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BÜYÜK KĠREMĠTLĠK TABYASI RESTORASYON PROJESĠ 

ÖZET 

AteĢli silahların geliĢimi ile birlikte tabyalar kentlerin savunmasında inĢa edilmiĢ 

yeni yapılar olarak karĢımıza çıkmaktadır. 19.yy. ‘da Osmanlı Mimarisi’nde yer alan 

tabyalar bugün ülke sınırlarımız içinde belirli bir coğrafyada bulunmaktadır. 

Erzurum’daki örneklerinden biri olan Büyük Kiremitlik Tabyası önemini tarihi 

geçmiĢten almakla beraber bugünkü konumu ile de büyük bir potansiyele sahiptir. 

Tabya, döneminde kent merkezine uzak, savunmada etkili, hâkim bir tepede yapılmıĢ 

olup Erzurum’a güney yönünde Palandöken Geçidi’nden gelebilecek tehlikeye karĢı 

koruma sağlayan stratejik konumdadır. Ġsmini de aldığı bu tepe; bugün kentin 

geliĢimi ile Atatürk Üniversitesi Kampüsü ve YeniĢehir semti arasında kalmıĢtır.  

2011 Universiade KıĢ Oyunları kapsamında Atlama Kuleleri tesisleri yapılarak kıĢ 

sporları merkezi olarak hedeflenmiĢ,  kent içi konumu, kolay ulaĢım olanakları ile 

Erzurum için önemli bir prestij noktası olmuĢtur. 

Bu önemli mevkisine rağmen Büyük Kiremitlik Tabyası’nın GEEAYK 8.7.1977 gün 

ve A-630 sayılı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kararı dıĢında korumaya 

yönelik herhangi bir uygulama görmemiĢtir.  Yapım tarihi 1867-72 yıllarında olan 

tabyanın Cumhuriyet sonrasında da kullanımı 1989 sonlarına kadar sürmüĢ, ancak bu 

tarihten sonra boĢ kalması yapıyı zedeleyen birçok müdahaleyi görmesine neden 

olmuĢtur. 

Tez çalıĢması kapsamında ülkemizde sadece batı ve doğu sınır illerinde görülen bu 

özel askeri mimari yapısı olan Büyük Kiremitlik Tabyası’nın tarihsel geliĢim süreci 

incelenmiĢ, mevcut durumunun ayrıntılı bir Ģekilde analitik rölöve teknikleri ile 

belgelenmesi sağlanmıĢtır. Ayrıca bu çalıĢma; elde edilen veriler ve mevcut 

kaynaklardan ulaĢılan bilgiler doğrultusunda restitüsyon önerisinin hazırlanmasını ve 

koruma amacıyla verilecek olan dinlenme tesisi iĢlevi ile restorasyon projesinin 

hazırlanmasını içermektedir. 
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BUYUK KIREMITLIK FORTIFICATION RESTORATION PROJECT 

SUMMARY 

With the development of firearms, the fortifications appeared as new structures, 

which were built at the defense of cities. The fortifications took place in Ottoman 

Architecture in 19th century and today they are present at specific geographical area 

within the borders of our country. One example of fortifications in Erzurum is Büyük 

Kiremitlik takes importance from the past also; it has great potential with its current 

location. When the fortification was built at the hill, which was far away from the 

city center, efficient to protection of city and it is located at strategic position to 

protect against the danger coming from Palandöken Passageway. The name of fort 

was taken from Kiremitlik Hill is between Ataturk University and YeniĢehir with the 

development of the city. Today the jumping towers built at this hill as part of 25. 

Universiade Winter Games and the hill aimed as center of winter sport, becomes a 

prestige point in the city center with the easement of access. 

Despite the important position, there is not any application to conserve the building 

expect the decision about Kiremitlik Fort was registry as an example of the historical 

cultural property by GEEAYK on 8.7.1977. 

According to the historical sources, the construction date was in 1867-72. Turkish 

Military used the fort as an Ottoman defense system until 1989. After this date; the 

empty building was came today. 

