sistemi kullanılmıştır (Arapoğlu, 2005, s.69). Köşklerin en hızlı şekilde 

yapılması gerektiğinden, farklı bir tekniğin kullanıldığı görülmektedir. Ek olarak, 

Yıldız Sarayı’ndaki başka yapıların da (Talimhane Köşkü vb.) kısa sürede yapılmış ve 

farklı teknikli ahşap yapılar olduğu kaynaklarda geçmektedir. Acar’ın çalışmalarından 

ve kaynaklarda geçen bilgilerden yola çıkarak özetle, yapım tekniğinde ilk olarak kagir 

temel üzerine ahşap taban kirişleri yerleştirilir. Dikmeler, kirişler, payandalar gibi yapı 

elemanları standart olarak üretildiğinden yapım süresi kısalmaktadır. Yapı elemanları 

birbirlerine çiviler yardımı ile birleştirilerek ahşap karkas oluşturulur ve  karkasın 

tamamlanmasından sonra çerçeve içi boşluklar doldurulmamaktadır. Ahşap karkas 

üzerine aralıklı çıtalar çakıldıktan sonra galvanizli sıva teli gerdirilerek çimento sıva 

ile sıvanır. Çatı sisteminde katran emdirilmiş keçe üzerine oluklu sac levhalar 

kullanılması hafifliği destekler. Yapımda kullanılan galvanizli sıva teli, çimento sıva 

ve galvanize oluklu sac çatı kaplama malzemesinin endüstriyel ürünler olması 

yapıların dayanıklı olmasını sağlamıştır (Acar ve Mazlum, 2013, s.85). Acar (2015, 
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s.120), 1887 yılından sonra Yıldız Sarayı’nda inşa edilmiş neredeyse tüm ahşap köşk 

ve kasırların inşa keşif defterlerinde santrancına kuşaklamalı ahşap çatkının tarif 

edildiğini bildirir. Yaveran Dairesi, yapım tarihi sebebiyle satrancına kuşaklamalı 

(dikmelerin arasına belli aralıklarla  yatay olarak ahşap elemanların konulduğu) 

olabilir.  

Yıldız Sarayı, Hazine-i Hassa tarafından finanse edilen işlerde (1888) İngiliz 

çimentosu ve 1890 yılından sonra İngiliz Johnson, Hollick, Çapa çimentolarının 

yanısıra Roquefort, Horoz Marka, Arslan Marka ve Portland çimentosu kullanılmıştır 

(Acar, 2015, s.51-52). Bunun yanısıra karosimanların da kullanıldığı bilinmektedir. 

Acar’ın (2015, s.48-49) çalışmasından yola çıkarak, 1888 yılı ve sonrası Yıldız Sarayı 

defterlerinden, bazı Saray yapılarında endüstriyel yöntemlerle üretilmiş tuğlaların 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. Tüm bunların dışında süsleme elemanı, furuş, konsol vb. 

ile metal bağlantı elemanlarında da standartlaşma başlamıştır. 

Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri’nde kullanılan malzemenin keşfi için, Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi’nde Hazine-i Hassa defterleri taranmış ancak Hh.d 31381 no’lu ve 

“Yıldız Sarayı Yaveran Dairesi’nin tamirat ve masarıfat defteri” özetli belgeye restore 

edilmesi sebebiyle ulaşılamamıştır. Ulaşılan belgelerde daha çok tefrişata yönelik 

malzeme bilgisine erişilmiştir. Nöbet Yeri ile ilgili bilgiye erişilememiştir. Yaveran 

Dairesi ve Nöbet Yeri; temeller, duvarlar, döşemeler, tavanlar ve örtü sistemleri olarak 

incelenmiştir.  

3.3.3.1 Temeller 

Nöbet Yeri’nin  bodrum katı olmadığı için temeline yönelik rölöve kapsamındaki 

yapılan incelemelerde veriler kısıtlıdır ve sondaj çalışması yapılamamıştır. Ancak yapı 

üzerindeki ipuçları doğrultusuda, yapının kagir subasman üzerine oturduğu anlaşılır. 

Yaveran Dairesi’nde de sondaj çalışması yapılmadığından kesin bir bilgi edinilemese 

de yapı üzerinde sıva dökülmelerinin olduğu temel duvarlarında tuğla açığa 

çıkmaktadır (Şekil 3.63). Tuğlaların üzerinde herhangi bir marka sembolü veya yazı 

bulunamamıştır. Bodrum kat B04 no’lu mekan iç duvarındaki harç dökülmesiyle deniz 

kabuklu sıva ile paslanmış donatının ortaya çıkması, restorasyon çalışmaları sırasında 

temel güçlendirmesi yapılmış olduğuna dair ipucudur (Şekil 3.64).  

Ahşap yapılarda, topraktan yükselecek olan nemden ahşabı korumak için temel 

duvarlarının yükseltildiği kaynaklarda geçmektedir. Bu sebeple yapının kagir temel 
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duvarları toprak zemininden kuzey yönünde 25 cm, güney yönünde yaklaşık 105 cm 

yukarıdadır. Temel duvarlarının üzerindeki sıva tabakalarının sayısı ikiden fazladır ve 

en son kattaki sıvanın püskürtme sıva olduğu anlaşılır. Temel duvarlarının üzerine 

yüksekliği 15 cm, kalınlığı 18 cm olan ahşap taban kirişi konulmuştur. 

 

Şekil 3.63 : Yaveran Dairesi temel duvarında bulunan tuğla (Şimşek, 2017). 

 

Şekil 3.64 : B04 no’lu mekan donatı ve harç (Şimşek, 2017). 
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3.3.3.2 Duvarlar 

Ahşap duvarlar 

Yaveran Dairesi dolgusuz ahşap çatkılı yapım sistemine sahiptir. 19. yüzyıl sonlarına 

doğru erişilmiş olan bu teknikle duvar kesitlerinin inceldiği bilinmektedir. Ek olarak, 

ahşap çatkının üzeri içeriden ve dışarıdan çimento sıva ile kaplanmıştır. Duvar 

kalınlıkları genel olarak 18 cm iken, E kapısından girilen kütlede duvar kalınlığının 

yaklaşık 2.5 cm daha fazla olduğu görülür.  

Yaveran Dairesi’nin yapım sisteminin dolgusuz olduğu bilgisine yapı üzerinde 

bulunan çeşitli oyuk ve delikler incelenerek ulaşılmıştır  (Şekil 3.65). 18 cm 

genişliğindeki taban kirişinin üzerine herhangi bir sıva uygulaması yapılmamıştır. 

Sadece boyalı olan bu taban kirişleri duvar ile hemyüzdür (Şekil 3.66).  

  

Şekil 3.65 : Yaveran Dairesi delikler ve oyuklardan örnek (Şimşek, 2017). 

 

Şekil 3.66 : Yaveran Dairesi cephesi taban kirişi (Şimşek, 2017). 
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İncelenebilen delikten anlaşıldığı üzere, 14 cm genişliğinde dikme üzerine her iki 

taraftan ikişer cm’lik çimento sıva ile sıvanmıştır (Şekil 3.67). Sıvanın üzerine 

uygulandığı galvanizli sıva telinin biçimi baklavalı kafes örgü olabildiği gibi burgulu 

kafes şeklinde olanları da mevcuttur. Boya için uygulama yüzeyinin düzgün olması 

amacıyla ince alçı ile yüzeyler bitirilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, 

dikme ve taban kirişlerinin genişliklerinin genellikle aynı olduğu Acar’ın (2015, s.106-

107) incelediği Yıldız Saray yapılarının aksine Yaveran Dairesi’nde dikme 

genişliğinin daha düşük olmasıdır. Ayrıca Z04 no’lu mekanda açığa çıkan çıta 

bezemeli dikmenin ölçüleri yaklaşık olarak 16x16 cm kesitinde ve 326 cm 

yüksekliğindedir.  

 

Şekil 3.67 : Yaveran Dairesi duvarı boşluk ve üzeri sıvalı dikme (Şimşek, 2017). 

Yaveran Dairesi taban kirişinin 18x15 cm, döşeme kirişinin 8x22 cm ve bezemeli 

dikmenin 16x16 cm boyutlarında olduğu tespit edilmiştir. Arseven’in (1947, c.II, 

s.1047-1050) belirttiği kereste ölçülerinin bir kısmı Yaveran Dairesi’yle uyumludur 
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ancak yapıda hangi cins ağaç kullanıldığı analiz edilmediğinden bu kapsamda 

bahsedilmemiştir. Ayrıca 19. yüzyılda çivi üretimindeki gelişmeler sonucu ahşap yapı 

sistemlerinin birleşim detaylarının çivi ile çözüldüğü bilindiğinden, yapının birkaç 

mekanın duvarlarında ve K23 mekanındaki oyukta rastlanan çiviler yapım sisteminde 

geçme yerine çivi kullanıldığının göstergesidir. Zemin kat duvarlarındaki özgün 

olduğu düşünülen çivilerin konumu genel olarak yerden yaklaşık bir metre yükseklikte 

ve duvar kesişimlerine yakındır. 

1984 yılına ait görsellerde dikme ile ilgili bilgi edinilemese bile nereden çekildiği 

anlaşılamayan fotoğrafta, çimento sıvanın ahşap bağdadi kaplamalara uygulandığı ve 

sıva teli olmadığı görülmektedir (Şekil 3.68). Bu fotoğrafın E kapısından girilen ve 

yapı eleman ölçülerinin değiştiği kütleye ait bir duvardan çekilmiş olabileceği 

düşünülmüştür. Ayrıca Kurul Arşivi fotoğraflarından yola çıkarak kütlenin sonradan 

eklendiği ilerleyen bölümde anlatılacaktır. 

 

Şekil 3.68 : İstanbul III Numaralı KVKK Arşivi, bağdadi çıtalı duvar, 1984. 

Yapının kuzeydoğu cephesi boyunca duvarlar dışarıdan yalıbaskısı kaplamalıdır ve 

duvarlardaki oyuk veya açıklıktan ahşap çatkının içerisinin taş yünü malzeme ile 

doldurulduğu belirlenmiştir (Şekil 3.69). Taş yünü dolgular sonradan eklenmiştir. Ek 

olarak, duvar kesiti detayının ortaya çıktığı bu açıklıktan çıtaların üzerine sıva teli 

gerilip, üzerine çimento sıva uygulandığı görülür. Diğer cephelerde, duvarlar çimento 

sıvalı olup incelenebildiği kadarıyla bu çimentonun rengi iç mekandakilerden daha 

koyudur. Bu konunun aydınlanması için laboratuvarda gerekli analizler yapılmalıdır.  
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Şekil 3.69 : Kuzeydoğu cephesi taş yünü ve duvar kesiti (Şimşek, 2017). 

Kagir duvarlar 

Nöbet Yeri’nin duvarlarında büyük çapta sıva dökülmesi olmadığı için ilk bakışta 

duvar malzemesine sadece kagir denilebilmiştir. Yapının kuzey duvarında harcın 

döküldüğü yerde tuğla açığa çıkmıştır (Şekil 3.70). Nöbet Yeri’nin kuzey duvarı 

yaklaşık 28 cm’dir. Batı cephesinde pilastır biçimindeki kolon eni 36 cm’dir. Tok 

(2015, s.772-773); 19. yüzyılda İstanbul’da kullanımı yaygınlaşmış olan tuğlaların 

ölçüleri için Fransa’dan ithal edilen üç delikli tuğlaların 4,5x10,5x21,5 cm ve ithal altı 

delikli tuğlaların 6,5x10,5x21,5 cm boyutlarında olduğunu belirtmiştir. Ek olarak 

genellikle delikli veya dolu tuğla ölçüsünün 6-8x10-12x21-23 cm ve yerli tuğlaların 

standartı olamasa bile genellikle 7x11x22 cm olduğunu bildirmektedir.  

Duvar kalınlığının almaşık örgülü taş duvar için ince kalması sebebiyle 28 cm’lik 

duvar kalınlığından sıva kalınlıkları ortalama değerle çıkarıldığında, geriye şaşırtma 

örgüsü biçiminde örülmüş tuğla ölçüsü kaldığı düşünülebilir. 
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Şekil 3.70 : Nöbet Yeri kuzeydoğu cephesi harç dökülmesi (Şimşek, 2017). 

3.3.3.3 Döşemeler 

Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri’nde kagir, ahşap ve betonarme olmak üzere üç çeşit 

döşeme sistemi vardır. Yaveran Dairesi, bodrum kat döşeme üzeri karomozaikle 

kaplanmıştır. Zemin kat döşemesi, yarı bodrumdan sonra kagir temele oturmaktadır. 

Zemin kat ile bodrum kat arasındaki döşeme betonarme olup 20 cm kalınlığındadır ve 

kirişlerle desteklenmektedir. Döşemenin üstü balıksırtı ahşap parke kaplıdır. Parkenin 

söküldüğü kısımlarda şap ve zift açığa çıkmaktadır (Şekil 3.71). Zemin katın hiçbir 

mekan döşemesi özgün değildir; balıksırtı lamine parke, mermer veya seramik ile 

değiştirilmiştir. Özgün döşemesine yönelik olarak, 1984 Kurul Arşivi’nde E 

kapısından itibaren (daha sonra betonarme ile değiştirilen kısım) zemin kat döşeme 

strüktürünün ahşap olduğu görülür. Ek olarak, bodrum kat duvarları içeri doğru farklı 

ölçülerde kalınlık vermektedir. Farklılığın 1986 yılında temel duvarlarının 

güçlendirilmesine yönelik müdahaleden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Birinci kat döşemesi ise K23 no’lu mekanda bulunan oyuktan incelenip alınabildiği 

kadarıyla ölçülmüştür (Şekil 3.72). Buna göre, döşeme kirişlerinin yüzeyindeki izler 

hizarla kesilmiş dokudadır. Ayrıca oyuğun ilerleyen bölümlerinde üstleri çivili, küçük 

ahşap parçaların yerlerinden sökülmüş oldukları fark edilmektedir. Paçaların özgün 

döşeme sistemine ait olabileceği ve bu parçaların çapraz yerleştirilerek (çelikleme) 

kullanıldığı düşünülmektedir; birleşim detaylarında ise çivi kullanıldığı anlaşılır. 

Kirişlerin yüksekliği 20-21 cm civarında tutulmuş olup, ara kirişler yaklaşık 8 cm 

enindedir (Şekil 3.73). Ahşap döşeme kaplaması ara kirişlerin üzerine oturmaktadır. 

Döşemeyi kaplayan ahşap döşeme kaplamaları kinişlidir ve yaklaşık 2-3 cm 
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kalınlığındadır. Döşeme kirişlerinin altı 22-23 cm genişliğindeki ahşap kaplamayla 

kapatılarak, toplam yükseklik 28 cm’e ulaşmıştır. 

K02 mekanının halıfleksi kaldırılarak incelendiğinde, çivi izlerinin takibi sonucu 

yaklaşık 13 cm enindeki özgün döşeme kaplamalarının kirişlere 40, 80 ve 130 cm 

aralıklarla çakıldığı bilgisine ulaşılmıştır (Şekil 3.74). Buna göre, döşeme kirişleri 

arası uzaklığın yaklaşık ölçüleri anlaşılır (Şekil3.75). K26 mekanının döşeme 

kaplaması fabrika üretimidir ve döşeme tahtalarının genişliği 10 cm standardındadır. 

Döşeme üzerinde çivi izleri takip edildiğinde, 40-80 ve 120-130 cm ölçüleri elde 

edilmiştir. K26 mekanının döşemesinin kalınlığı yaklaşık 34 cm olup, diğer mekan 

döşemesinin yaklaşık 6 cm üst kotundadır (Şekil 3.76). Nöbet Yeri’nin döşemesi 

temele oturur ve özgün döşeme kaplaması Marmara mermeri ile değiştirilmiştir.  

  

Şekil 3.71 : Yaveran Dairesi zemin kat döşemesi ve zift (Şimşek, 2017). 

  

Şekil 3.72 : Yaveran Dairesi K23 mekan döşemesindeki oyuk (Şimşek, 2018). 
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Şekil 3.73 : Yaveran Dairesi K23 mekan döşemesindeki oyuk,  (Şimşek, 2017). 

 

Şekil 3.74 : Yaveran Dairesi kinişli ahşap döşeme kaplaması (Şimşek, 2017). 

 

Şekil 3.75 : Yaveran Dairesi K02 mekan döşemesi (Şimşek, 2018). 
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Şekil 3.76 : Yaveran Dairesi K26 mekan döşemesi (Şimşek, 2018). 