The thesis aims to prepare a detailed documentation of the fortification, which is an 

example of the special type of military architecture seen in the western and eastern 

frontier provinces. The aim is to develop a reconstitution project with the help of 

written documents and old drawings and a restoration project in order to improve the 

present condition of the monument and presented to the public in an improved 

surroundings. 
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1.  GĠRĠġ 

1.1 Tezin Amacı 

AteĢli silahların geliĢimi ile savunma yapılarında 17 yy.dan baĢlayarak önemli 

geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Tabyalar bu geliĢmeler sonucu ortaya çıkmıĢ yeni istihkâm 

yerleri olarak kent savunmasında yerini almıĢtır. Osmanlı Devleti ilk tabya yapılarını 

1770 yılında inĢa etmiĢ, bu tarihten sonra da siyasi iliĢkilerine paralel olarak 

tabyaların sayısı doğu ve batı sınır illerinde artmıĢtır. Bugün ülke sınırlarımız içinde 

Çanakkale, Edirne, Kars, Ardahan ve Erzurum illerinde bulunan tabyalar, bulunduğu 

coğrafyaya göre farklılıklar gösterse de mimari kurgu olarak benzerlikler taĢır. 

Savunma stratejisine göre uzaktan fark edilmemeleri için düĢman geliĢ yönlerinde 

cephelerinin kapatılması karakteristik bir özellik olan tabyalar, askeri birliklere de 

hizmet edecek Ģekilde planlanmıĢlardır.  

Erzurum Tabyaları kente bağlantıyı sağlayan önemli geçitler üzerinde 

bulunmaktadır. Özellikle 93 harbi olarak da bilinen 1877-78 Osmanlı- Rus 

SavaĢından sonra donanımları artırılarak yeni tabyalar yapılmıĢtır. Birinci Dünya 

SavaĢı’nda da kent savunmasında etkin rol oynamıĢlardır.   

Günümüze ulaĢan Erzurum Tabyaları’nın sayısı 22 adet olup,  korunması gerekli 

kültür varlığı olarak tescilleri 1976-77 yıllarında GEEAYK tarafından yapılmıĢtır. 

Hem tarihi hem de mimari önemi büyük olan Erzurum Tabyaları’ndan Mecidiye ve 

Aziziye Tabyaları’nın restorasyon projeleri dıĢında bugüne kadar korumaya yönelik 

alınmıĢ baĢka karar ve uygulama yoktur.  

Çoğunluğu kaderine terk edilmiĢ bu önemli kültür varlıklarından biri de Erzurum 

Büyük Kiremitlik Tabyası olup,  restorasyon projesinin hazırlanılarak yapının 

korunması ve kente hizmet edecek yeni iĢlevi ile yaĢatılması amaçlanmıĢtır. 

1.2 Kapsam ve Yöntem 

ÇalıĢma kapsamında Büyük Kiremitlik Tabyası’nın tarihsel geliĢim süreci 

incelenmiĢ, mevcut durumu analitik rölöve teknikleri ile belgelenerek değerlendirme 
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yapılmıĢ, özgün halini gösteren restitüsyon ve önerilen iĢlev doğrultusunda yapılacak 

teknik müdahaleleri açıklayan restorasyon projesini hazırlanarak yapının yeniden 

kullanımına yönelik öneriler geliĢtirilmiĢtir.  

Yapının rölövesi total station kullanılarak çizime aktarılmıĢtır. Geleneksel ölçüm 

aletleri de kullanılarak üçgenleme yöntemi ile yapının ölçüleri kontrol edilmiĢtir.  

Vaziyet planı 1/ 1000, 1/500 ve 1/200, plan, kesit ve görünüĢler 1/50, sistem detayı 

1/20, kapı ve pencereler 1/10 ve 1/5 ölçeğinde çizilerek detaylı bir Ģekilde tabyanın 

belgelenmesi amaçlanmıĢtır. Yapıda kullanılan malzemeler, farklı dönem ekleri ve 

hasarlar rölöve üzerinde çeĢitli renk ve tarama teknikleriyle belirtilmiĢtir. 

ÇalıĢma sırasında BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi, Genel Kurmay Askeri Tarih ve 

Stratejik Etüd Dairesi BaĢkanlığı (ATASE) ArĢivi ve Erzurum Koruma Bölge 

Kurulu arĢivinde bulunan Büyük Kiremitlik Tabyası ve diğer tabyalar hakkında 

geçmiĢe ait yazılı belgeler, haritalar ve fotoğraflar incelenmiĢ, tarihsel geliĢim 

araĢtırılmıĢtır.  

Erzurum Tabyaları’nın bu zamana dek kapsamlı bir belgeleme ve değerlendirmesi 

olmamasına karĢın, sanat tarihi alanında araĢtırma konusu olarak sıkça karĢımıza 

çıkmaktadır. Akademik çalıĢmalara yönelik literatür araĢtırması yapılmıĢ, bu 

kapsamda elde edilen bilgiler restitüsyon projesine kaynak olmuĢtur.  

Özellikle Ġstanbul Askeri Müze ve Harita Genel Komutanlığı arĢivinde muhafaza 

edilen 1867-72 Sultan Abdülaziz tarafından atanan Fosfor Mustafa PaĢa 

baĢkanlığındaki komisyonun hazırladığı proje ve A.Nesimi Tanyeli’nin kitabında 

bugün rölövede rastladığımız izlere ıĢık olan Ģematik bir plan çizimi; tabyanın 

mimari açıdan değerlendirilmesinde tez için önemli kaynaklardır. Nusret Çam’ın 

90‘lı senelerde çektiği fotoğraflar da tabyanın iç mekân görüntüleri yer almaktadır. 

Bu bağlamda fotoğraflar da bugün günümüze ulaĢamayan detaylar için önemli bir 

kaynak olmaktadır. 

Atatürk Üniversitesi’ne tahsis edilen Erzurum Büyük Kiremitlik Tabyası 

restorasyonunda özgün durumuna sadık kalınarak; uygulama oteli, Atlama 

Kulelerinden oluĢan komplekste kültürel etkinliklerin yapılabileceği bir tesis olarak 

önerilmiĢ, korunması amaçlanmıĢtır. Yeniden kullanımın yanı sıra yapının maruz 

kaldığı müdahalelere, bozulmalara karĢı yapıda uygulanması gereken bir takım 

restorasyon teknikleri projede öngörülmüĢtür. 
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2.  ASKERĠ YAPILAR VE TABYALAR 

2.1 Askeri Savunma Yapısı Olarak Tabyalar 

Ġnsanoğlu var olduğundan beri kendini koruma içgüdüsü ile yaĢamıĢ, mimari 

uygulamalar da bu gereksinimle paralel olarak ĢekillenmiĢtir. Bunun en güzel örneği 

olan kale-kent kurgusu ile, kentlerin surlarla çepeçevre sarılarak yaĢamın sur içinde 

devam etmiĢ olmasıdır. Ancak zamanla birlikte her alanda olduğu gibi ateĢli 

silahlarda da geliĢim yaĢanmıĢtır. Bu geliĢim yaĢamın sürdürüldüğü kalelerin 

savunmasını olumsuz yönde etkilemiĢtir. Barutun top ile kullanılmasıyla birlikte 

surların yıkılabileceği görülmüĢ ve artık yıkılabilen surlar anlamını 

kaybetmiĢtir
1
(Keegan,2007).   

Hâlbuki barutun ortaya çıkıĢına kadar, kalelere yönelik saldırılarda kullanılan 

düzenekler ancak yakın mesafeden etkili olabilmiĢlerdir. Merdiven dayayıp kale 

duvarlarına çıkmak yerine, barutun kullanımı ile birlikte uzak mesafeden kaleye top 

atıĢları yapılarak kale duvarında açılan bir gedikten kaleye girilebilmesi büyük 

kolaylık sağlamıĢtır(Keegan,2007). 

Baruta karĢı istihkâm mühendisleri duvar, hendek, kule gibi yapısal elemanlarla 

savunma sistemlerini güçlendirmeye çalıĢmıĢlardır. Toplar kale duvarlarının 

yıkılmasında etkili olmalarına karĢılık, savaĢ alanlarında elveriĢli olmamaları 

kalelerin, bu değiĢikliklerle uzun bir zaman daha savunmasında yeterli olmuĢtur. 

Barutun top atıĢlarında bataryalarının savaĢ alanına ulaĢımı, kullanımı ve elveriĢliliği 

yönünde geliĢmeler artıkça, istihkâm mühendisleri de savunma sistemlerinde 

yenilikler bulmaya çalıĢmıĢlardır. Özellikle 17.yy da istihkâm mühendislerinin 

geliĢtirmiĢ olduğu savunma sistemleri ile kentlerde kalelerin dıĢında yeni oluĢumlar 

görülmeye baĢlanmıĢtır. Mevcut kentler tahkim edilirken bir yandan da savunma 

sistemleri ile yeni kentler yapılmıĢtır( Lepage,J.D.,2010).  Surlar, kuleler yeni sistem 

ile güçlendirilmiĢ; gidiĢ, geliĢleri korumak amacıyla kapılar yapılmıĢtır. Tüm bu 