3.3.3.4 Örtü sistemleri 

Yaveran Dairesi çatı kaplaması, 1960’lı yılların öncesinde kiremitle değiştirilmiştir ve 

1986 yılından sonra da kiremit kullanımına devam edilmiştir. Günümüzde Yaveran 

Dairesi ve Nöbet Yeri’nin çatısı Marsilya tipi kiremitle örtülüdür. Yaveran Dairesi’nin 

yağmur derelerine yakın bölümleri, yapının yay şeklinde köşe yaptığı eksen hizası ile 

çıkma saçak kırılan kiremitlerinin ve üçgenlerin çevresindeki kırılan kiremit altlarında 

kurşun kaplama görülmektedir (Şekil3.77). Ancak yapı bilgisine göre, kiremitin 

döşeme tahtası üzerine uygulanıyor olması sebebiyle kiremit altı kaplamasının 

tamamının kurşun olduğu sonucuna varmak doğru olmayabilir.  Gizli yağmur dereleri 

tüm çatıyı çevreler. 

Nöbet Yeri’nde üç yöne kırma çatının tepe ve sırt mahyalarında üçgen mahya kiremidi 

kullanılmıştır. Çatının üçgen alınlığı önünde gizli yağmur deresi bulunur. Yağmur 

deresinden sonra yaklaşık %8 eğimli kurşun kaplı Barok saçak başlar.  

Yaveran Dairesi’nde tepe mahyası ve güney sırtları üçgen mahya kiremidiyle örtülü 

olup; kuzeyindeki sırtlarda oval mahya kiremidi, kalan yerlerde ise geniş mahya 

kiremidi kullanılmıştır. Çatı çıkma saçaklarının arasında ve iki yönde de simetrik 

olarak yerleştirilen V biçimli kurşunlar mevcuttur (Şekil 3.78). Bunların çatı 



76 

havalandırması için yapıldığı ve çeşitli nedenlerle boşluklarının çimento doldurularak 

kapatıldığı kesin olmamakla birlikte, düşünülmektedir. 

Tüm çatı bütüncül bir şekilde ele alındığında, Harem duvarı boyunca devam eden 

çatının, D Kapısı’ndan itibaren yaklaşık 3o’lik açıyla doğuya doğru kırıldığı 

görülmektedir. Ayrıca buradan itibaren çatı mahyasında 6 cm’lik bir düşüş vardır 

(Şekil 3.79). Çatı saçaklarının ahşap alt kaplaması tez sürecinde düşmüş olduğundan 

ölçüsü alınabilmiştir. Yaveran Dairesi’nin saçak altları , 345 cm uzunluk ve 33 cm 

genişliğindeki kinişli ahşapla kaplanmıştır (Şekil 3.80).  

 

Şekil 3.77 : Yaveran Dairesi çatısı (Şimşek, 2017). 

 

Şekil 3.78 : Yaveran Dairesi çatısı kurşun üçgen (Şimşek, 2017). 
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Şekil 3.79 : Yaveran Dairesi’nin değişen çatı ölçüleri (Şimşek, 2017). 

  

Şekil 3.80 : Yaveran Dairesi saçak altı kaplaması (Şimşek, 2018). 

3.3.4 Mimari ögeler 

3.3.4.1 Kapılar 

Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri’ne güneybatı cephesinde bulunan ahşap kapılardan 

girilmektedir. Yaveran Dairesi’nin özgün B, C ve D kapılarında ölçü olarak küçük 

farklılıklar bulunsa da tasarımları aynıdır. E kapısı özgün olup tasarımsal farklılık 

içermektedir. Çift kanatlı bu kapılar içeri doğru açılırken kapı kolları özgün değildir. 

Kapıların yapı malzemesi cam ve ahşaptır. Ali Talat’a göre (2008, s.102), işlevsel fark 

gözetilmeden yapıların harici kapılarında çıralı ağaçlar büyük bina ve süslemelerde 
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meşe, dişbudak, karağaç, ceviz gibi sert ağaçlar kullanılır. Özgün giriş kapılarından D 

kapısının 1/20 ölçeğinde detay çizimi yapılmıştır. En ve boy ölçüsü 2.00 x 3.14 m olan 

çift kanatlı kapının Büyük Mabeyn’e bakan kapı yüzü, yapı içine bakan yüzden daha 

süslüdür (Şekil 3.81). 

  

Şekil 3.81 : D kapısı dış ve iç yüzeyi (Şimşek, 2017). 

Art Nouveau üslubundaki kapıda cam yüzeylerinin arkasında metal parmaklık 

bulunmaz. Camlar, dikme ve kayıtlara sabitlenirken macun kullanılmıştır. Pervazın, 

dışarıdan tek parça gibi görülmesine rağmen birbirinden farklı kalınlıkta ve profillerde 

olması sonucu, parçalı olarak üretilmiş olduğu düşünülür. Pervazın içe bakan silmeli 

parçası sövenin üzerini örtmektedir, ortadaki kordonlu parça kalınlık olarak fazladır 

ve 1-2 cm öne taşmaktadır. Orta parçanın duvar ile birleşimini silmeli parça kapatır. 

Cam yüzeylerin etrafı yarım daire, baklava dilimi gibi şekillerle süslenmiştir. Cam 

yüzeyin alt hizasının ortasında çiçek bezemesi olan üç boyutlu ahşap parça 

bulunmaktadır. Bezemeli ayna ile dikmenin birleştiği bölüm silmeyle geçilmiştir. Kapı 

kanat uçlarında açıklığı kapatmak için silmeli biniler bulunmaktadır. Hava koşullarına 

özellikle nemli ortama maruz kalan süpürgeliğin en kesiti kalındır. Girişlerde camekan 

ya da portik kullanılmamasının sebebi, yapının birinci katının çıkma şeklinde girişlerin 

üzerini örtmesi olabilir. Kapının içe bakan yüzünde süsleme düzeni sadedir. Alt başlık 

detayı dışarıdaki durumdan farklı olarak, özgün süpürgelik detayı ile aynı profildedir. 

Pervaz ise yarım daire profilli olarak kapıyı çevrelemektedir.  
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Yaveran Dairesi’nin iç mekan kapıları çok çeşitlidir ve her geçitte bir kapı ya da pervaz 

bulunur. Plan şeması zaman içerisinde büyük oranda değişen yapının iç kapılarının, 

pervazlarının özgün ya da kopya olduğu ayırt edilememiştir. Genel olarak birinci katta 

camlı çift kanatlı, zemin katta aynalı çift kanatlı kapı tipi yaygındır (Şekil 3.82). 

  

Şekil 3.82 : Z13 ve K10 no’lu mekan yaygın kullanılan kapı tipleri (Şimşek, 2017). 

Nöbet Yeri’nin tek kapısı olan F giriş kapısı camekanın bir parçasıdır. Yapının hem 

özgün işlevi hem de konumu sebebiyle camekan seçimi yapılmış olduğu düşünülebilir. 

Yapının şekli sebebiyle karanlık bölümleri aydınlatmak, kamusal yapılarda gelen ve 

gidenin görülmesini sağlamak amacıyla cephede camekan kullanılır (Ali Talat, 2008, 

s.119). Kullanım sebebiyle kapının kendi kendine kapanmasını sağlayan sistemin var 

olabileceği düşünülmüş ancak ipucu bulunamamıştır. İki tarafı sabit ortada kapı olacak 

şekilde düzenlenen camekanda, camlar macun ile çatmaya tutturulmuştur. Camekanın 

sabit bölümlerinde, ortadan kayıtla bölünmüş cam ve altında aynalı ahşap bölüm ile 

nem sorununa karşı kalınlaştırılmış alt başlık bulunmaktadır. Nem sorununa karşı 

basamak konulmuştur ve kapı eşiği bu sahanlıktan yüksektir. Geniş Barok saçak 

sundurma gibi girişi örtmektedir. Kapı kanatları sabit bölüm dikmelerine 

menteşelenmiştir. Kanatlardaki camların altında dikdörtgen şeklinde ayna 

bulunmaktadır. Kanat ile orta dikmelerin birleştiği yerde bulunan düz çıtaların tavana 
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ulaştığı noktalarda kabartmalar vardır. Kapının üst kısmında bezemeli bir orta kayıt ile 

bu kayıtın ortasında çiçek motifli hotoz bulunur. Camekanın üstünde baştaban ve 

silmeler bulunur (Şekil 3.83). Camekana yapı içerisinden bakıldığında, dış yüzünde 

bulunan aynaların üzerindeki süsleme programının, iç tarafta sabit bölümlerde 

olmadığı görülür. Bir diğer fark ise kapı kolunu iç yüzeyde özgün olduğudur. Sabit 

kısımlarda alt başlık mermerle kapatılmıştır, kapı kanatlarında ise alt başlık 

kalınlaştırılmamıştır.  

  

Şekil 3.83 : F kapısının bulunduğu camekan (Şimşek, 2017). 

3.3.4.2 Pencereler 

Yapıda giyotin, çift giyotinli, vasistas, çift kanatlı ve tek kanatlı olmak üzere beş adet 

pencere çeşidi bulunur. Tek kanatlı pencereler muhdes olup P07 tipi çift doğramalıdır 

ancak doğramalardan yalnızca biri açılırken, diğerinin arkası MDF benzeri madde 

veya duvar kaplamasıyla kapatılarak açılmaz hale getirilmiştir  (Şekil 3.84). Yaveran 

Dairesi’ndeki giyotin pencere ve panjurların yenilenmiş olduğu anlaşılır. Pervaz, 

cephede pencere boşluğunu dört yönden, iç mekanda üç yönden çevrelemektedir.  
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Şekil 3.84 : Giyotin pencere, tek kanatlı pencere, çift giyotinli pencere (Şimşek, 

2017). 

Nöbet Yeri’nde ise P02 tipi giyotin pencere kasalarının özgünlüğü şüphelidir ancak 

camekanın iki yanındaki pencerelerin pervazlarının özgün olduğu anlaşılır (Şekil 

3.85). Yaklaşık 84 cm eninde, 173 cm boyundaki giyotin pencere sövesi, kagir duvara 

oturmaktadır. Alt başlık nem nedeniyle daha kalın olarak yapılmış olabilir.  İçte ve 

dışta kagir denizlik kullanılmıştır ama dış denizlik altı silme ile süslenmiştir. İç ve dış 

denizlik birbirine dışa eğimli olarak bağlanır, ahşap söve bu eğime uyarak pencere 

boşluğuna oturur. Alt sürme yukarı sürülerek ispanyolete oturur ve pencere açılır.  Ali 

Talat (2008, s.190) söve kalınlığını, alt ve üst sürme kalınlığı ile aradaki çıtaların 

toplamına eşit olacağı şeklinde formule etmektedir. Bu bilgiden yararlanılarak, 

pervazların sövenin üzerini örtecek şekilde uzadığını ve böylece sövenin şu anki 

görünümüne ulaştığını söyleyebiliriz. Pervazın yapı malzemesi dışarıda çimento 

olabilir, içeride ise ahşaptır ve her ikisi de pencere boşluğunu üç yönden sarar. Nöbet 

Yeri’nin kuzey duvarındaki P01 tipi penceresinde pervazın, pencere sürmelerinin 

çıkarılmasına yardımcı olmak amacıyla eğreti pervaz şeklinde yapılmış olduğu 

düşünülmektedir. Bodrum katın tüm pencereleri, P11 tipinde çift kanatlı metal 

malzemelidir, pencereler kare formdadır (Şekil 3.86). Yağlı boya ile boyalı bu 

pencerelerin açıldığı trapez önünde metal kapak bulunur. 



82 

   

Şekil 3.85 : P02 tipi pencere (Şimşek, 2017). 

 

Şekil 3.86 : P11 tipi pencere (Şimşek, 2017) 

3.3.4.3 Merdivenler 

Yaveran Dairesi’nde merdivenler özgün konum ve tasarımında değildir. Merdiven 

sahanlığında yaklaşık 32 cm genişliğinde ahşaplar kullanılmıştır. B girişindeki iki 

kollu, orta sahanlıklı merdiven 18 basamaklıdır ve son iki basamağında dönel duruma 

gelerek üst kat mekanına açılır. Basamaklar ve rıhtlarda kullanımdan dolayı eğilmeler 

olmuştur. D girişindeki üst kata çıkan merdiven üç kollu, köşe sahanlıklıdır ve 20 

basamaklıdır. Merdiven kovasında gömme dolap bulunur (Şekil 3.87). Yine D 

girişinden bodrum kata iki kollu, köşe sahanlıklı ve 13 basamaklı betonarme 
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merdivenle ulaşılır. Betonarme merdivenin sağında gömme dolap bulunur (Şekil 

3.88). Tüm korkuluklar özgün değildir ancak Kurul Arşivi’ndeki görsellere göre özgün 

detaya yakın tasarımdadır.Yapının giriş kapıları önünde bulunan merdivenlerin yapım 

malzemesi doğal taştır. C, D ve E merdivenlerinin orta bölümü özgün olmayan 

seramikle kaplıdır. Nöbet Yeri girişinde doğal taş basamak bulunur ve ortası 

karosimanla kaplanmıştır.  

   

Şekil 3.87 : Z08 ve Z16 no’lu mekanlardaki merdivenler (Şimşek, 2017). 

   

Şekil 3.88 : Z18 mekanı, betonarme merdiven (Şimşek, 2017). 
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3.3.4.4 Bezemeler ve kalemişleri 

Cephelerde özgün bezemeler bulunmaktadır, özgün olabileceğinden bahsedilenler 

dışında, iç mekanda ise özgün bezemeye rastlanmamıştır. Nöbet Yeri güneybatı 

cephesi oldukça süslüdür, pencere üzerindeki kabartmalar ve camekanın üzerindeki 

hotoz dikkat çekicidir. Yaveran Dairesi ise Art Nouveau üslubundadır. Pencere 

üzerindeki başlıklar, konsollar ve silmelerin etek uçlarındaki süslemeler de aynı üsluba 

sahiptir. Yaveran Dairesi çatı konsolu, Nöbet Yeri çatısı kotundan yakından 

incelenmiştir. Süslemeli konsolun ahşap duvara metal çivi ile tutturulduğu 

anlaşılmıştır (Şekil 3.89). 

  

Şekil 3.89 : Konsoldan çıkan çivi detayı (Şimşek, 2017). 

Zemin katta Z23 mekanı kuzey duvarında, birinci katta K22 mekanı kuzey duvarında, 

K23 mekanı batı duvarında ve K24 mekanı güney duvarında özgün kalemişleri 

bulunmaktadır. İstanbul III Numaralı KVKK Arşivi’nde 1984 yılına ait fotoğraflarda 

özgün kalemişi örneği görülmüştür (Şekil 3.90). Ayrıca Doç. Dr. Kaya Üçer17, 1986 

restorasyon çalışmalarında bulunması sebebiyle yapı içinde bırakılan örnek parçaların 

özgün olduğunu söylemektedir. Rokoko ve Barok üsluplu basit dal yaprakları ve çiçek 

motifleriyle sentezini oluşturan bu işlemeler, Batılılaşma Dönemi sonlarında görülen 

kalemişi uygulamalarından biridir.  

                                                 

 
17 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Restorasyon Programı. 9 Nisan 
2018 tarihli kişisel görüşme sonucu. 
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Şekil 3.90 : Kalemişleri (Şimşek, 2017). 

3.3.5 Yapıdaki bozulma ve müdahaleler 

Kroki çizimleri ve ölçü alımları sırasında hasarlar tespit edilmiş ve bunlar not edilip 

fotoğraflarla belgelenmiştir. Tespit edilen hasarlar önem sırasına göre lejantta 

sıralanmıştır ve çizimlere işlenmiştir. Nitekim malzeme ve hasar analizlerinin, yapının 

restorasyonu için önerilecek olan onarım kararları ve tekniklerinin ihtiyaca yönelik 

olması için yönlendiricidir. 
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3.3.5.1 Kullanım sürecindeki değişiklikler 

Yapının planı, zaman içerisinde değişen işlevlere hizmet etmesi amacıyla kullanıma 

yönelik olarak değiştirilmiştir ve özgün mekanları ayırt etmek güçleşmiştir. İstanbul 

III Numaralı KVKK Arşivi’ndeki dosyalar incelendiğinde, 1984 yılında var olmayan 

bodrum katın, 1986’da yapıya eklendiği restorasyon projesinde görülmüştür. 

Uygulanan restorasyon projesinden edinilen bilgiler doğrultusunda, zemin kat 

döşemesinin kısmi olarak betonarmeye dönüştürüldüğü, yeni merdivenin eklendiği ve 

yapının özgün temel duvarlarının yine çimento ve donatı kullanılarak güçlendirildiği 

anlaşılmaktadır. Detaylı bilgiye erişelemediği için bu kararın belgelere ya da 

restorasyon sırasında bulunan bulgulara dayandığı bilinmemektedir. Yapıda ahşap 

yapım sistemlerinde görülen, münferit temel duvarlı ve havalandırma boşluklu bir 

temel düzeni var ise ve temel duvarları kat oluşturacak kadar derine iniyorsa bodrum 

katın mevcut durumdaki gibi uygulanması olasıdır. Öte yandan, özgününde var olmuş 

bodrum katın sonradan doldurulmuş ve restorasyon sırasında keşfedilerek açılmış 

olduğu ihtimali tez kapsamı dışında, gelişmiş teknolojiler kullanılarak yerinde 

araştırılması gereken konudur. Ayrıca cephede, temel duvarının sıva dökülmeleri 

altında görülen metal kapakların 1986 restorasyonu öncesinde var olduğuna yönelik 

bilgi yoktur. Ancak Arşiv dosyasındaki fotoğrafta, yapının güneybatı cephesinin 

güneyinde kapak görülmektedir (Şekil 3.91).  

 Ayrıca yeni eklenen mekanların veya duvarların, özgün detaylı süpürgelik ile 

çevrilmesi ya da kalemişi ile duvar bezemelerinin programlanması gibi ayırt edilmeyi 

zorlaştıracak müdahaleler bulunmaktadır. Restorasyon anlayışının günümüzden farklı 

olduğu daha eski tarihlerde yapı planında neler değiştiği ise bilinmemektedir. 

Merdiven adedinin ve merdiven biçimlerinin büyük oranda değiştiği düşünülmektedir. 

Ahşap bölmelerle mekanlar ve koridorların oluşturulmasının yanısıra camlı duvar, 

panel vs. ile oda bölünmüş veya odalar birleştirilmiştir. K01 no’lu mekanın duşakabin 

olarak tasarlanmış düşük döşemesi, Z02 no’lu mekan tavanında kot farklılıklarının 

oluşmasına neden olmuştur. Ayrıca mutfak olarak tasarlanmış Z02 no’lu mekanın 

özgün durumla ilişkisinin kopuk olduğu fark edilmektedir. Günümüze yakın bir tarihte 

eklenmiş mekan ise zemin katta Z12 no’lu mekanın içerisinde bulunan alçı duvarlı 

Z11 no’lu mekandır. Bu mekansal değişmeler sonucunda kapı doğramalarının 

özgünlüğü mevcut şartlarda ayırt edilememiştir. 
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Şekil 3.91 : 1986 restorasyonu öncesinde de var olan tek kapak ( İstanbul III 

Numaralı KVKK, 1984). 

3.3.5.2 Yapısal bozulmalar 

Yapıdaki temel sorunların çoğu nemden kaynaklanmaktadır.Yapının Harem’e bakan 

cephesinin güney köşesinde yapısal çatlak ve ayrılma mevcuttur (Şekil 3.92). Çatıdan 

inen yağmur borusunun zemine ulaşmadan sonlanması nedeniyle çatıdan akan sular 

bu bölümde nem kaynaklı büyük hasarların oluşmasına neden olmaktadır. Çatı 

saçağının ahşap kaplamaları nem sorunuyla bazı yerlerde çürümeye ve dökülmeye 

başlamıştır. Ayrıca cephelerde (özellikle güneybatı cephesi) zemin hizasında nem 

kaynaklı biyolojik oluşum, sıva dökülmesi gibi sorunlar tespit edilmiştir (Şekil 3.93). 

Bu sorun iç mekana da yansımış olup, bodrum katındaki mekanlarda yoğun miktarda 

tuzlanma oluşturmaktadır ve üstelik duvar sıvalarının kabarıp düşmesine de neden 

olmaktadır. Metal malzemeden yapılmış pencereler boyalı olduğu için paslanma 

durumu anlaşılmamaktadır (Şekil 3.94). Ancak pencere yanlarında harç ayrılmalarına 

sebep olacak çatlaklar bulunduğundan dolayı pencere ile duvarı bağlayan bağlantı 

elemanları paslanmış olabilir. Birinci kat döşemeleri yer yer kabarmıştır ve yapı 

genelinde bazı duvarlarda nemden dolayı kireç izleri görülmektedir. Ayrıca zemin, 

birinci kat tavanlarının boyaları kabararak dökülürken, çatı yağmur suyunu 

sızdırmaktadır. Nöbet Yeri çatısında da benzer sorunlar görülmektedir.  
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Yapının katları kuzey-güney doğrultusunda sehim yapmıştır ve sehimin yönü zeminin 

eğimine zıttır. Çok düşük eğimli sehim, strüktürel hasardan ziyade yapılan müdahale 

sonucu oluşmuş olabilir. Yapıda kılcal çatlaklar bulunmaktadır, genellikle çatıdan 

zemine inen bu çatlaklar nem gibi sebeplere bağlı olarak oluşmuştur. Mekanik hasarlar 

genellikle yağmur borularının duvar bağlantı detaylarının olduğu kısımlarda ve 

bordürlerde görülmektedir.  

Mekanın zemin katında özgün olmayan parkeler kullanım kaynaklı olarak, yapı 

dışındaki merdivenlerin doğal taşları da hem kullanım hem de hava koşulları nedeniyle 

aşınmıştır. Ayrıca merdivenlerin doğal taşlarında kara kabuk ve pullanma da 

mevcuttur. Nöbet Yeri girişindeki basamaktaki metal kenetlerin paslanması, kenetle 

bağlanan taşlarda çatlaklar oluşturmuştur (Şekil 3.95). Nöbet Yeri çatısının doğu 

ucunda bulunan davlumbaz bacasının yakın çevresinde görülen is lekesi, daha önce 

yapının bu bölümünde yangın geçirdiğinin işareti olabilir. Yapıda görülen tüm 

sorunlar; rutubet, sehim, ahşapta çürüme,tuzlanma, kılcal çatlak, boya dökülmesi, sıva 

dökülmesi, biyolojik oluşum, mekanik hasar, aşınma, pullanma, paslanma, kara kabuk 

oluşumu, ahşapta yüzey kirliliği, kireç lekelenmesi, is lekesi ve niteliksiz onarım 

olarak ayrılmıştır.  

   

Şekil 3.92 : Harem’e bakan duvarda yapısal çatlak (Şimşek, 2018). 
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Şekil 3.93 : Cephe ve çatı saçaklarında nem sorunu (Şimşek, 2017). 

    

Şekil 3.94 : Bodrum kat tuzlanma ve metal pencere çevresi (Şimşek, 2017). 

  

Şekil 3.95 : Kireç lekelenmesi ve paslanma (Şimşek, 2017). 

3.3.5.3 Malzeme bozulmaları 

Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri özgün döşeme kaplaması zemin katta mermer, 

balıksırtı lamine parke ve seramikle değiştirilmiştir. Yaveran Dairesi birinci katında 

döşeme üzeri halıfleksle kaplandığından sadece kaldırılabilen mekanlar incelenmiştir: 

K02 mekanı döşeme kaplaması özgündür ve K26 mekanı döşeme kaplaması 

yenilenmiştir. İstanbul III Numaralı KVKK Arşivi’nden elde edilen 1984 tarihli 
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fotoğraf albümünde Nöbet Yeri’yle Yaveran Dairesi zemin kat girişlerinde karosiman 

süpürgelikler, diğer mekanlarda ve birinci katta ahşap süpürgelik çıtalarının 

kullanıldığı görülmüştür. Nöbet Yeri giriş basamağındaki karosimanların onarım 

sırasında Yaveran Dairesi mekanlarından buraya taşındığı düşünülmektedir. 

Yaveran Dairesi giriş kapıları özgündür ancak uygulanan boyaların zaman içinde 

katman katman birikmesi nedeniyle detay derinliği kaybolmuştur. Genel olarak boyalı 

yüzeylerde UV ışınlarının etkisiyle boyalar çatlamış ve bozulmuştur  (Şekil 3.96). 

Ancak hasar analizinde işlenmemiştir çünkü strüktürel açıdan problem yaratabilecek 

hasarlara öncelikli olarak dikkat çekmek istenmiştir. Çeşitli çarpma, kopma gibi 

etkilerle malzeme kayıpları özellikle Yaveran cephesi bordürlerinde görülmektedir. 

Islak hacimlerde kullanılan seramikler özgün değildir ancak görülebildiği kadarıyla 

bazı yerlerde iki seramik katmanı üst üstedir. Alt katmandaki mavi seramiklerin TSK 

zamanındaki ekler olduğu düşünülmektedir. Yaveran Dairesi’nin Harem duvarına 

bakan cephe duvarlarının içine 1986 yılı restorasyonunda taş yünü malzeme 

eklenmiştir.   

 

Şekil 3.96 : Boya yüzeylerinde görülen çatlamalar (Şimşek, 2017). 

3.3.5.4 Kullanıcı kaynaklı bozulmalar 

Yapının mekan duvarlarındaki delikler ve oyuklar, ısıtma, elektrik gibi tesisatların 

değişimi ve yenilenmesi nedeniyle oluşmuştur. Oyukların bir kısmı ve sıva 

dökülmeleri alçı sıva kullanılarak kullanıcı müdahalesiyle onarılmaya çalışılmıştır  
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(Şekil 3.97). Yaveran Dairesi’nin pencere doğramalarının yenilendiği anlaşılmaktadır 

ancak bunun 1986 yılındaki restorasyon sırasında yapılıp yapılmadığına dair belgeye 

ulaşılamamıştır. Ayrıca neredeyse tüm yapı duvarlarında niteliksiz elemanların 

asılması ve kaldırılması sonucu oluşan delikler ve izler görülmektedir. 

   

Şekil 3.97 : Niteliksiz onarım ve tesisat delikleri (Şimşek, 2017). 

3.4 Yapının Kullanım Dönemleri  

Yapı, 1890-1893 yıllarında küçük rütbeli subaylar için yapıldığı tarihten günümüze 

kadar farklı kullanıcılara sahip olmuştur. Yapının kullanımına dair çeşitlilik daha 

önceki bölümlerde anlatılmıştır. Nitekim Kara Harp Okulu tarafından askeri 

hizmetlerde kullanılmış olmasına rağmen işlevin berber, levazım gibi farklılaşmış 

olduğundan önceki bölümlerde bahsedilmiştir. Yapının bu dönemine rehberlik edecek 

başka bilgiye ulaşılamamıştır.  

Zaman içinde kullanıma yönelik olarak yapı tipolojisi de değişmiştir. Özellikle plan 

tipolojisinin değişimi yapı üzerinden iz okunamayacak düzeydedir. Yapılan arşiv 

taramaları sonucu, yapının bodrum katının 1984 yılından sonra eklendiği veya açıldığı 

görülmektedir. Plana yönelik dönem teşkil edecek başka bilgiye ulaşılamamıştır.  

II. Abdülhamid Arşivi’nde, düğün sırasında çekilmiş tarihsiz fotoğrafta, Valide Kapısı 

boşluğundan Yaveran Dairesi güneybatı ve güneydoğu cephesi görünmektedir. Şekil 

3.98’deki fotoğrafta kutlama olduğu açıkça görülmektedir. Deve üzerinde gelin ve 

arkasında çeyiz benzeri yüklü başka bir deve olduğu görülen fotoğrafın; II. 
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Abdülhamid’in kızı Fatma Naime Sultan’ın 17 Mart 1898 günü Yıldız Sarayı’nda 

yapılan düğününe ait olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca yapının çift giyotinli 

doğramasının son penceresi olduğu görülür (Şekil 3.98). Bir diğer tarihsiz fotoğrafta, 

çift giyotinli pencerenin yanına E kapısının ve iki giyotin pencerenin daha eklenerek 

kütlenin uzamış olduğu görülür. Böylece 1898-1930 yılları arasında bir tarihte (20. 

yüzyıl başı) yapının uzatıldığı anlaşılır. Ayrıca rölöve sırasında fark edilen ve daha 

önceki bölümlerde bahsedilen farklılıkların sebebi anlaşılmış olmaktadır. Kütlenin 

eklendiği tarih ve mimari özellikleri göz önüne alındığında, yapının korunması 

gereken özgün parçası ve dönem eki olduğu anlaşılmaktadır. Cephelerde ise II. 

Abdülhamid Arşivi fotoğrafında çatının galvanize oluklu levhayla kaplı olduğu 

görünürken, yaklaşık olarak 1960 öncesinde, değiştirilerek kiremit döşendiği 

saptanmıştır.   

  

Şekil 3.98 : Karşılaştırma (İÜNEK 779-23-14 ve Atatürk Kütüphanesi, 

Bel_Mtf_000982). 

Arşiv araştırmaları yapılmasına rağmen plana yönelik ulaşılan belge 1984 yılına ait 

restorasyon projesi olması sebebiyle veriler kısıtlıdır. Bunun dışında R. D’Aronco’nun 

1894-95 yılına ait Büyük Mabeyn genişletme ve çevre düzenleme projesinde, teze 

konu olan yapının cephe etüdüne erişilmiştir. Ancak projede cephesi olan Yaveran 

Dairesi ve Nöbet Yeri’nin plan çiziminin varlığını araştırmak için Udine Kent ve Tarih 

Müzesi ile iletişim sağlanmaya çalışılsa da ulaşılamamıştır. Sonuç olarak eldeki veriler 

doğrultusunda dönem analizi; 1930 öncesi, 1930-1980’li yıllar ve 1980’li yıllar sonrası 

olarak lejantta ayrılmıştır.



93 

4.  RESTİTÜSYON 

4.1 Restitüsyon Sorunlarının Belirlenmesi 

Yapının cephesinin özgün haline dair görsel bilgilere ulaşılsa da yapının kurgusuna 

ilişkin en eski veri 1984 yılına dayanmaktadır. Arşiv belgesinden odaların adedi ve 

işlevlerinin öğrenilmesine rağmen, plan şeması verisine ulaşılamamıştır. Yapı 

üzerinden iz takibi yapılamamaktadır. Ayrıca yapının Saray içerisindeki konumuna ve 

çevresine uyarak biçimlendiği düşünülmektedir. İşlevinin şimdiye kadar süregelen 

askeri kışlalar vs.’den farklı neredeyse ofis kavramına yakın olması, planlamasının da 

kendi doğasına uygun nitelikte olmasına sebep olmuştur. Ayrıca dönemindeki ahşap 

yapım sistemlerindeki gelişmelerin doğurduğu standartlaşmanın tasarıma olan etkileri 

fark edilmektedir. Yıldız Sarayı, son Osmanlı saray yapıları topluluğu olduğu ve 

Batılılaşma Dönemi sonundaki yeni teknolojik gelişmeleri yansıttığı için önceki saray 

yapısından farklıdır ve sonrasında benzer kurgulama ya da yapılanma olmamıştır. Bu 

sebeple Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri’nin zamanına ve işlevine özgü olduğu 

düşünülebilir.  

Yaverlerin ve bekçilerin kullandığı dairenin işlevinden yola çıkarak 19. yüzyılda 

yapılmış askeri yapılar araştırılmıştır. Ancak büyük ölçekteki bu yapılarla Yaveran 

Dairesi ve Nöbet Yeri arasında bağ kurmak zordur. Bu sebeple 19. yüzyılda askeri 

mimariye yönelik yazılmış olan inşaat ve mimarlık üzerine ders kitaplarından, askeri 

yapıların tasarım kriterleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Yaveran Dairesi’nin yataklı 

odalarının olması, idari açıdan farklı rütbelerin bir arada bulunması gibi sebeplerle 

askeri yapılardan kışla tasarımlarına yönelinmiştir. Kışla tasarımındaki idari ilişkileri, 

farklı işlevler arası geçişi ve asker sayısına göre mekan ölçüleri hakkında bilgi 

edinilmeye çalışılmıştır. Kısaca yapının kendine özgü durumundan dolayı analoji 

yoluna gidilemese de döneminin askeri mimari konusundaki şartnamelerinden yola 

çıkılarak plan kurgusu anlaşılmaya çalışılmıştır. II. Abdülhamid Arşivi’ndeki 

fotoğraflar, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki belgeler ve haritalardan edinilen 

bilgiler ile dönem eki göz önüne alınarak, 1930-1986 yılları arasındaki duruma yönelik 

restitüsyon önerisi hazırlanmıştır.  
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4.1.1 Plana yönelik sorunlar 

Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri planına yönelik verilerin kısıtlı olmasından 

bahsedilmişti. Yapı üzerinde okunabilen izlerin takibi önemlidir ancak çeşitli 

nedenlerle izler okunamamaktadır.  

Zemin kat plan kurgusundaki değişim, yapıya yeni eklenen mekanlar ile özgün 

mekanların ayrılmasını zorlaştırmaktadır. Döşemelerin tümü değiştirilmiştir ve tüm 

duvarlarda süpürgeliksiz alan bulunmamaktadır. Ayrıca özgün detaydaki ahşap 

süpürgeliklerin bir kısmı, özgün detay kullanılarak sonradan yenilenmiş olabilir veya 

özgün yerinde olmayabilir. Yaveran Dairesi’nde kullanılmış olan özgün karosiman 

örneği, günümüzde Nöbet Yeri giriş basamağında bulunmaktadır. Tavanların özellikle 

de Nöbet Yeri’nin tavan bezemesinin özgün olduğunu söylemek güçtür. A muhdes 

giriş kapısının eklenmesi dışında merdiven sayısının azaltılması, bodrum kat 

eklenmesi gibi değişiklikler olmuştur. Islak hacim havalandırma boşlukları 

kapatılmıştır ve mescid eklenmiştir. Ancak Z12, Z13 ve Z14 mekanlarının doğu 

duvarlarında özgün çiviler bulunmaktadır. Çiviler, özgün duvar izlerini 

gösterebileceği gibi ahşap çatkıya ait de olabilir. Bazı mekanların duvarlarında özgün 

kalemişi örnekleri bırakılmıştır. Bunların dışında kat planı üzerinde iz 

okunamamaktadır.  