                                                 

 
1
 Barutun yanma hızı basınçtan etkilenmediği için oldukça güçsüz bir patlayıcıdır. Top atıĢlarında 

barutun kullanılmasının sebebi, itici gücünden yararlanılarak daha isabetli atıĢlar sağlamaktır. 
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yenilikler 17.yy ın ünlü istihkâm mühendisleri olan Fransız MareĢal Sébastien Le 

Prestre de Vauban ve Hollandalı Menno van Coehoom’un önderliğinde tahkim 

hareketleri tüm kentlerde yayılmaya baĢlamıĢtır.  Orta çağ savunma sistemlerindeki 

yüksek duvarların yerine arazinin mevcut durumu kullanılarak; hendek ve eğimli 

yüzeyler oluĢturup kale surlarına gelmeden saldırıları kesmek amaçlanmıĢtır.  

 

ġekil 2.1 : Vauban sisteminde istihkâmlardaki kademelenme 1(eğimli yüzey), 

                       2 çevrili yol 3 dik yamaç(karĢı taraftaki) 4 hendek 5 su ile geçilmez 

                       hale getirilen hendek 6 uçurum 7 parapet 8 sur 9 iç eğim 

                       (Lepage,J.D.,2010) 

 

ġekil 2.2 : Vauban sisteminde yarım ay Ģeklinde(lunette/half-moon shape), eğimli  

                  yüzeyli hendekli tahkimat 

                 (Url-3<http://dmna.state.ny.us/forts/fortsindex.htm>,)  

Kalelere ateĢ etmeyi sağlayan burçların yapılması, iç duvarlarda ikinci bir hat olarak 

dıĢ duvarların yapılması, hendeklerin barikatların eklenmesi, kale arazisi içinde ve 

kapıları korumak için kale ile bağlantısız yeni küçük kaleler inĢa edilmesi kentlerin 

tahkim edilmesindeki baĢlıca uygulamalardır( Keegan, 2007). Hareketli topların 

savaĢ alanlarında kullanımı ile top atıĢlarından en az etkilenecek hemde düĢman 

askerlerini uzak tutabilecek Ģekilde istihkamlar yapılmıĢtır
2
 Merkezde kenti 

çevreleyen kale olmak üzere, önemli geçit yollarını tutan, dıĢ karakol görevi yapan 

                                                 

 
2
 1742 ve 1753 yılları arasında yiv etkisi ile geliĢim yaĢanması ile paralel bugünkü mana da ilk 

tabyaların bu tarihlerde yapıldığı tahmin edilebilir. 

http://dmna.state.ny.us/forts/fortsindex.htm
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küçük kaleler tabyalar inĢa edilmeye baĢlanmıĢtır. Böylece savunma tahkimatında 

tabyaların kullanılmasıyla yeni bir aĢama kat edilmiĢtir. 

Aynı ihtiyaç ve gereksinimle tabyaların yapımı Avrupa’da olduğu gibi Osmanlı 

Devleti’nde de görülmektedir(Çınar,2003). Osmanlılar tabyalara ait ilk örnekleri 

1770 yılında Çanakkale Boğazı’nda denemiĢlerdir(Ülkü,2005). Doğu sınırlarında, 

Balkanlar ve Trakya’da da siyasi durumundan ötürü, tabyalar yapılmıĢ, 19.yüzyıl 

sonlarında yapım yoğunluğu artırılmıĢtır(AĢıroğlu,1983).Kısacası tabyalar; geliĢen 

silah teknolojisine karĢın savunma da yapılan değiĢimlerin ortaya çıkardığı yeni bir 

askeri mimari türüdür.  

TDK Büyük Türkçe Sözlüğü’nde bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahlarla 

güçlendirilen yapı olarak tanımlandırılmıĢ olan tabyalar;  Arapça ‘tabiye’ kökünden 

türetilmiĢ bir terimdir. Arapça manası da hazırlık, donatma, yığmak, asker yığmak 

anlamlarına gelmektedir. 

Birçok araĢtırmacı tarafından tanımı yapılmıĢ olan tabyalar, askerin barındırıldığı, 

eğitim gördüğü diğer kıĢla yapılarıyla benzer olsa da kente ulaĢımda önemli geçit ve 

yolları kontrol etmek amacıyla kentten uzakta yapılmıĢ olmaları ile farklılaĢan toprak 

yığınlar ardına saklanmıĢ, istihkâm yerleri Ģeklinde açıklayabiliriz.  