Birinci katta K02 mekan döşeme kaplaması özgündür ve K26 mekan döşeme 

kaplaması yenilenmiştir. Halıfleks kaplı zeminde diğer döşemelerin durumu 

incelenememiştir. Süpürgelik detayı tüm kat boyunca özgündür ancak K08, K23 ve 

K24 gibi değişikliğe uğrayan mekanlara da aynı ahşap süpürgelik detayı 

uygulanmıştır. K02 mekanının tavan kurgusu değişmemiştir ancak K04 mekanının 

tavanı özgüne benzetilerek değiştirilmiştir. Diğer mekanların tavanı dikdörtgen 

formda çıtalarla yenilenmiştir. K01 mekanına muhdes pencere eklenmiştir. Bazı 

mekanlarda bulunan özgün kalemişi örnekleri bu duvarların özgünlüğünü gösterebilir. 

Her iki kat planında da bulunan P07 tipi pencereler özgün değildir.  

4.1.2 Cephelere yönelik sorunlar 

Temel duvarlarında açılan boşluklar, cephede metal kapak şeklinde görülür. 1984 

yılına ait fotoğraflarda, bir adet pencere kapağı E kapısı güneyinde bulunmaktadır 

(Şekil 4.1). Ayrıca bunlara ek olarak sıva dökülmesinin olduğu yerlerde beş adet metal 
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kapak açığa çıkmaktadır. Metal kapakların temel havalandırması için açılmış 

boşluklara ait olabileceğinden bahsedilmiştir. 

 

Şekil 4.1 : İstanbul III Numaralı KVKK Arşivi, 1984. 

Cephenin II. Abdülhamid Arşivi fotoğraflarında pencere pervazlarının daha ince 

olduğu göze çarparken, panjura ait dikme ve başlıkların daha kalın olduğu 

görülmektedir. Yaveran Dairesi güneybatı cephesinde A kapısı, kuzeybatı cephesinde 

pencere muhdestir. Nöbet Yeri’nde ise saçak alınlık ölçüsünün değiştiği 

düşünülmektedir (Şekil 4.2). Genel olarak cephelerin yakın tarihte yenilenmesi 

sebebiyle yapı üzerinde okunan izler yukarıda sayılanlarla kısıtlı kalmaktadır.  

 

Şekil 4.2 : Nöbet Yeri (İstanbul III Numaralı KVKK, 2006). 
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4.2 Restitüsyon Önerisi İçin Kaynakların İncelenmesi 

Yapının restitüsyonuna yönelik veri olabilecek kaynaklar, haritalar, arşiv belgeleri, 

krokiler, fotoğraflar ve hava fotoğraflarıdır. Belgeler, haritalar ve hava fotoğrafları ile 

Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri yapım tarihi ve çevresindeki değişim daha önceki 

başlıklarda incelenmiştir. Yapının planına yönelik verilerin sınırlı olmasına karşın, 

cephesine yönelik fotoğraflar bulunur. Fakat erken tarihli fotoğraflarında yapı 

bütünüyle çekilmemiş olduğundan cephede kuzey bölümün bilgisine ulaşılamamıştır. 

Nitekim yapının restitüsyonuna kaynak olabilecek ve mimari özelliklerini sergileyen 

bulgular aşağıda incelenmektedir.   

17 Mayıs 189218 tarihli belge “Yıldız Sarayı civarında yaveran için inşa edilmiş olan 

dairenin mefruşatını havi keşif defteri” özetinden anlaşılacağı üzere, Yaveran Dairesi 

tefrişatına yöneliktir ve yapıda toplam 31 oda ve 118 pencere olduğu yazmaktadır. Çatı 

katından bahsedilse de, bodrum katının varlığına yönelik bilgi edinilememiştir. 

Belgeye ek plan veya kroki bulunmamaktadır.  

Belgedeki sırasına göre üst kat mekanları; 

1. Misafire mahsus salon, 

2. İttisalinde sofa, 

3. Nerdübanbaşı, 

4. Seryaver paşaya mahsus oda, 

5. Seryaver paşaya mahsus sofa, 

6. İttisalinde yaver beylere mahsus oda, 

7. Yaver beylere mahsus diğer oda, 

8. İttisalinde diğer oda, 

9. İttisalinde diğer oda, 

10. İttisalinde diğer oda, 

11. İttisalinde diğer oda, 

12. İttisalinde diğer oda, 

13. Paşalara mahsus oda, 

14. Paşalara mahsus sofa, 

15. Paşalara mahsus diğer sofa, 

16. Paşalara mahsus diğer oda, 

*Nerdübanbaşı pencereleri, 

*Uzun yol pencereleri.

Belgedeki sırasına göre alt kat mekanları; 

1. Telgraf odası, 

2. Diğer telgraf odası, 

                                                 

 
18 BOA, Y.PRK.HH. /25-39, R. 5 Mayıs 1308, H.1309 

3. Sofa, 

4. Diğer oda, 
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5. Kapı ittisalinde mermerlik, 

6. Çavuşlara mahsus oda, 

7. İttisalinde diğer oda, 

8. Diğer oda, 

9. İttisalinde diğer oda, 

10. İttisalinde diğer oda, 

11. İttisalinde diğer oda, 

12. Diğer oda, 

13. Diğer oda, 

14. İttisalinde diğer oda, 

15. Diğer oda, 

*Yol pencereleri. 

Mekanları isimleriyle beraber numaralandıran belgede üst katta toplam 16 mekan, alt 

katta toplam 15 mekan bulunmaktadır. Bu mekanların seryaver odası, çavuşlar odası, 

sofa, nerdüban ve mermerlik gibi isimlerle işlevleri belirtilmiştir. Nerdübanbaşı 

pencereleri, yol pencereleri ve uzun yol pencerelerinin koridora ait olabileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca belgede on yatak takımı, karyola vb. yatılı kalmaya yönelik 

eşyalardan bahsedilmektedir. “Üst katta çatı arası” ile çatıda mekan olduğu 

anlaşılmaktadır. “Bil-cümle oda ve sofa ve nerdübanlara” gibi mekanların hangi katta 

olduğu belirtilmese de listede alt kat mekanlarından sonra sayılması alt katta 

olduklarını düşündürmektedir. Plana yönelik başka bilgi bulunamamıştır. Ancak Ezgü 

(1962, s.80) Harb Akademileri kullanımı sırasında, kroki üzerinde yeni işlevleri 

açıkladığı çalışmasında, Yaveran Dairesi’ni beş ayrı yapının bitişik olarak dizilmesi 

şeklinde ele almıştır (Bölüm 3’te gösterilmiştir). Yukarıda açıklanan belgede ise 

sadece kat ayrımı yapılmış olup farklı birimler şeklinde ele alınmaması bütüncül plan 

şemasını akla getirmektedir. Yapının 1893’ten Harb Akademileri’nin kullanımına 

kadar olan sürecinde bütüncül planlı olduğu ancak Harb Akademileri kullanımı 

sırasında bazı kapıların sonradan eklenen bacalarla kapanmasıyla beş farklı girişe göre 

bölünmüş olabileceği düşünülmektedir. 1986 onarımı öncesi yapının zemin katının beş 

yerine üçe ayrıldığı görülmektedir. Bu bölüntülerden birisine muhdes kapıdan 

girilmektedir. Eldeki bilgilerle aydınlatılamayan konunun çözümü için ileriki bölümde 

askeri yapılar incelenmiştir.  

Yıldız Sarayı’nın çeşitli tarihlerde çekilmiş hava fotoğraflarından, Yaveran Dairesi 

mimari özelliklerindeki değişim takip edilebilmektedir. Buna göre çatıyı kaplayan 

malzemenin 1935-1940’lı yıllara kadar değişmediği ve galvanize sac oluklu levhayla 

kaplı olarak süregeldiği fark edilmektedir (Şekil 4.3). Saçak süslemelerinin de bu 

tarihlerde var olabileceği düşünülmektedir. 
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Şekil 4.3 : Hv. Kd. Bşç Salih Alkan, 1935-1940 (Aile Arşivi). 

1960’lı yıllarda çekilmiş olan diğer hava fotoğrafında, teze konu olan yapının çatı 

malzemesinin başka tür malzeme ile değiştirildiği ve beş adet baca eklendiği 

görülmektedir (Şekil 4.4). Yapıya girişlerde basamaklar görülmektedir ancak formu 

seçilememiştir.  

 

Şekil 4.4 : Yaveran Dairesi çatısındaki değişim (Ezgü, 1962). 

Şekil 4.5’te, Yaveran Dairesi’nin birinci katta yay çizerek devam ettiği güneybatı 

cephesinin, Valide Kapısı’ndan çekilmiş güney bölümü görülür. Tek panjurlu dar 

giyotin pencerenin eteklerindeki süsleme ile başlığı bugünkü şeklindedir. Güneydoğu 

cephesinin konsol şekli ve sayısı bugün de aynıdır. Çatı saçak uçlarındaki oymalı 

süslemeler bugün mevcut değildir. Yapının çatısı fotoğraf perspektifinden dolayı 

görülmese bile Harem duvarı fotoğrafta fark edilmektedir (Şekil 4.5).  
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Şekil 4.5 : Valide Kapısı karşısındaki Yaveran Dairesi (İÜNEK 779-23-21). 

Şekil 4.6’daki fotoğrafta Yaveran Dairesi’nin çift giyotinli penceresi ilk olarak göze 

çarpmaktadır. Bu pencerenin etek uçları ve üst başlığındaki kafes oymalar günümüzde 

de aynıdır. Penceredeki panjurların dikme ve başlık kalınlığı günümüzden fazla olduğu 

için arasındaki yapraklı kısım daha dar görünmektedir (Şekil 4.6). Fotoğraf yakından 

incelendiğinde, panjurdaki yapraklar sanki tüm pencere boyunca devam ediyormuş 

gibi görünür. İç mekanda stor perde kullanılmış ise böyle bir etki fotoğrafa yansımıştır. 

Ayrıca tek panjurlu pencerede panjur ortasından kayıt geçiyor gibi görünen detayın, 

panjur yapraklarının dönmesini sağlayacak mekanizmanın parçası olduğu 

düşünülmektedir. Günümüzdeki değiştirilmiş panjur yapraklarında bu detay bulunmaz 

ve sabittir, buna ek olarak pencere pervaz eni günümüzde kalınlaştırılmıştır. 

Yapıya kütle eklenmeden önce, güneydoğu cephesinin sağır ve düz bir şekilde zemine 

ulaştığı anlaşılmaktadır. Yine aynı cephede çatıyı destekleyen dört konsolun 

ortasından yağmur borusu benzeri yapı elemanı çatı saçağına da oturarak aşağı doğru 

inmektedir. Saçak uçlarındaki süslemeler bu fotoğrafta daha net görülmektedir. Bu 

süslemeler aralama19 yaparak, küçük ve daha büyük süslü parça sırasıyla bezenmiştir. 

Ek olarak saçak silmelerinin Nöbet Yeri’nde olduğu gibi yarım daire profilli olduğu 

fark edilir. 

                                                 

 
19 Bezemelerde her iki veya üç motifin nöbetleşe birbiri arkasına gelmesi şekline denir (Arseven, 
1947, c.I, s.94). Tez çalışmasında bu motifler arasında mesafe bulunmasına rağmen, süsleme 
sıralamasını ifade etmek için ‘aralama’ tanımı kullanılmıştır. 
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Şekil 4.6 : Yaveran Dairesi güneybatı ve güneydoğu cephesi (İÜNEK 779-23-14). 

Şekil 4.7’deki fotoğrafta, Yaveran Dairesi’nin çıkma uçlarındaki silme ve bezemelerin 

günümüzdeki durumuyla aynı olduğu görülmektedir. Bu bezemelerin altındaki birinci 

katı destekleyen konsollar da değişmemiştir. Ayrıca alt kat penceresinin köşesi 

fotoğrafta fark edilmektedir. Bu pencerenin üst başlığında, üst kattaki süslemeli 

başlıkların olmadığı görülmektedir (Şekil 4.7). Günümüzdeki durum da böyledir. Çatı 

saçakları mevcut durumdan daha kısadır ve köşesi görünen çıkma saçaktaki bezeme 

detayı da mevcut durumla uyuşmaktadır. Çift giyotinli pencerenin yanından inen 

yağmur borusunun çapı günümüzdeki halinden daha küçüktür. 

 

Şekil 4.7 : Yaveran Dairesi güneybatı cephesi (İÜNEK, 779-23-19). 
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Şekil 4.8’deki fotoğrafta sadece çatı saçağı ve güneybatı cephesi saçak ucu 

görülmektedir. Çıkma çatı saçaklarının iki tanesinin üçgen alınlıklı tepeleri ve kafes 

oymaları görülür. Günümüzdeki detaydadır (Şekil 4.8). 

 

Şekil 4.8 : Yaveran Dairesi çatı saçakları (İÜNEK, 779-23-17). 

Şekil 4.9’da, saçak çıkmalarının üzerinin basit bir şekilde düz bir malzemeyle 

kaplandığı görülmektedir. En sondaki saçak çıkmasının yanında mahyadaki kot 

düşmesi günümüzdeki gibidir. Ayrıca çatının kuzey bölümünde galvanize oluklu sac 

malzemenin kırıldığı yerde, çatı kaplamasının altındaki düz yüzey meydana çıkmıştır. 

Ayrıca tüm saçak ucunda süslemeler belli bir düzen içerisinde sıralanır (Şekil 4.9). 

Soba borularının arka hizadan basit şekilde çıkması, Mannig Göçmenler İçin 

Taşınabilir Kulübe’sinde de görülmektedir. Kolonyal kulübede baca bulunmaz ve 

sobalar mekan ortak duvarlarına yerleştirilir (Loudon, 1846, s.252). Soba boruları 

diğer mekanları yatay bir şekilde dolaşarak ısıtıp, basit borular şeklinde dışarı çıkar.  

Şekil 4.10, Yıldız Sarayı Hamam yapısının çatısından çekilmiştir. Öne doğru uzanan 

eğimli saçak Hamam yapısına aittir. Katib-i Sani İzzet Paşa’nın dairesi olan Beylerin 

Dairesi ismiyle de geçen yapı ile Büyük Mabeyn, Yıldız Cami yapıları görülür. İzzet 

Paşa Dairesi ile Yaveran Dairesi arasındaki benzerlik dikkat çekmektedir. İki yapının 

pencere boyutlarındaki benzerliğin yanısıra, R. D’Aronco’nun Yaveran Dairesi 

etüdünde görülen pencereler arası çerçeve tasarımının burada benzer şekilde yapılması 

ilginçtir20. B ile işaretlenmiş çıkma saçak, bugün de olduğu gibi, fotoğrafta saçak 

ucuna yakın konumdadır. Saçak ucunun bezeme düzeni net bir şekilde okunmaktadır 

ve iki farklı motif A, B olarak numaralandırılıp büyütülmüştür. Saçağı destekleyen 

konsol ucunun günümüzdeki durumda olduğu net şekilde görülür (Şekil 4.10). 

                                                 

 
20 26. 07. 2018 Tarihinde Afife Batur ile görüşülmesi sonucu. 
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Şekil 4.9 : Yaveran Dairesi saçak çıkmaları (İÜNEK, 90552-20). 

 

Şekil 4.10 : Yaveran Dairesi çatısının bezeme detayı (İÜNEK, 90552-21). 

Şekil 4.11’deki fotoğraf, eklenen kütle sebebiyle 20. yüzyıl başına yakın tarihi işaret 

etmektedir. Yaveran Dairesi’nin çift giyotinli penceresinin yanına yeni kütlenin 

eklendiği ve yeni yerleştirilen pencerelerin panjurlarının daha farklı olduğu 

görülmektedir. Yeni eklenen giriş kapısının mevcut durumdaki kotuna yani bordür 

hizasına yerleştirildiği görülmektedir. Eklenen kısım cephenin özgün haline uyum 

sağlayıp, cephe özellikleri sürdüren nitelikte yapılmıştır. Pencere kapağı fotoğrafta 

görülmemektedir. Çatı süslemelerinde değişim bulunmamaktadır (Şekil 4.11). 
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Şekil 4.11 : Yaveran Dairesi (Atatürk Kitaplığı, Bel_Mtf_000982). 