2.1.1 Tabyaların genel mimari özellikleri 

AteĢli silahlardaki geliĢimle paralel, top atıĢlarındaki menzil boyu ile tabyalar, 

konum olarak kent merkezine uzak olarak savunma yapmak üzere yapılmıĢtır. 

Tabyalar diğer kıĢla yapılarından farklı olarak birebir savunma yapacak Ģekilde inĢa 

edilmiĢlerdir. DüĢman kente yaklaĢtığı vakit tabyaların varlığından bihaber olarak 

ilerlerken tabyalarda olan birliklerin ansızın saldırı da bulunuĢu, hazırlıksız olan 

düĢmanı püskürtmede etkili olmuĢtur. Bundan ötürü tabyaların inĢasındaki yer 

seçimi düĢman geliĢ hattındaki önemli noktalarda yapılmıĢ olup, mekânların açılımı 

bu hatta sırtı dönük Ģekildedir.  

Ġlk örneklere bakıldığında tabyalar, sadece siper ve mevzilerden oluĢmuĢ istihkâmlar 

olarak görülmektedir. Askerler çadırlar içinde kalıp, sadece cephanelik için yapılmıĢ 

kapalı mekânlar bulunmaktadır. Merkezden uzak, sarp yollarda ve ya dağ zirve, 

eteklerinde konumlanan tabyalarda zamanla geliĢim yaĢanarak; askerler için kapalı 

mekânlar oluĢturulmuĢ, seyyah birlikler yerine birliklerin bulundukları konumda 

uzun süreli kalabilmeleri sağlanmıĢtır. Buna paralel olarak askerin barındığı, eğitim 
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gördüğü tabyalarda, askerin normal hayat sürecini devam ettirmesi maksadıyla kıĢla 

mekânsal düzeninde servis mekânları da yer verilmiĢtir. Su ihtiyacını karĢılamak 

amacıyla yapılmıĢ olan sarnıç ve ya kar kuyuları, tuvalet, hamam ve mutfak, Ģehirden 

uzak alanlarda yapılmıĢ olan tabyalarda birliğin yaĢamı açısından önemlidir.  

Tahkimattaki bu değiĢikliklere paralel; topçu birliklerinin alan içindeki konumlarına 

bağlı olarak topçu odalarında da geliĢim görülmüĢtür. Savunma topçu birlikleri ile 

yapılacağı için tabya planında topçu odalarının yerleĢimi önemlidir. Alan savunması 

yapan kıĢla ile uzak konumlu topçular giderek birbirlerine yakınlaĢtırılmıĢ ve 

topçular müstakil odalara yerleĢtirilmiĢlerdir. Pusu odaları da eklenerek saldırılara 

karĢı daha donanımlı tabyalar inĢa edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Tabyayı oluĢturan tüm bu mekânlar; inĢa edileceği mevziiye göre Ģekillenip alanın 

savunulmasındaki Ģartlara göre tabya planında sıralanmıĢlardır. Bundan ötürü 

birbirini tekrar etmeyen mimarisi ile her tabyanın topografyasına bağlı olarak 

kendine özgü planı olmuĢtur.  

Tabyaların uzaktan fark edilmeyecek Ģekilde düĢman geliĢ yönünde toprak yığınla 

kapatılmıĢtır. DüĢman saldırılarında hedef olabileceği mermi ve toplara karĢı da bu 

toprak yığın, yapısal sağlamlığı pekiĢtirici bir etki yapmakta; tabyalarla özdeĢleĢmiĢ 

karakteristik bir özellik olarak karĢımıza çıkmaktadır. ġüphesiz bu toprak yığın 

altında kalan tabyaların sağlam olması gerekliliği, strüktürel anlamda kesitlerin 

ölçülerine yansıtılmıĢtır.  

Diğer savunma yapılarında olduğu gibi öncelik savunma ve sağlamlık olmuĢ, estetik 

kaygılar ikinci planda tutulmuĢtur. Estetik kaygılardan uzak sade yapılar olan 

tabyalarda herhangi bir süs ve iĢçilik yoktur. 19. yy sonlarında yapılmıĢ olan 

tabyalarda cephe düzenlerinde biraz daha farklı uygulamalar yapılmıĢ olsa da genel 

itibari ile tüm tabyalar hangi coğrafyada olursa olsun iĢlevselliğin ve sağlamlığın ilk 

sırada olduğu sade yapılardır. 
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3.  ERZURUM TABYALARI 

3.1 Erzurum Tabyalarının Tarihçesi 

Osmanlı Devleti’nin doğu illerinden biri olan Erzurum, Doğu Anadolu’nun kesiĢme 

yollarının merkezindedir. ġehrin konumundan gelen önem, Ģehrin savunma açısından 

da kuvvetli olmasını gerektirmektedir. Nitekim Bizans döneminden kalan kale içinde 

oluĢmuĢ Erzurum, siyasi iliĢkilerle paralel olarak dönem dönem tahkim edilmiĢtir. 