Şekil 4.12’deki fotoğraf Nöbet Yeri’nin ulaşılabilen tek görselidir. Fotoğrafta Nöbet 

Yeri’nin iki taraftan yay şeklinde dönen geniş Barok saçağının ön iki köşesinde üç 

boyutlu bezemeler görülür. Günümüzde bu parçalar bulunmamaktadır. Saçak alınlık 

kalınlığının mevcut durumdan daha ince olduğu anlaşılmaktadır. Alınlığı destekleyen 

çifte eliböğründelerin yay şeklindeki kıvrımlı kısmının günümüzdeki yay açısına 

oranla daha dar olduğu görülmektedir. Ek olarak eliböğründenin uzunluk ölçüsü 

günümüzde artmış olabilir (Şekil 4.12). Baştaban kısmının yüksekliğinin, içerisindeki 

bezemelerin takibi sonucu daha az olduğu fark edilmektedir. Ancak fotoğraf açısı 

yanıltıcı olabilir. Cephe düzeni mevcuttaki hali ile karşılaştırıldığında, büyük 

farklılıklar göstermemektedir. Yapıya girişteki basamak kotu ve boyutu değişmiş 

olabilir.  

1894 ve 1895 yıllarına ait R. D’Aronco tarafından tasarlanan Büyük Mabeyn 

genişletme ve çevre düzenleme projesinden daha önceki bölümlerde bahsedilmişti. 

Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri’nin cephesi bu proje kapsamında D’Aronco tarafından 

ele alınmıştır (Şekil 4.13). Uygulanmayan projede Nöbet Yeri’nin güneybatı 

cephesinin mevcut tasarımda olması, cephede büyük değişim olmadığını gösterebilir.  
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Şekil 4.12 : Nöbet Yeri güneybatı cephesi (Atatürk Kütüphanesi, Bel_Mtf_003731). 

 

Şekil 4.13 : R. D’Aronco Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri (Barillari ve Godoli, 1996). 

İstanbul III Numaralı KVKK Arşivi’nde yapılan araştırmalar sonucu yapının 

restorasyon öncesi durumuna erişilmiştir. Ayrıca 2006 tarihli fotoğraflar da Arşiv’de 

bulunmaktadır. Ancak Harb Akademileri kullanımı süresince yapının plan şemasının 

eklentiler dışında çok fazla değişmediği düşünülmektedir. Restorasyon projesine göre 

bodrum katın eklendiği ve zemin döşemesine denk gelen kısımların betonarmeye 

çevrildiği, merdivenlerin değiştirildiği gibi değişiklikler gözlenmiştir.  



105 

4.2.1 19. Yüzyıl askeri kışla ve nöbetçi kulübesi tasarım kriterlerinin 

incelenmesi 

 “Piyade ve Süvari Sınıflarına Mahsus ve Programlarına Muafık Fenn-i Mi’mari 

(1884-1885)”, “Fenn-i İnşaat (1887-1889)”, “Fenn-i İnşaat ve Mi’mari (1893-1894)”, 

“Fenn-i İnşaat (1896)” ve “Rehber-i İnşaat-ı Askeriyye (1906-1907)” gibi döneminde 

yazılmış ders kitaplarını askeri yapılar başlığı altında detaylı incelemesinin yapıldığı 

Aynur Çiftçi’nin21 doktora çalışması (2004) incelenmiştir. Doktora çalışmasında 

askeri yapılara yönelik şartnameler Türkçe’ye çevrilmiştir. Şartnamelerden askeri 

yapıların mimarideki kurgu ve işleyişi anlaşılmaya çalışılmıştır.  

Çiftçi’nin doktora çalışmasından kışlalarla ilgili edinilen bilgiler özetlenirse (2004, c.1 

ve c.2 ), 19. yy ve 20. yy arasındaki teknik şartnamelere göre kışlalar üçe ayrılmıştır. 

Bunlardan piyade kışlalarının mimari tasarım çizgisinin Yaveran Dairesi ile örtüşen 

yönleri bulunmaktadır. Özellikle doğru çizgisi şeklindeki piyade kışlaları az sayıda 

asker barındırır. Piyade kışlası şartnamesinde revaksız, koridorsuz mekanların 

merdiven veya divan-hanelerle bağlandığı plan şeması da bulunmaktadır (Şekil 4.14). 

Ayrıca tipoloji olarak eni dar, iki katlı ve çatı arası kullanılan kışla plan tipolojisi askeri 

kullanım açısından uygundur. Yaver koğuşları, askeri disiplin açısından düşük 

rütbelilerin koğuşlarından ayrı inşa edilebilir. Düzen, disiplin ve hızlı organize olmak 

açısından birden fazla giriş kapısı bulunmalıdır. 25-30 asker için bir adet tuvalet yeterli 

görülmektedir (Şekil 4.15).  

 

Şekil 4.14 : Koridorsuz piyade kışlası planı (Rıfat’tan aktaran Çiftçi, 2004, c.2, s.47). 

                                                 

 
21 Yıldız Teknik Üniversitesi, Restorasyon Anabilim Dalı, Doç. Dr. Aynur Çiftçi 
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Şekil 4.15 : Koridorlu piyade kışlası planı (Rıfat’tan aktaran Çiftçi, 2004, c.2, s.47). 

Piyade kışlalarında zabitan olarak adı geçen yapı tipinden bahsedilmektedir. Yapıda 

çavuş, binbaşı, kol ağaları ve hatta her bölük zabitanına birer oda verilmelidir. Koğuş 

yanında ayrı ayrı zabitan, binbaşı ve kol ağaları odaları bulunması idare açısından 

önemlidir (Şekil 4.16). Ancak Çiftçi (2004, c.1, s.77) zabitan yapısının tespit 

edilemediğinden bahsetmektedir.  

Ek olarak, Çiftçi’nin çalışmasında çevrilmiş karakol yapıları şartnamesinde (2004, Ek 

59, c.2) Nizamiye karakollarında alt kat servis mekanı, üst kat yatak odaları ve idari 

kat olarak düzenlenmektedir. Yaveran Dairesi’nde de alt kat mekanlarında çavuş 

odaları, telgraf odaları ve tuvalet bulunur. Üst kat mekanlarında paşa ve yaver odaları 

bulunmaktadır. Bu açıdan nizamiye karakolu, kurgunun mantığıyla uyuşmaktadır.  

 

Şekil 4.16 : Piyade kışlası zabitan yapısı plan örneği (Rehber-i İnşaat-ı 

Askeriyye’den aktaran Çiftçi, 2004, c.2, s.48). 

Kaynakta verilen örnek, Brüksel’deki süvari kışlası vaziyet planıdır (Çiftçi, 2004, c.2, 

s.53). Kışlanın içerisinde bina-i asli yapısının iki yanındaki “tevabi ve mülhakat” 

denilen yapı ile yanındaki dairesel köşeli zabitan kahvesi dikkat çekmektedir  (Şekil 



107 

4.17). Tevabi, “tabi olanlar, boyun eğenler”, mülhakat, “komutanlık karargahında emir 

subay yardımcıları” anlamlarına gelmektedir. Uzun ince koridorsuz planı, hareketli ön 

cephesi, sıralı pencere-kapı boşlukları ve yanındaki zabitan kahvesi ile kütle izleri 

Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri’ni anımsatmaktadır (Şekil 4.18). Ayrıca kullanıcı 

profilinin benzerliği ve konum olarak asıl binanın yanında olması Yaveran Dairesi’nin 

kullanımına eş düşmektedir. Konu hakkında detaylı bilgiye ulaşılamasa bile, 

benzerlikler planın çoklu girişlere rağmen bütüncül olabileceğini göstermektedir.  

Yukarıdaki özet bilgiden yola çıkarak Yaveran Dairesi çoklu girişe sahiptir. Yine 

Çiftçi’nin tezinde bahsettiği plan şemasındaki gibi, Yaveran Dairesi zemin kat 

mekanları birbirine genellikle sofalar ve merdivenlerle bağlanmaktadır. Ayrıca 

yaklaşık on yataklı Yaveran Dairesi’de bir adet “mermerlik” yani tuvaletin olması, bu 

dairenin teknik şartnameye uygun düşen özelliklerindendir.  

 

Şekil 4.17 : Brüksel’de süvari kışlası örneği (Rehber-i İnşaat-ı Askeriyye’den 

aktaran Çiftçi, 2004, c.2, s.53). 

 

Şekil 4.18 : Tevabi ve mülhakat ile zabitan kahvesi (Rehber-i İnşaat-ı Askeriyye’den 

aktaran Çiftçi, 2004, c.2, s.53). 
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Nöbet kulübeleri 19. yüzyılda işlev çeşitliliğinin artmasına örnektir ve saray yapıları, 

iskeleler, resmi yapılar, kışlalar vs. yakınlarına inşa edilmişlerdir (Şekil 4.19). Ahşap 

strüktürlü, çinko çatılı, çokgen planlı ve bir-iki kişilik bu küçük kulübeler Yıldız Sarayı 

II. Abdülhamid Arşivi fotoğraflarında da görülmektedir. Nöbet Yeri işlev olarak 

nöbetçi kulübesidir ancak Harem İç Kapısı’nı nöbet beklemesi sebebiyle yapı olası 

saldırılara karşı daha dayanıklı olması için kagir malzemeden yapılmış olabilir . 

İçerisinde ikiden fazla nöbetçi barındırabilir ve çokgen planlı yapının cephesi oldukça 

süslemelidir. 

 

Şekil 4.19 : Yıldız Sarayı nöbetçi kulübeleri (Çiftçi, 1998). 

4.3 Restitüsyon Önerisi 

4.3.1 Vaziyet planı restitüsyonu 

Tarihi haritalar ve fotoğraflarlardan yola çıkılarak vaziyet planı restitüsyon projesi 

hazırlanmıştır (Şekil 4.20). Alman Mavileri haritasına işlenmiş kotlar arasındaki fark, 

günümüzde aynıdır. Tüfenkçiler yapısı, Rumeli Ciheti haritasında ve krokide 

görülmektedir, restitüsyon projesine 1986 yılındaki durumuna göre eklenmiştir. Has 

Mutfak’ın çatı formu günümüzden farklıdır. Hv. Kd. Bşç. Salih Alkan’ın çekmiş 

olduğu fotoğraf temel alınarak, II. Abdülhamid Arşivi’ndeki fotoğraftan da 

yararlanılarak restitüsyon projesine işlenmiştir. Peyzaj düzenlemesinde hava 

fotoğraflarından ve haritalardan yararlanılmıştır. Yaveran Dairesi E kapısının 

önündeki merdivenin şekli günümüzdeki gibidir; D ve C kapısındaki merdivenlerin 

şekli ve basamak sayısı değişmiştir. B kapısının önündeki basamak Rumeli Ciheti 

haritasında bulunmamaktadır. Yapının giriş basamakları 1986 restorasyonu 

öncesindeki hali gibi bırakılmıştır. Selsebil ve Büyük Mabeyn yapısında biçim olarak 

değişiklik yoktur.  
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Şekil 4.20 : Vaziyet planı restitüsyon önerisi (Şimşek, 2018). 

4.3.2 Çatı planı restitüsyonu 

Restitüsyona kaynak olan görsellerde çatının detaylı fotoğrafı bulunmaktadır. Yaveran 

Dairesi’nin çatısı, malzeme ve saçak süslemeleri dışında biçim olarak değişmemiştir. 

Ayrıca mevcut bulunan çatı mahyasındaki kırılma, özgün halinde de 

gözlemlenmektedir.  Özgün çatı kaplamasının, döneminin yapım sistemine uygun 

olarak galvanize oluklu sac levha ile kaplandığı düşünülmektedir. Çatının saçak 

üstlerinde aralamalı süslemeler bulunmaktadır ve yaklaşık on cm civarında 

yükselmekte olduğu düşünülmektedir. Saçak alnı silmeleri dairesel profillidir. Taşıyıcı 

sisteminin döneminin ahşap yapım sistemine dayanarak ahşap, makassız ve hafif 

tasarımda olduğu düşünülmektedir.  

Nöbet Yeri’nin çatısının görseli yoktur ancak nöbetçi kulübelerinde çatı kaplama 

malzemesi olarak kiremit veya metal malzeme kullanıldığı bilinmektedir. Yapının 

kagir olması ve cephesindeki işçilik, kısa zamanda yapılan nöbetçi kulübelerinden 

farklı saray mimarisi olarak yapıldığını gösterir niteliktedir. Bu sebeple çatı kaplama 

malzemesinin kiremit olduğu düşünülmektedir. Ek olarak, Nöbet Yeri çatı saçağı 

simetrisini kaybetmiş ve kot olarak yükseltilmiş durumdadır. Restitüsyon projesine 

arşivlerdeki görsellerde görülen Barok saçak kalınlığı işlenmiştir. 
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4.3.3 Zemin kat planı restitüsyonu 

Askeri yapılarda görmüş olduğumuz birbiri ardına sıralanan mekanların kapılarla 

birleştiği plan şemasının işlevi sebebiyle Yaveran Dairesi’nde de uygulanmış olduğu 

düşünülmektedir. Yapının 1986 yılı öncesine ait bilgileriyle karşılaştırma yapılarak 

restitüsyon kararları verilmiştir.  

Yaveran Dairesi’nde bulunan Z02 ile Z03 mekanları muhdes duvar ile ayrılmıştır. 

Ayrıca Z03 mekanı muhdes kapı ile avluya açılır. Özgün durumda bu mekan 

bütüncüldür. Z04 mekanının yarısı “telgrafhane”, Z04 mekanının diğer yarısı “sofa ve 

hela” işlevlerinde kullanılmış olabilir. Sofa ile hela işlevleri, Z05 Merdiven Holü’ne 

ulaşmaktadır. Z05 mekanına ait 1986 öncesi KVKK Arşivi’ndeki fotoğrafı 

incelendiğinde, zemindeki karosimanların değiştirilerek ahşap kaplandığı 

anlaşılmaktadır. Bu sebeple fotoğrafta görülen merdivenin de 1986 tarihinden önce 

değişmiş olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca korkuluk detayının diğer 

merdivenlerden farklı oluşu, merdiven süpürgeliklerindeki düzensizlikler de bu 

değişime dair ipucudur. Nitekim restitüsyon projesinde Z13 mekanındaki merdiven 

analoji olarak kullanılmıştır. Z08, Z09 ve Z10 mekanları özgün değildir ve tek 

mekanın bölümlere ayrılmasıyla oluşmuştur. Mekanın giriş kapısının yanında olması 

ve özgün planında kuzey duvarında telgrafhane işlevine bakan pencerenin varlığı 

sebebiyle “çavuşlar odası” olması kuvvetlidir. Ayrıca telgrafhane işlevinin Nöbet Yeri 

yapısı ile çavuşlar odası işlevinin arasında olması ile güvenlik önleminin artırıldığı 

düşünülür. Ek olarak telgrafhanelere hizmet eden ayrı helanın olduğu özgün planda 

görülmektedir. Böylece BOA, Y.PRK.HH. /25-39 numaralı belgede görülen işlev 

şemasındaki düzenin izleri takip edilebilir.   

Z11 mekanının duvarları muhdestir, yakın tarihte eklenmiştir. Z12 mekanı iki “oda” 

işlevinin birleşiminden oluşmaktadır. Ayrıca özgün halinde “hela” bulunmaktadır. 

Günümüzde güney duvarından çıkan gider borusu, daha önceki dönemlerde var olan 

işleve ait olabilir. Z13 mekanında bulunan çeyrek döner merdiven, KVKK Arşivi 

fotoğraflarında görülmektedir ve camekanlıdır. Merdivenin korkulukları genel 

tipolojiye uygundur. Üst katta çoğunlukla paşa, seryaver, yaver gibi rütbelilerin odaları 

bulunduğu için merdivenin camekanlı tasarlandığı düşünülmektedir. Z14 mekanı, 

BOA arşiv belgesinde “oda” işlevinde görülmektedir. Z15 mekanı günümüzdeki 

gibidir ve “oda” işlevindedir. Z16 mekanında bodrum kata inen merdiven sonradan 

yapılmıştır ve birinci kata ulaşan merdiven ise 1984 yılına ait fotoğraflarından farklı 
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bir tasarımdadır (Şekil 4.21). Merdivenin kuzeyinde “hela” bulunmaktadır. Z19, Z20, 

Z21 mekanlarını bölen duvarlar betonarme olup muhdestir ve tek mekanın 

parçalanmasıyla oluşturulmuştur. Z22 mekanından itibaren duvar kalınlıklarının 

değiştiğine ve 1908 yılından sonra eklenen yapı kütlesinin başladığına daha önceki 

bölümlerde değinilmiştir. Z22 mekanında “hela ile merdiven” bulunur. 1984 yılına ait 

fotoğraflarından merdivenin özgün olduğu düşünülmektedir. Ayrıca özgün 

durumunda bu mekan ile Z19 mekanı arasında geçişi sağlayan kapının bulunmadığı 

düşünülür. Z23 mekanı “şifrehane” işlevindedir ve Tüfenkçiler yapısının karşı 

hizasında bulunmaktadır. Telgrafhane işlevine hizmet eden “hela” dışındaki diğer 

helalar, giriş kapısının bulunduğu mekanlara açılmaktadır (Şekil 4.22).  

 

Şekil 4.21 :  Restorasyon öncesi camekanlı merdiven (İstanbul III Numaralı KVKK 

Arşivi, 1984). 