Erzurum tahkimatında surlarının geniĢletilmesi,  kapıların yapılması dıĢında tabyalar 

da karĢımıza çıkmaktadır.  

                       

ġekil 3.1 : Vauban sisteminde Erzurum surları, kapıları, tabyaları (Kocagüney,1942) 

1800’lü yılların baĢlarında Ġran tehdidi altında olan Erzurum’da, yüzyıllardan beri 

saldırılar altında kalan kaleye yeni savunma mevzilerinin yapılmasına gerek 
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duyulmuĢ; bu da ilk tabyanın yapımına neden olmuĢtur3. Bu tarih aynı zamanda 

Erzurum için taĢ tahkimattan toprak tahkimata geçiĢ yılıdır.4  

 Bilinen en eski tabya olan bu istihkâm, kenti geri bir mesafeden duvar Ģeklinde 

kuĢatmaktadır(Konyalı,1960). Bu tabya bugün anladığımız Ģekilde tabya kurgusunun 

ilk örneği olması sebebiyle de tam donanımlı değildir.  Ancak tabyaların 

karakteristik özelliği olan mekânların toprak yığınla kapatılıp; suni bir tepe 

görüntüsü bu örnekte de vardır. 

Toprak Tabya’dan sonra II. Mahmut zamanında da bazı toprak tahkimatların 

yapıldığı bilinmektedir. ArĢiv belgelerinde Kars ve Erzurum’da yeni tabyaların 

yapılmasına dair Erzurum kadısının yazısı 1740 tarihlidir(BOA Cevdet Askeriye 

3191/52291). AĢıroğlu kitabında II. Mahmut zamanında toprak tahkimatın yapıldığı 

bilgisini paylaĢmıĢtır. Ancak kendisinin de belirttiği gibi bu tabyaların nerelerde 

olduğu, bugün mevcut olan tabyalardan hangisinin olduğuna dair bir bilgi yoktur.  

19 yy. Osmanlı hâkimiyetindeki Erzurum, Ġran saldırıları dıĢında Kafkas ülkelerinde 

siyasi bir hâkimiyet kuran Rusya’nın da tehdidi altında kalmıĢtır. 1828-29 Osmanlı- 

Rus harbinde Ruslar Kars, Ahıska, Doğubayazıt ve EleĢkirt’i ele geçirmiĢ, 

Erzurum’a kadar gelmiĢ hatta Ģehri ilk defa ele geçirme giriĢimlerinde Hasankale 

elden çıkmıĢtır.  8 Temmuz 1829 günü Erzurum doğu cephesinde iĢgal edilirken, 

batıda da 19 ağustos 1829 günü Edirne mağlup düĢmüĢtür(Gök,2008). Bu kayıplara 

15 Eylül 1820 Edirne AntlaĢması ile son verilmiĢ olsa da, Osmanlı’ya geri verilen 

Erzurum için tehlikenin ciddiyeti ortaya çıkmıĢtır.  Bu tehditler karĢısında kaleye 

destek olarak Palandöken geçidi ve Deveboynu istikametindeki hâkim tepelerde taĢ 

surlardan farklı olarak yeni siperler oluĢturmak istenmiĢtir. Bu gereksinimle, 1852 

yılında Sultan Abdülmecit’in emri ile Erzurum Valisi Zarif Mustafa PaĢa 

önderliğinde ilk olarak Topdağı üzerinde Mecidiye Tabyası yapılmıĢtır.  

                                                 

 
3
 Erzurum Kalesi ve SavaĢları adlı kitabında Vehbi Kocagüney toprak tabyayı; 1820 tarihlerinde Ġran 

saldırılarına karĢın Hasan Basri mahallesinde halkla beraber topraktan yeni bir burç meydana 

getirdiklerini, bir hafta içinde de üzerinin çimlendiği Ģeklinde anlatmaktadır (ġekil B.1) 
4
 A.N.Tanyeli suni bir tepe Ģeklinde yapılan tabyayı, tahkimatlarda değiĢim olarak belirtmiĢtir.  
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Sultan Abdülaziz zamanında da tabyaların yapımına devam edilmiĢtir. Erzurum 

Valisi Fosfor Mustafa PaĢa baĢkanlığındaki komisyonun Erzurum, Kars ve Ardahan 

Ģehirlerinde yaptıkları tespitler sonunda mevcut istihkâmların onarım ve takviyesi ile 

beraber, onaylanan mimari planlara göre yeni tabyalar yapılmıĢtır(Karpuz,1980).  Bu 

tabyalar Büyük Kiremitlik, Ahali ve Aziziye Tabyaları olup, 1865 de Topdağı 

üzerinde Aziziye ve Mecidiye Tabyaları’ndan baĢka bir tabyadan bahsedilmektedir.  

Bu tabya, Mecidiye Tabyası’nın 750 m. kuzeyinde Erzurum Ovası’na doğru yapılmıĢ 

ilk tabyalardan biri olup adı SütniĢan Tabyası olarak geçmektedir(A.N.Tanyeli 

1962). Yapının Abdülhamit zamanına kadar devam etmesinden ötürü SütniĢan 

Tabyası, Hamidiye olarak anılmıĢtır ( AĢıroğlu,1983) .  

Bu yıllarda yapılan tabyalara ait önemli bir belge de Envar-ı ġarkiye gazetesinin 31 

Temmuz ve 26 ağustos 1868 tarihli sayılarında yayımlanan Ahali Tabyası’nın inĢaatı 

haberidir
5
 . Bu tabyanın yapımına halkında gönüllü olarak katılması sebebiyle Ahali 

ismi verilmiĢtir(BOA A.MKT. MHM 70/46). 

Osmanlı Devleti, 1829 yılından sonra büyük bir bozgunu 1877’de yaĢamıĢtır. Tarihe 

93 Harbi olarak da geçen Rus SavaĢı sonunda Kars, Ardahan ve Batum elde çıktığı 

için Erzurum sınır Ģehir olarak kalmıĢtır(Ġnalcık,1992). Bu durum Erzurum’un 

tahkimatının öneminin kanıtı olmaktadır. Nitekim Osmanlı Devleti’nin 93 harbi 

sonrası aldığı önlemler Erzurum ili ile sınırlı olmayıp, diğer sınır illerinde de birçok 

faaliyet yapılmıĢtır. Yapılan harcamalarda da bu faaliyetlerin önemi ortaya 

çıkmaktadır. 

 

ġekil 3.2 : 19 yy. Osmanlı Askeri harcamaları grafiği(Gürsakal,2010)                            

                                                 

 
5
 Bu kaynağa Nusret Çam da kitabında yer vermiĢtir. Anadolu’daki ilk Türk gazetesi olan Envar-ı 

ġarkiye’nin bu basımının fotokopisi Atatürk Üniversitesi Kütüphanesinde ve  Ġstanbul Atatürk 

Kitaplığı’nda muhafaza edilmektedir 
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Buraya kadar adı geçen tabyalarla yeni yapılacak olanlar arasında mimaride birçok 

değiĢiklik bulunmaktadır. Topçulukta, topların ateĢ gücünün artıĢı, hareket 

edilebilirliği ve atıĢtan sonra aldığı menzil boyu istihkamların geliĢiminde ikinci bir 

dönüm noktası olmuĢtur (UĢaklı,2007). Yüzyıllar boyunca kullanılan havan topları 

oldukça büyük ve ağır olduğundan nakledilme dezavantajının yanı sıra yizvsiz ve 

setsiz olmaları ile de isabetsiz atıĢları sorun olmuĢtur. Ayrıca geri tepme etkisi 

yüksek olduğu için sabitlenmesi gerekmekteydi.  YaĢanan geliĢim ile daha isabetli 

atıĢlar yapan yivli mermilerin mezil boyu artmıĢ, ve hareket edilebilirliği 

sağlanmıĢtır
6
. O dönem kullanılan 11 santimlik ĢeĢhaneli ağızdan dolma toplar 5-7 

bin adımı menzil alabilmekte, bu da Ģehre giren düĢmanın bulunduğu yerden Ģehre 

gülle yağdırabileceği anlamına gelmekteydi. Menzilleri artan toplarla ateĢ sürati de 

artmıĢ oluyordu(A.N.Tanyeli,1972).  Bu geliĢmeler karĢısında savunma sisteminde 

tabyalar konum olarak belirli hatlarda kent merkezine daha uzak olarak yerleĢtirilip, 

mermilerin isabet etkilerine karĢı da daha donanımlı olarak inĢa edilmiĢtir.  