Hela taşlarının varlığı ıslak hacimlerin özgün olduğunu düşündürmektedir. 1984 yılına 

ait fotoğraflarda, mekanların zemin kaplamasının ahşap olduğu, özgün detayda 

süpürgeliklerin kullanıldığı ve giriş hollerine karosiman döşenmiş olduğu anlaşılır.  

Doğu duvarındaki pencereler çok farklı ölçülerdedir.  

Nöbet Yeri tek mekandır ve plan tipinde değişiklik yoktur ancak pencerelerin bazıları 

günümüzde değişmiştir. 1984 yılına ait fotoğraflarda karosiman süpürgelikler 

görülürken, döşemesinin de karosiman olduğu düşünülmektedir.  
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4.3.4 Birinci kat planı restitüsyonu 

Ahşap yapılarda taşıyıcı sistem kurgusu sebebiyle üst kat mekan aksları çoğunlukla 

zemin katı takip etmektedir. Zemin katta servis mekanlarının olduğu doğu aksı, üst 

katta koridor olarak kullanılmaktadır. K01 hela mekanı, zemin kattaki ıslak hacmin 

hizasındadır. K02 mekan döşemesi, tavanı özgündür ve “paşaların odası” işlevindedir. 

K03 ve K04 mekanları tek mekan olup, “paşaların sofası” işlevindedir. K07 mekanı 

zemin kattaki ıslak hacmin hizasında olup, merdivene açılan “hela” işlevli birimdir. 

K06 mekanı “paşaların odası” işlevindedir. Hatıratlarda, Büyük Mabeyn’e bağlı paşa, 

katib vs. çalışma düzeninin gece geç saatlere kadar sürebildiği ve yatılı kalındığı 

durumlar olduğu tarif edilmektedir. Yaveran Dairesi’nde de yatılı kalmak üzere 

mobilya siparişi verildiği tefrişat defterinde görülmektedir. Bu açıdan telgrafhane ve 

paşa işlevleri gibi birimlerin ayrı tuvaleti olan kendi içerisindeki plan çözümlemeli 

birimler topluluğu olması dikkat çekicidir. K09 ve K10 mekanları günümüzdeki 

gibidir. K11, K12 mekanları tek mekandır ve “oda” işlevindedir. K13, K14 mekanı 

günümüzdeki gibidir ancak iki mekanda ayrı ayrı “yaverler odası” işlevine açılır. K15, 

K16 mekanları tek mekandır ve “yaverler odası” işlevindedir. K18 mekanı K20 

mekanı arasında geçiş bulunmaz ve K17 mekanı K18 mekanının koridoru olacak 

şekilde konumlanmıştır. “Yaverler odası” ve “koridor” işlevindedir. K19, K20 ile K21, 

K22  mekanları özgününde iki ayrı odanın bölünmesiyle oluşturulmuştur. Bu mekanlar 

sırasıyla “seryaver paşa sofası” ve “seryaver paşa odası” işlevindedir. Sofanın yanında 

zemin kattaki ıslak hacmin izinde “hela” bulunmaktadır ve kendi holüne açılarak diğer 

mekanlara bağlanmaktadır. Bu mekanın yanında döner merdiven bulunan “sofa” işlevi 

bulunmaktadır. K23 mekanı “hela”, “hol” ve “sofa” işlevlerinin birleştirilmesiyle 

oluşturulmuş tek mekandır. K24, K25 mekanları tek mekandır ancak mekanların 

güney duvarı kaldırılıp, 20. yüzyıl başında eklenen yapı kütlesinde gömme dolap 

boşluğu oluşturulmuştur. Mekanlar “misafir salonu” işlevindedir. Misafirlerin Saltanat 

Kapısı’ndan saraya alındığı düşünüldüğünde bu mekanın Saltanat Kapısı karşı 

hizasında olması işlev şemasına uygun düşmektedir. Ayrıca kıdemli paşaların özel 

misafirlerinin olduğu düşünüldüğünde işlev şemasındaki işleyiş anlaşılmaktadır.  

K24 mekanının gömme dolap hizasından duvar geçmektedir böylece K24 ile K26 

arasında oluşan mekanda “merdiven” bulunmaktadır. K24 mekanı K26 ile bağlantısı 

bulunmaz ve K26 mekanı “şifrehane” işlevinde kullanılmıştır. 
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20. yüzyıl başında eklenen kütlenin pencere boyutları farklıdır. Diğer bölümlerde ise 

en çok tekrar eden pencerenin özgün olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca ıslak 

hacimlerde, zemin kat ıslak hacimlerinde kullanılan pencereler kullanılmıştır  (Şekil 

4.23). 

4.3.5 Cephe restitüsyonu 

Eski fotoğraf ve belgelerde izlenebildiği kadarıyla cephelerde büyük oranda değişim 

olmadığı görülmektedir. Yapının giriş merdivenlerinden vaziyet planı restitüsyonunda 

bahsedilmiştir. Bunun dışında, pencere pervaz kalınlığı ve panjur kayıt, başlık 

kalınlıkları değişmiş olabilir. 

Yaveran Dairesi, çatı saçaklarındaki aralamalı bezemeler zaman içerisinde 

kaybolmuştur. Çatı saçaklarının yarım daire profilli silme detayı , çatı kaplama 

malzemesi ve yağmur boruları değiştirilmiştir. Çıkma saçaklar özgündür. Kuzeybatı 

cephesinde, banyoya muhdes pencere eklenmesi dışında değişim görülmemektedir. 

Güneybatı cephesinde, A giriş kapısı muhdestir ve özgün durumunda 

bulunmamaktadır. 20. yüzyıl başında eklenen kütlenin pencere panjur detayının farklı 

olduğu Kurul Arşivi fotoğraflarında görülmektedir. Kagir temel duvarlarında, 

oluşturulan bodrum katın hava ve ışık alması için pencereler açılmıştır. Sadece E 

kapısı yanındaki metal kapağın özgün olduğu 1984 yılına ait fotoğraflardan 

anlaşılmaktadır. Günümüzde sıva dökülmesiyle ortaya çıkan paslı metal kapakların da 

1984 yılı öncesinde var olduğu düşünülmektedir. Böylece yapı temeli, baştan ve 

ortadan açılan açıklıklarla havalandırılmış olabilir. Güneybatı cephesinde 1984 yılına 

ait fotoğraflarıyla karşılaştırıldığında büyük değişim gözlenmez. 

Nöbet Yeri’nin, Barok saçak kalınlığının değiştiği düşünülmektedir. Güneybatı 

cephesinin özgünlüğünü büyük oranda koruduğu Kurul Arşivi fotoğraflarından 

anlaşılmaktadır. Sadece yapının saçağı üzerindeki iki süsleme günümüzde yoktur . 

Kuzeybatı cephesinde, 1984 yılında görülen pencere pervazları günümüzde 

bulunmamaktadır. Cephedeki pilastırın günümüzde duvarla aynı düzlemde 

olmasından dolayı duvarın en kesitinin kalınlaştırılmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Nitekim pencere pervazları sıva altında kalmış olabilir. 

Her iki yapının da kuzeydoğu cephesine yönelik belge yoktur. Ancak bu cephenin 

Harem duvarına olan yakınlığı dışarıdan görülmesini engeller niteliktedir. Ayrıca 

çalışma ortamı olarak kısıtlı alan olması da işçi hareketlerini engelleyebilir. Bu nedenle 
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Yaveran Dairesi cephesi temel duvarlarına kadar yalı baskısıyla kaplanmış olabilir. 

Kuzeydoğu cephesinde birinci kat sadece eklenen kütlede yaklaşık 30 cm çıkma 

yapmaktadır. Çatı saçağı konsol gerektirmeyecek kadar mesafeye uzanmaktadır. 

Nöbet Yeri’nin ise, kuzeybatı cephesinde görüldüğü gibi sıvalı olduğu 

düşünülmektedir. 

Resimlerin siyah beyaz olması sebebiyle özgün renk çıkarımı yapılamamıştır. Yapı 

üzerinde raspalar yapılarak dönem içerisinde kullanılan renklerin bilgisine ulaşılacağı 

düşünülmektedir. 
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Şekil 4.22 : Zemin kat planı restitüsyon önerisi (Şimşek, 2018). 
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Şekil 4.23 :  1. Kat planı restitüsyon önerisi (Şimşek, 2018).
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5.  RESTORASYON 

Saray yapılarının yaşam süreci incelendiğinde çok farklı kullanıcılar tarafından 

kullanıldıkları, korunma düzeylerinin birbirinden farklı olduğu ve kullanıcısı 

olmayanların zaman içerisinde harap olduğu görülmüştür. Sarayların korunmasına 

yönelik, sempozyumlarda maddi ve teknik destek yetersizliği nedeniyle gerekli 

onarımların yapılamadığından bahsedilmiştir. Sıkıntıların giderilmesi adına zaman 

içerisinde yeni yasal düzenlemeler yapılmış ve kurumlar oluşturulmuştur. Ayrıca  

Venedik Tüzüğü (1964) Madde 4’te, “Anıtların korunmasındaki temel tutum, 

korumanın kalıcı olması, devamlılığının sağlanmasıdır.” denilmektedir (Erder, 1975, 

s.291). Buradan hareketle yapıların sürekli bakımlarının yapılması önemlidir. 

Yapının kullanımı için sunulacak önerilerin, yapının günümüzdeki durumundan 

tamamen uzak olması yerine var olan koşullarda uygulanabilir işlevler olması tercih 

edilmiştir. Yıldız Sarayı eğitim kurumlarına, kültür alanlarına, turizm odak noktalarına 

yakın ve merkezi konumdadır. Saray, ilk kurulduğu yıllardan başlayarak çevresini 

geliştirmiş ve semtin oluşmasında temel unsur olmuştur. Bu etkinin, yaklaşık 

1940’lardan sonra Saray’ın çevresiyle iletişiminin kesilmesine bağlı olarak azaldığı 

düşünülmektedir.  

Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri ise Saray’ın dışarıyla bağlantısını sağlayan kapılarına 

oldukça yakın konumdadır. Yapının konumunun sunduğu olanak nedeniyle Saray ve 

Saray dışıyla ilişki kurması kolaylaşmaktadır. Yapıya yakın çevrenin potansiyel 

unsurlarıyla kaynaşacak işlev seçilmesi, hem Saray’ın hem de çevresinin etkileşiminin 

tekrar sürdürülebilir olmasını sağlayabilir.  

Yıldız Sarayı tarihi, askeri teşkilatlanması, sosyolojisi ile Batılılaşma Dönemi’nin 

teknolojik etkilerini içermesi açısından değerlendirilmelidir. Ancak Yıldız Sarayı 

Yağması adıyla da bilinen 31 Mart Vakası (1909) nedeniyle dönemine ait pek çok 

esere ne yazık ki ulaşılamamaktadır. Bu nedenle Saray’ı çoklu yönlerden ele alan, 

zaman tüneli şeklindeki Yıldız Sarayı Sergisi oluşturma fikri düşünülse de envanter 

eksikliği sebebiyle istenilen etkiyi vermeyebilir.  
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İkinci öneri olarak yapının geçici sergi ve rehberlik hizmetleri olarak işlevlendirilmesi 

düşünülmüştür. Yeni yetenekler, eserlerini çeşitli sebeplerle halka açmakta veya sesini 

duyurmakta zorlanmaktadır. Hem bu duruma çözüm sunmak hem de sanata-sanatçıya 

verilen desteklerin artırılması açısından, geçici sergide devletin başarılı gördüğü 

sanatçıların eserlerini sergilemesi ve bu sayede verilen emeğin tanıtılması 

amaçlanmaktadır. Ayrıca serginin boş olduğu durumlarda Yıldız Sarayı’na ait 

fotoğraflar tarihi anlatımlar eşliğinde sergilenebilir.  

Geçici serginin internet, afiş vb. aracılığıyla duyurulması ve iki ay süreyle 

sergilenmesi düşünülmüştür. Yaveran Dairesi önünde, sergi konusuna uygun ışık 

oyunları eşliğinde açılış günleri düzenlenmesi de bu kapsamda etkili olabilir.  Geçici 

serginin haftanın belirli günlerinde halka açılması önerilmektedir. Ayrıca serginin 

gezilmesinden önce, rehberin sergiyi anlatması ve soru-cevap ortamında serginin daha 

verimli öğrenilmesi amaçlanmıştır. Yapıya verilen yeni işlevle devlet destekli olarak 

yeni yeteneklerin halkla buluşturulması sağlanmış olacaktır. Yeni işlev dahiline Saray 

rehberlik hizmeti eklenebilir. Böylece (resmi tatiller haricinde) cumartesi günleri saat 

12.00-17.00 arası rehber eşliğinde yapılacak turlu gezilerle halkın Yıldız Sarayı’nın 

tarihini yerinde öğrenerek, görmesine olanak sağlanması düşünülmüştür. Sergi 

yönetiminin, eserlerin tanıtımına yönelik kitapçık ve yılda belli aralıklarla dergi 

yayımlaması, ülke genelindeki sanatçıları takip etmesi gibi serginin işlevini destekler 

çalışmalar yapmaları önerilir. 

Yaveran Dairesi’nin servis yapısı olması, doğrusal planı, iç tezyinatının azlığı ve çok 

sayıda giriş kapısının olması sebebiyle yapı esnek kullanım olanakları sunmaktadır. 

Yapının zaman içerisinde özgün planında uğradığı değişikliklerden daha önce 

bahsedilmiştir. Tüm bunların değiştirilerek eskiye dönme çabası için hem restitüsyon 

verileri yeterli değildir hem de müdahale etmenin yapıyı yıpratıcı etkisi göz ardı 

edilmemelidir. Ek olarak, geçirdiği restorasyonla ofis olarak kullanılması ve eklenen 

bodrum kat, yapının önerilen yeni işlevine uyum sağlayabilirliğini artırmıştır. Yapının 

geçici sergi işlevi olarak üç parçada ele alınması düşünülmüştür. Nöbet Yeri yanındaki 

bölüm sergi yönetimi, daha sonra geçici sergi, depo ve özgün işlevi şifrehane olan 

bölümün ise rehberlik hizmetleri olmasına karar verilmiştir. Böylece her üç birimin 

ayrı girişleri bulunur. Depoya yönelik her türlü taşınma işleminin serginin çalışma 

saatleri dışında yapılması önerilir. Bodrum katı pano, vitrin, şövale gibi sergileme 
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ürünlerinin depolanması açısından uygundur. Nöbet Yeri ise özgün işlevindeki gibi 

güvenlik olarak işlevlendirilmiştir.  

Sonuç olarak, yeni işleve biçimsel olarak uymanın dışında konfor koşullarının 

araştırılması gerekmektedir. Isıtma ve havalandırma şartlarının ölçülmesiyle konfor 

koşullarındaki eksikliklerinin tespiti ve giderilmesi enerjinin etkin kullanımı açısından 

da yararlı olabilir. Tez kapsamında bu ölçümler yapılamadığı için, konfor koşullarının 

sergilenecek ögeleri etkilememesi açısından geçici sergi işlevinin seçildiğini belirtmek 

gerekmektedir.  

5.1 Yapının Onarımına Yönelik Müdahale Önerileri 

Yapının hasar analizindeki tespitler doğrultusunda müdahale önerisi hazırlanmış ve 

öneride yapının özgünlüğüne zarar vermeden onarım yapılması esas alınmıştır. 

Müdahalede gereklilik gösteren durumlar dışında, koruma açısından en uygunu 

sağlamlaştırma ile yetinmektir (Ahunbay, 2011, s.90). Böylece en az müdahaleyle 

yapıya ait özgün ve nitelikli değerler korunmuş olacaktır. 

Saha çalışmaları sırasında iş güvenlik önlemlerinin alınması ve takip edilmesi 

gereklidir. Çalışma kolaylığı açısından tüm cephelere iskeleler kurulmalıdır. Çatıya 

yapılacak müdahale sırasında yapının hava koşullarından etkilenmemesi için geçici üst 

örtü oluşturulmalıdır. Evrensel ve ulusal koruma ilkeleri temel alınarak, çeşitli 

uzmanlık alanlarının işbirliğiyle süreç yönetilmelidir.  

Müdahale kararları yerinde yapılan gözlemlere göre oluşturulmuş hasar ve malzeme 

analizlerine göre alınmıştır. Ancak gözle görülebilen veriler kısıtlı olduğu için jeofizik 

etüdleri, georadar taramaları, strüktür analizleri, laboratuvar çalışmaları gibi teknoloji 

temelli ölçümleri yapılmalı ve saha çalışması sırasında açığa çıkan bilgiler de dikkate 

alınarak çalışma yönlenmelidir.  

5.1.1 Niteliksiz eklerin kaldırılması 

Çalışmaya başlamadan önce, özgünle hem malzeme hem doku olarak uyumsuz olan 

ve dönem eki sayılmayacak niteliksiz eklerin kaldırılması önerilmektedir. Böylece 

özgün dokunun açığa çıkması amaçlanmıştır.  

Yaveran Dairesi rölövesinde niteliksiz ek olarak belirtilen kablolar, PVC esaslı 

malzemeler, aydınlatma elemanları vb. kaldırılmalıdır. PVC yağmur boruları, PVC 
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doğramalar, mekanları bölen tuğla, alçıpan gibi muhdes duvarlar, ahşap bölme 

duvarlar, dolaplar ile zemin kat balıksırtı parke döşeme, laminat süpürgelikler, mermer 

ve seramik döşeme kaplamaları kaldırılmalıdır. Yapının birkaç mekanındaki niteliksiz 

onarımlar temizlenmeli, kalemişlerine yapılacak müdahalelerde uzmanlara 

danışılmalıdır.  

Yapının bodrum katı elektrik panoları, tesisat ekleri, kablolar, aydınlatma elemanları 

gibi eklerden arındırılmalıdır. B06 ofis mekanı MDF parkeleri ve B05 mekanı 

alüminyum kapısı kaldırılmalıdır. Batı duvarlarında görülen çimento sıvayla yapılmış 

niteliksiz onarımların raspalanması önerilir. Zemin kattaki Z02-Z03 mekanları 

arasındaki tuğla duvarlar, duvarlardaki seramikler ve Z03 mekanındaki muhdes K03 

ahşap kapı kaldırılmalıdır. Z10 mescid mekanı son restorasyonda eklenmiş olup, 

mekanın bazı ekleri temizlenmelidir. Z11 fotoğraf stüdyosu mekanının muhdes P05 

vasistas ahşap penceresi kaldırılmalıdır. Birinci kattaki K01 mekanının muhdes ahşap 

penceresi ve seramikleri kaldırılmalıdır. K18, K20 ofis mekanları arasındaki camlı 

ahşap doğrama ve K24, K25 mekanları arasındaki ahşap bölücü duvar sökülmelidir. 

Nöbet Yeri yapısının giriş basamağında bulunan karosimanlar dikkatlice yerlerinden 

sökülerek, korunaklı depoya Yaveran Dairesi’ndeki özgün konumlarında kullanılmak 

üzere kaldırılmalıdır. Nöbet Yeri’ndeki tüm niteliksiz ekler temizlenmelidir ancak 

mermer kaplı döşeme KVKK Arşiv fotoğrafında görülen karosiman örneği 

bulunmadığı için korunmalıdır.  

5.1.2 Temizleme 

Yapının temel duvar cephelerinde nem kaynaklı yosun, bitki gibi biyolojik oluşumlar 

görülür. Biyolojik oluşumların kimyasal kullanarak köklerinin kurutulması ve 

mekanik temizlikle temizlenmesi önerilmektedir. Temel duvarları raspalanarak 

üzerindeki püskürtme sıvadan arındırılmalıdır. Yapının doğal taş basamaklarındaki 

kara kabuk mekanik yöntemlerle temizlenmelidir. Cephelerdeki ahşap elemanların 

kemikleşmiş, çatlamış ve bozulmuş boya katmanları raspalanmalıdır. Boyasız ahşap 

yüzeyler zaman içerisinde kirlenmiştir. Kirli tabakanın temizlenmesinin ardından 

yüzeyler gerekli kimyasallar uygulanarak korunmalıdır. Zemin kat ve birinci katın 

tavanında boya dökülmesi, bodrum kat duvarlarında sıva kabarması, boya dökülmesi 

ve yosunlanma görülür. Bu yüzeyler raspalanarak hasarın sebebi anlaşılmalıdır . Ek 

olarak mat yağlı boyayla boyanmış mekan duvarları raspalanarak alt katmanlarda 
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kalemişi bezeme aranmalıdır. Bodrum kat metal kasalı pencerelerinin yeni yağlı boya 

ile boyanmış olması pas durumunu kontrol etmeye engeldir. Pencerelerdeki boyalar 

mekanik yöntemlerle kaldırılmalı ve paslanma durumları kontrol edilmelidir. Ayrıca 

Nöbet Yeri giriş basamağında bulunan metal kenetlerin mekanik temizlikle 

temizlenmesi, antipas uygulandıktan sonra boyanması önerilir.  

5.1.3 Sağlamlaştırma 

Yapının taşıyıcı sistemine yönelik gözle görülür hasar tespit edilmemiştir. Ancak 

temizleme aşamasında raspalanan ahşap ve kagir yüzeylerde açığa çıkan hasarlar tespit 

edilmeli ve gerekirse koruyucu önlemler alınmalıdır. Raspalanan ahşap yüzeylerde 

hasar sebebiyle çürümüş bölümler varsa çıkarılıp, emprenye edilmiş ahşapla aynı 

biçimde değiştirilmelidir. Değiştirmede kullanılan ahşap parçaların cins ve nem oranı 

olarak özgünle uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Onarımın ardından yangın 

geciktirici sıvı uygulanmalı, nefes alan ve özgün renkle uyumlu tonlu boyayla 

boyanmalıdır. Sıvalı ahşap duvarlarda ise, yüzeye sıva teli gerildikten sonra özgün 

harcın niteliklerinde bir malzemeyle sıvanmalıdır. Raspalanan kagir yüzeylerde açığa 

çıkan hasarlı bölümler varsa boşaltılıp, özgüne uygun malzemeyle yeniden 

örülmelidir. Kalemişi bulunmayan duvarlar sıvayla uyumlu nitelikteki boyayla 

boyanmalıdır.  

Yaveran Dairesi, zemin oturmasına bağlı olduğu düşünülen, uzun aksı boyunca 

yaklaşık % 0.2’lik sehim yapmıştır. Bodrum katın eklendiği kütlenin, bodrum katsız 

bölümden yaklaşık 8-10 cm yüksekte olduğu gözlemlenmiştir. Sehimin kat 

eklenmesine veya zemin yapısına bağlı olarak oluştuğu bilinmemektedir. Sehim 

ilerlemesinin takibi için uzman mühendislerden yardım alınması gereklidir. 

Yaveran Dairesi bodrum katındaki B04 mekanı güney duvarında harç dökülmesiyle 

açığa çıkan paslanmış donatı ve kabuklu harç dikkat çekicidir. Restorasyon anlayışının 

zamanla değişmesi ve gelişen müdahale teknikleri sebebiyle güçlendirme çalışması 

günümüz restorasyon anlayışına uygun olarak yenilenebilir. Bu konuda alınacak karar 

alanında uzmanlara bırakılmıştır. K01 mekanının düşük döşemesinin birinci kat 

seviyesine getirilmesi önerilmiştir. 

Çatının açılmasıyla ortaya çıkan strüktür detaylıca incelenmelidir  ve restitüsyon 

projesi çıkan bulgulara göre uyarlanmalıdır. Yapıda gözle görülür böcek deliklerine 

rastlanmasa bile çatı arasında varsa gerekli müdahale kimyasallar kullanarak 



122 

yapılmalıdır. Çürüyen parçalar özgün ahşabın fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun 

emprenye edilmiş ahşap ile aynı boyutta olacak şekilde değiştirilmelidir.  

Ek olarak, Yaveran Dairesi’nin değiştirilmiş çatı örtüsünün yük hesaplarının 

uzmanlarca yapılması gerekebilir. Ancak (gözle görüldüğü kadarıyla) karşılaştırma 

yapıldığında, Marsilya kiremitinin 1m2 alana düşen ağırlığı yaklaşık 46 kg ve 

galvanize oluklu sacın kaynaklara göre 1m2 alana düşen ağırlığı yaklaşık 6 kg’dır. 

Kiremit örtünün yapıya yüklediği yüke karşılık geçmişte güçlendirme çalışmasının 

yapıldığı bilinmemektedir. Çatının su akıtıyor olması, çürüyen elemanlara bağlı 

olabileceği gibi bu ağırlıktan da kaynaklanıyor olabilir.   

Nöbet Yeri zemin oturma problemi görülmemiştir. Doğu duvarının zemine teması, çatı 

saçağının simetrisinin kayması ve çatının yüksekliğinin değişmesi neme bağlı 

sorunların görülmesinde ana sebep olabilir. Ancak yapı çatısınındaki değişikliklerin 

eski durumuna getirmenin yıpratıcı etkisi olacağı düşünülmektedir. Çatının açılarak 

çürüyen parçaların emprenye edilmiş ahşapla değiştirilmesi ve tekrar Marsilya kiremiti 

örtülmesi önerilir.  

5.1.4 Bütünleme 

Nöbet Yeri camekanı üzerindeki hotozun kırılan parçası özgün tarafın malzeme ve 

biçiminde bütünlenmelidir. Yaveran Dairesi bezemelerindeki, pencere etekleriyle 

başlıklarındaki kırılmaların ve yağmur borularının yüzeye oturması için kesilen 

silmelerin var olan özgün örneklerinin biçim ve malzemesine uygun olarak 

tamamlanması önerilir. Niteliksiz ek ve onarımların kaldırılmasının ardından açığa 

çıkan bölümler, özgün dokunun fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun olarak 

tamamlanmalıdır.  

5.1.5 Yenileme 

Yaveran Dairesi’nin giriş hollerindeki özgün karosiman süpürgelik ve döşeme örneği 

Nöbet Yeri önündeki basamakta bulunmaktadır. Bu özgün karosiman parçaların giriş 

hollerine eşit sayıda dağıtılıp, kolay fark edilebilecekleri bölümlere döşenmesi önerilir. 

Geriye kalan bölümlerin karosiman detayının aynı desen ve boyutta ancak daha silik 

renkte kopyalandığı örneklerle döşenmesi önerilir. Yaveran Dairesi ıslak hacimler 

dışındaki zemin kat mekanlarına ahşap döşeme kaplaması uygulanmalıdır. Birinci 

kattaki ahşap döşeme kaplamasına gerekli koruyucu bakım ve cilalarının yapılması 
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önerilir. Yapıların kuzeydoğu cephesindeki iki ahşap kasalı pencere tipinin, giyotin 

pencereyle yerleri ve boyutları değiştirilmeden yenilenmesi önerilmektedir.  

Gizli yağmur deresi ve yağmur boruları yenilenecektir. Yağmur derelerinin suyu doğru 

noktalara iletecek şekilde düzenlenmesi ve yağmur borusu çapının yapılacak hesaplar 

doğrultusunda belirlenmesi gerekmektedir.  

Kolonyal yapılarda mümkün olduğunca hafif malzemelerin seçildiği bilinmektedir. 

Yaveran Dairesi rasyonelleşmiş yapı elemanlarından üretilmiş, döneminin yapım 

sistemi özelliklerini yansıtan nadir örneklerdendir. Yapım sistemi niteliklerinde var  

olmayan kiremit örtü, özgüne yönelik yanıltıcı izlenime neden olmakta ve fazladan 

yük eklemesiyle soruna yol açma ihtimali oluşturmaktadır. Yapının özgününü ve 

dönemini yansıtacak olan en önemli unsurlarından çatı örtüsünün, galvanize oluklu 

çelik ile değiştirilmesi önerilmektedir. Malzeme en az 10o’ye kadar olan çatı eğimine 

uyumlanabilir ve 1 m2 alana düşen ağırlığı yaklaşık 4-6 kg’dır (Url-3). Özgünü 

anımsatan görünümü, istenilen boyutlarda üretilebilmesi, paslanmaz oluşu ve 

çözümlenebilen mahya detayı gibi sebepler malzemenin seçiminde etkili olmuştur.  

Yapılarda hasara neden olan nemle ilişkinin kesilmesi ve yapıların konfor koşullarının 

iyileştirilmesi için günümüz teknolojisinden yararlanılabilir. Temel kotunda görülen 

nem problemlerinin çözümü için, drenaj sistemi yapıya uyumlu olacak şekilde 

tasarlanmalıdır. Yağmur boruları drenaja bağlanarak, çatıdan inen suyun temel 

duvarlarına erişiminin kesilmesi önerilir. Yaveran Dairesi güneybatı cephesi ve Nöbet 

Yeri kuzeydoğu cephesinin toprakla etkileşiminin sert zeminle kesilmesi önerilir.  

Yapıdaki yoğunlaşma farkları iç ortamda bağıl nemin artmasına ve ahşap gibi 

yüzeylerde hasara neden olabilir. İç ortamda bağıl nem ve enerji kullanım dengesinin 

sağlanması için tarihi yapılarda ısıtma ve havalandırmaya yönelik yapılan çalışmalar 

incelenmiştir.  

5.1.6 Isıtma ve havalandırmaya yönelik öneriler 

Tarihi yapılar yapıldıkları malzemelere ve tasarımlarına bağlı olarak yeterli düzeyde 

havalandırmaya sahip olabilmektedir. Ancak doğal malzemelerin nefes alması ve 

günümüzde beklenilen konfor şartları birleştiğinde, tarihi yapılarda enerji kayıpları 

oluşmaktadır. Tarihi yapılarda bu kayıpları önlemeye yönelik kesin çözümlerden 

bahsetmek doğru olmayacaktır. Çünkü her birinin kendine özgü sorun ve çözümleri 

vardır. Tarihi yapılarının öncelikli olarak korunması gerektiğinden, yeni teknolojiler 
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yapıya uyumlanmamakta veya yapı şartlarını zorlamaktadır. Ayrıca yeni teknolojilerin 

kesin sonuçlar elde edilmeden uygulanması, geri dönüşü olmayan hasarlara yol 

açabilir. Bu tehlikeler göz önünde bulundurularak tarihi yapıya uygulanacak 

teknolojik sistemler, farklı alanlardaki uzmanların ortak kararları doğrultusunda 

seçilmelidir. 

Yaveran Dairesi’nin yapım sisteminin dolgusuz olması nedeniyle ısı kayıplarının 

yaşandığı düşünülmektedir. Enerji kayıplarının önlenmesine yönelik yapılacak 

çalışmalar, deney ve testler tez çalışması kapsamı dışındadır. Bu sebeple çözüm önerisi 

sunulmamakta ancak genel olarak teşhis ve tedaviye yönelik dünyada izlenen 

aşamalardan bahsedilmektedir ve mevcut teknolojik yöntemlerden bazıları 

açıklanmaktadır. İlk aşama olarak alanında uzmanlardan oluşan ekip kurulmalıdır. 

Yaveran Dairesi’ne herhangi bir müdahale yapılmadan önce, çeşitli testler yapılarak 

enerji kaçaklarının yeri ve miktarı ölçülebilir. Termografi bu alanda kullanılan bir 

yöntemdir ve termografiyle yalıtılmamış duvar bölümleri, hava köprüleri, hava 

sızıntıları tespit edilebilir. Ayrıca ölçüm sonuçları renkli lejantla somut şekilde 

gözlemlenebilir. Ek olarak, eş ısıtma testi de kullanılabilir. Uzmanların belirleyeceği 

farklı testler ve yöntemlerle de tespitler yapılabilir. Amaç yapının enerji sızdıran 

yüzeylerini, bölümlerini ve sızdırılan enerjinin büyüklüğünü açığa çıkarmaktır. İkinci 

olarak, enerji kaçağına yönelik sorun tespitinin ardından, uzmanlar eşliğinde bina 

performans modeli oluşturulup çözümler önerilmeli ve geliştirilmelidir. Her öneri 

simülasyonlarla model üzerinde test edilerek yapıya uygulamadan önce risk durumu 

tespit edilmelidir. Teşhis ve bulguların ardından simülasyon sonuçlarının da 

yönlendirmesiyle çözüm önerisi sunulmalıdır. 

Güneş enerjisi, ısı pompaları, HVAC gibi sistemler yapıları ısıtmada kullanılmaktadır. 

HVAC yapı çatılarına veya geniş alanlara kurulur, ısı-hava akışı geniş  havalandırma 

kanallarıyla yapılır ve gürültülüdür. Bu nedenle çoğu tarihi yapıya uygulanamamıştır. 

Isı pompaları ısıtma ve soğutma için kullanılır ve ısı enerjisini hava, su veya topraktan 

almakta olduğu için genellikle tasarrufludur (England, 2017, s.2). Toprak kaynaklı ısı 

pompasının tarihi yapılarda kullanıldığı örnekler mevcuttur. Yerden ısıtma, 

radyatörler ve sıcak hava ısıtma şeklinde sistemlere bağlanarak yapı ısıtılır (England, 

2017, s.17-19). Yaveran Dairesi için toprak kaynaklı ısı pompasının kullanımı ve 

enerjinin mevcut radyatör yerlerine bağlanan bağımsız ısıtıcılar vb. aktarılması, 

şeklindeki sistemle uyumluluğu test edilebilir. Uzmanların işbirliğiyle ısıtma sistemine 
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karar verilmelidir. Tesisat kontrolü için Daire’nin bodrum katı değerlendirilebilir. 

Güneş enerji sistemi olan PV çatı panellerinin Yaveran Dairesi yapım sistemine 

uyumu gerekli alandaki uzmanlarca araştırılmalıdır. 

Tarihi yapılarda nemi kontrol altına almak için çeşitli yöntemler denenmiştir. Yapılan 

deneylerde genellikle ısı pompasıyla ısıtılan sisteme ek teknolojiler eklenmiştir. 

Örneğin, uyarlamalı havalandırma sisteminde iç ve dış iklim koşulları kontrol edilerek 

havalandırma sağlanmaktadır (Bröstrom, Hagentoft and Wessberg, n.d.). Sistemde 

fanlar kullanılmakta olduğundan her tarihi yapıya uymayabilir. Başka bir örnekte ise 

humidistat kontrollü ısıtma sisteminde neme göre sıcaklık değişmekte ve böylece bağıl 

nem ayarlanmaya çalışılmaktadır. Dış havanın özgül nemine bağlı olarak iç ortam 

koşullarında limitli ısıtma sağlar ancak en büyük faydası yüksek bağıl nemi elemesidir 

(Neuhaus and Schellen, n.d.). Loudon (1846, s.252), kolonyal barınakların sobayla 

ısıtıldığını, soba borusunun yapı içerisinde dolaştığını ve kurulacak sobanın iki mekan 

arasındaki ortak duvar yakınında olduğunu söylemektedir. Yaveran Dairesi’nin II. 

Abdülhamid Arşivi fotoğrafları incelendiğinde yapının bacasının olmadığı ancak soba 

borularının yapının kuzeydoğu cephesinden çıktığı görülmektedir. Yapının özgün 

ısıtma sisteminde günümüz şartlarından düşük ısı konforu sağlandığı düşünülebilir. 

Ayrıca müze, sergi, sanat galerisi gibi yapılarda iç çevre koşulları genellikle kışın 20-

22oC, yazın 24-26oC sıcaklıkta olması ve bağıl nemin %45-60 arasında tutulması 

gerekmektedir (Çakmanuş ve Künar, 2011, s.639). 

Sürdürülebilir ısı yalıtım malzemeleri (selüloz özlü, keten, mineral özlü vs.) çatkı arası 

boşluklara doldurulmaktadır. Yaveran Dairesi’nin iç yüzeylerinde kalemişi örnekleri 

vardır. Dış yüzey sıvası için laboratuvar analizleri yapılmalıdır. Ancak müdahalenin 

büyüklüğü göz önüne alınarak, bunun modeller ve testler sonucunda ihtiyaca göre 

uzmanların ortak kararı olması önerilir. Kendi kırsal evinin restorasyonunu yapmış 

Koçak (2016, s.316), havanın da çok iyi ısı yalıtım maddesi olduğundan ve ısı yalıtım 

malzemesi seçilirken yangın dayanımlarına dikkat etmek gerektiğinden 

bahsetmektedir.  

Yapının mevcut durumuyla bugüne kadar gelmesi nedeniyle günümüz teknolojik 

şartlarında yapının aynı şekilde yaşamına devam etmesi en doğru yol olabilir. Tarihi 

yapılarda yapının güvenliğinin sağlanması ve korumayla geleceğe aktarılması 

önemlidir. Yapıların öncelikli olarak korunması gerektiğinden kesin sonuçlar elde 

edilmemiş sistemlerin uygulanması pek çok kaynakta da tavsiye edilmemektedir. 
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5.2 Yapının Kullanımına Yönelik Öneri 

Geçici sergi işlevinde Yaveran Dairesi’nin kuzeyinden itibaren sergi yönetimi, geçici 

sergi ve rehberlik hizmetleri olarak üç parçada kullanılması önerilir (Şekil 5.1). 

Yönetim ve sergi birimleri arasındaki geçişlerin kapatılması için kapıların sökülmesi 

ve duvar yapımı gerekli görülmemektedir. Kapı ve pervazlara iki yönden opak lamine 

cam giydirilmesiyle bölümlenme sağlanmıştır. Bu camlar aynı zamanda bilgilendirme 

panosu olarak da kullanılacaktır. Rehberlik hizmetleri biriminin geçici sergi birimiyle 

bağlantısını sağlayan kapıları sökülerek, duvar aslına uygun olarak tamamlanmıştır. 

Ek olarak, giriş holüne restitüsyon projesine uygun olarak merdiven eklenmiştir ve 

yapıdan farklı dönemde yapılmış olan dönem ekinin ayrımı vurgulanmak istenmiştir.  

Yaveran Dairesi’nin bodrum katının teknik hacimler ve sergiye ait pano, vitrin vs. 

deposu olarak kullanılması önerilmiştir. Şifreli otomatik kapıya sahip olan B06 mekanı 

teknik denetim odası olarak kullanılmıştır. Alüminyum kapı sökülmüş, B01 mekan 

girişine kapı eklenmiştir. 

Zemin katın Z02-Z07 mekanları arası kuratör odası, toplantı salonu ve personel giriş 

holü olarak kullanılmıştır. Holde bulunan ıslak hacim tefrişi düzenlenmiştir. Z03 

toplantı salonu mekanındaki oturma birimleri platformlu olarak tasarlanmış böylece 

sahne görünürlüğünün artırılması hedeflenmiştir. Z07-Z21 mekanları arası geçici sergi 

işlevine hizmet etmektedir. Z15 giriş holü sergi çalışma saatlerinde ziyaretçi girişi, 

diğer saatlerde ise depo girişi olarak kullanılacaktır. Giriş holünden bodrum kata 

bağlanan kapının şifreli ve daha geniş açıklıklı kapıyla değiştirilmesi güvenlik ve 

objelerin kapı boşluğundan geçebilmesi açısından gerekli görülmüştür. Holün 

güneyindeki çay ocağı ve ıslak hacimlerin olduğu mekan, vestiyer ve ıslak hacim 

olarak yeniden düzenlenmiştir. Neme dayanımlı olduğu için film kaplı kontrplak 

bölücü duvarlar kullanılmıştır. Giriş holünün kuzeyindeki Z14 mekanı ise danışma ve 

bekleme alanı olarak işlevlendirilmiştir. Z09 mekanı ıslak hacim tefrişi 

düzenlenmiştir. Diğer mekanlar ise sergi alanı ve barkovizyon olarak kullanılmıştır. 

Heykel, mozaik panolar gibi ağır objelerin bu katta sergilenmesi uygun görülmektedir. 

Rehberlik hizmetleri biriminin giriş holüne eklenen merdivenle üst kat mekanı 

arasında bağlantı sağlanmıştır. Ayrıca merdiven kovasının altından birime hizmet eden 

ıslak hacime ulaşılmaktadır. 
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Birinci katta K01 mekanı ıslak hacmi sergi yönetimine ait depoya çevrilmiştir. K02-

K08 mekanları arasında yönetici ofisi, sekreter, halkla ilişkiler ofisi bulunmaktadır. 

Geçici sergi biriminin üst katı ise görece hafif obje ve eserlerin sergilendiği sergi 

mekanları, dinlenme alanları ve barkovizyon olarak kullanılmıştır. Rehberlik 

hizmetleri birimi aynı işlevdeki mekana sahiptir ve merdiven holü sergi biriminden 

ahşap bölücü duvarla ayrılmaktadır.  

Yapının plan şemasından dolayı sergi sirkülasyonu sıralı mekanların takibi şeklinde 

olabilmektedir. Sergi mekanlarındaki nesnelerin döşeme kirişlerine asılmış ray sistem 

üzerine hareketli aydınlatma elemanlarıyla aydınlatılması önerilmektedir. Mevcut 

elektrik tesisatı sıva altındandır ve uzmanlarca kullanılabilirliği analiz edilmelidir. 

Kullanılamaz durumda ise sıva üstünden ve ahşap tavan eteklerinden yangın dayanımı 

sağlanmış elektrik boruları geçirilebilir. EMT, bakır gibi malzemeler görsel olarak 

uygundur ancak yangın dayanımları sağlanmalıdır. Ayrıca elektronik sisteml i vitrinler 

tercih edilerek, sergilenen nesne için gerekli olan vitrin içi ortam koşulları 

sağlanmalıdır. 

Nöbet Yeri güvenlik olarak kullanılacaktır. Mekan içerisinde çalışma masaları dışında 

kahve vs. ihtiyacı için tezgah konulması önerilmiştir.  

Yapının konumu, çevresiyle ilişkisi ve sergi olarak hizmet edecek olması sebebiyle 

cephe aydınlatması yapılmalıdır. Aydınlatmanın geçici sergi işlevini vurgulayacak 

nitelikte de düzenlenebilir olması önerilir. Böylece sergi açılış kutlaması yapılması 

durumunda sergilenecek eserlerin anlamlarına uygun ışık oyunları yapılabilir. Yapının 

önünde bulunan mevcut aydınlatma elemanları da sisteme dahil edilebilir. Ayrıca 

yapının cepheleri önünde yağmur drenajının uygulanacağı sert zeminle arasına gerekli 

mesafe bırakılarak gerekli aydınlatma tesisatı geçirilebilir. Cephelerin önündeki yeşil 

alan, çakıl taşı örtülü alandan ve yağmur drenajından sonra başlamalıdır. Ayrıca yapı 

önünde bekleme ve dinlenme alanı olarak saksılı metal ayaklı ahşap bankların 

düzenlenmesi önerilmektedir. 

Birinci katta K01 mekanı ıslak hacmi sergi yönetimine ait depoya çevrilmiştir. K02-

K08 mekanları arasında yönetici ofisi, sekreter, halkla ilişkiler ofisi bulunmaktadır. 

Geçici sergi biriminin üst katı ise görece hafif obje ve eserlerin sergilendiği sergi 

mekanları, dinlenme alanları ve barkovizyon olarak kullanılmıştır. Rehberlik 
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hizmetleri birimi aynı işlevdeki mekana sahiptir ve merdiven holü sergi biriminden 

ahşap bölücü duvarla ayrılmaktadır.  

Yapının plan şemasından dolayı sergi sirkülasyonu sıralı mekanların takibi şeklinde 

olabilmektedir. Sergi mekanlarındaki nesnelerin döşeme kirişlerine asılmış ray sistem 

üzerine hareketli aydınlatma elemanlarıyla aydınlatılması önerilmektedir. Mevcut 

elektrik tesisatı sıva altındandır ve uzmanlarca kullanılabilirl iği analiz edilmelidir. 

Kullanılamaz durumda ise sıva üstünden ve ahşap tavan eteklerinden yangın dayanımı 

sağlanmış elektrik boruları geçirilebilir. EMT, bakır gibi malzemeler görsel olarak 

uygundur ancak yangın dayanımları sağlanmalıdır. Ayrıca elektronik sistemli vitrinler 

tercih edilerek, sergilenen nesne için gerekli olan vitrin içi ortam koşulları 

sağlanmalıdır. 

Nöbet Yeri güvenlik olarak kullanılacaktır. Mekan içerisinde çalışma masaları dışında 

kahve vs. ihtiyacı için tezgah konulması önerilmiştir.  

Yapının konumu, çevresiyle ilişkisi ve sergi olarak hizmet edecek olması sebebiyle 

cephe aydınlatması yapılmalıdır. Aydınlatmanın geçici sergi işlevini vurgulayacak 

nitelikte de düzenlenebilir olması önerilir. Böylece sergi açılış kutlaması yapılması 

durumunda sergilenecek eserlerin anlamlarına uygun ışık oyunları yapılabilir. Yapının 

önünde bulunan mevcut aydınlatma elemanları da sisteme dahil edilebilir. Ayrıca 

yapının cepheleri önünde yağmur drenajının uygulanacağı sert zeminle arasına gerekli 

mesafe bırakılarak gerekli aydınlatma tesisatı geçirilebilir. Cephelerin önündeki yeşil 

alan, çakıl taşı örtülü alandan ve yağmur drenajından sonra başlamalıdır. Ayrıca yapı 

önünde bekleme ve dinlenme alanı olarak saksılı metal ayaklı ahşap bankların 

düzenlenmesi önerilmektedir.
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Şekil 5.1 : İşlev şeması ve geçici sergi açılış kutlaması (Şimşek, 2018). 
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6.  SONUÇ  

İstanbul’un yerleşim dokusunda büyük yer kaplayan ahşap yapıların zamanla yok 

olduğu ve geçmişe oranla az bir kısmının özgün yapım sistemiyle birlikte günümüze 

ulaştığı bilinmektedir. Koruma anlayışının zamanla değişmesi, anıtsal yapı ölçeğinden 

çıkılmasıyla kapsam genişlemiş ve günümüz koşullarına ulaşmıştır. 

Yaveran Dairesi çatı örtüsü, yaklaşık 1950’lerden sonra kiremitle değiştirilmiş ve 

yapıya baca eklenmiş; koruma anlayışı ve teknolojik gelişme durumuna göre dönemin 

gereklilikleri yapılmış olabilir. 

1970’li yıllarda korumaya yönelik örgütlenme ile uzman eksikliği sorunlarının olduğu 

bilinmektedir. Genel durum ekonomik sebeplerle köyden kente göçlerle konut ihtiyacı 

oluşmuş ve gecekondulaşmalar meydana gelmiştir. Aynı yıllardaki yasal 

düzenlemede, 2. derece olarak tescilli eserlerin yıkılıp yeniden yapılmasına izin 

verilmiştir (Ahunbay, 2012, s.40). Böylece eserler yıkılıp yerlerine betonarme 

apartmanlar yapılmıştır. 1980’li yıllarda yasal düzenlemeler yapıldığı ve kurum sayısı 

arttığı bilinir. Müdahale anlayışındaki farklı görüşlerin olduğu bu tarihlerde, avukat 

Çelik Gülersoy’un çabasıyla Soğukçeşme Sokağı’ndaki eserler belgelenerek, sivil 

yapılar betonarme şekilde yeniden inşa edilmiş ve otel olarak işlevlendirilmiştir. 

Ancak dönemin müdahale anlayışında betonarmenin kullanımı konusunda yasak 

bulunmamaktadır. Bu sebeple teze konu olan Yaveran Dairesi’nde geçmiş dönem 

restorasyon çalışmasına ait betonarme müdahaleler, döneminin anlayışının 

yansımasıdır. Ayrıca kalemişi çalışmalarında22 parçanın özgün bırakılarak 

örneklenmesi ve yeniden taksim edilmesi şeklindeki yaklaşım da bu dönemde vardır. 

Bu sebeple dönem anlayışına uygun olarak, Yaveran Dairesi duvarlarında özgün 

kalemişi örnekleri bırakılarak devamı tamamlanmış ya da yenilenmiştir. 

Müdahalelerin kendi dönem şartlarında değerlendirilmesi, yapının okunmasını 

kolaylaştırabilir. 

                                                 

 
22 Doç. Dr. Kaya Üçer, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Restorasyon 
Programı. 9 Nisan 2018 tarihinde görüşülmüştür.  
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Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri yapısı günümüz koruma anlayışına göre 

belgelenmiştir. Yapı üzerinden okunabilen niteliklerle malzeme, hasar ve dönem 

analizleri yapılmıştır. Tarihsel araştırmalarda yapının yaverler ve bekçiler tarafından 

kullanıldığı bilgisine erişilmiştir. Geçmiş dönemlerin koruma anlayışında var olmayan 

restitüsyona yönelik belgeleme vb. günümüzde ele alınan bir konudur. Bu sebeple 

yapının bulunabilen belgeleriyle restitüsyon önerisine yönelik gerekli çalışmalar da 

yapılmıştır.  

Yapının yapım sisteminin, işlevinin ve yapım malzemesinin farklılığı dikkat çekicidir. 

Müdahale kararları alınırken, 1980’li yıllara ait betonarme döşemenin 

kaldırılmamasına ancak yapının gözlem altında tutulmasına karar verilmiştir. Ayrıca 

böyle bir müdahalenin yıpratıcı etkisi olabilir. Bodrum kat temel duvarlarındaki 

güçlendirmelerin analiz sonuçlarına göre, günümüz koşullarında yenilenmesi 

düşünülebilir. Genel olarak sağlamlaştırma, bütünleme, temizleme ve yenileme gibi 

müdahaleler önerilmiştir. Geçmişte restitüsyona yönelik çalışmaların olmamasına 

rağmen bugünkü anlayışta yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak, Yaveran Dairesi’nin 

çatı örtüsünün kiremit yerine galvanize oluklu levhalarla yenilenmesinin özgün yapım 

sistemini vurgulayacağı düşünülmüştür.  

Sonuç olarak, İstanbul’da özgün yapım sistemini koruyabilmiş ahşap yapıların her biri 

geçmişteki ahşap yapılara dair zenginliğimizi hatırlatmaktadır. Kaybedilen hiçbir 

kültür varlığının geri dönmeyecek olması, var olan eserlerimizin gün yüzüne 

çıkarılması isteğini uyandırmaktadır. Bu açıdan Yaveran Dairesi ve Nöbet Yeri 

yapısının kendine has zenginlikleri belgelenerek, ahşap yapılara yönelik 

çeşitliliğimizin aslında bir zamanlar hangi derecelere ulaştığı vurgulanmak istenmiştir.  
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