Çizelge 3.1 : 1884 yılında yapılan tabyaların amirlikleri (A.N.Tanyeli,1972) 

Tahkimat 

amirliği 

Amirlikteki 

Tabyalar 

Görevliler Tarih 

1 no’lu Tahkim 

Amirliği 

Toparlak ve 

Ağzıaçık 

Tabyaları 

Topçu BinbaĢı 

Zühti 

 

1884-1894 

2 no'lu Tahkim 

Amirliği 

Dolangez ve 

Çobandede 

Ġstihkâm 

YüzbaĢı Refik, 

Teğmen 

Abdullah 

 

 

 

 

1884-1894 

3 no'lu Tahkim 

Amirliği 

ġahap PaĢa, 

Karagöbek 

Tabyaları 

Tiranlı BinbaĢı 

Mahmut Hayret 

 

1884-1894 

4 no'lu Tahkim 

Amirliği 

Höyükler ve 

Uzunahmet 

Tabyaları 

 

Kurmay  

Yarbay Ġhsan, 

Ġstihkâm 

YüzbaĢı 

Mahmut  

 

 

 

 

1884-1894 

5 no'lu Tahkim 

Amirliği 

SiviĢli 

Tabyası 

Kurmay 

Yarbay Ġhsan, 

 

 

                                                 

 
6
 Yiv, ateĢli silahlarda merminin yolunda seyrederken dönme hareketini sağlayan namlu içine açılmıĢ 

spiral görüntülü kabartı ve oyuklardır. Merminin dengesini ve hızını artırarak menzil, tahribat ve 

hedefi vurma etkilerini artırır(http://tr.wikipedia.org/wiki/Yiv) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Yiv
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Ġstihkâm 

BinbaĢı Ragıp, 

YüzbaĢı RaĢit 

 

1884-1894 

6 no'lu Tahkim 

Amirliği 

Palandöken 

Tabyaları 

Ġstihkâm 

YüzbaĢı Ömer 

Lütfi 

 

1884-1896 

Yeni savunma sistemini oluĢturmak için 1884 yılı mayıs ayında ġahap PaĢa 

baĢkanlığında bir heyet toplanmıĢ; Gürcü ve Palandöken boğazlarıyla Deveboynu 

dağlarının ve civarındaki tepelerde yeni istihkâm yerleri oluĢturularak,  top 

menzilleri dikkate alınarak yeni tabyaların inĢası kararı 

almıĢlardır(Kocagüney,1942).  

Yeni tabyalar kritik bölgelerde, koğuĢlarla, kaponiyerlerle derin hendeklerle 

desteklenerek alan savunması yapılması amaçlanmıĢtır
7
. ġahap PaĢa ve heyeti 

önderliğinde 1884 Mayıs ayında baĢlanan tabyalarının hepsinin inĢaatını 1896 

yılında bitirilmiĢtir(A.N.Tanyeli,1972). Altı Tahkim Amirliği ile tabyaların yapımı 

gerçekleĢtirilmiĢtir.Bu tabyaların yapımı dıĢında Aziziye Tabyalarına toprak ay 

tabya
8
 da eklenerek desteklenmiĢtir(A.N.Tanyeli,1972). 1884 ile 1896 yılları 

arasında inĢa edilen bu tabyalar altı milyon altın harcanmıĢtır( Çam,1993).  

Rusları kuĢkulandırmamak için söz konusu tabyalar yapım sonrasında II. 

MeĢrutiyet’e kadar boĢ kalmıĢtır(A.N.Tanyeli,1972) 

Birinci Dünya SavaĢı’nda da askeri kullanımın olduğu tabyaların bir kısmında çok 

etkin faaliyetler görülmemiĢtir. Bunun nedeni ise acı bir gerçek olan Enver PaĢa 

komutasındaki 60 bin kiĢilik ordunun 50 bininin SarıkamıĢ’ta donarak ölmesidir. 

Askerlerimiz savaĢamadan ölmüĢ,  geride kalanlar ise birebir bu istihkamların 

önünde savunma yapmak zorunda kalmıĢtır. Ancak yeterli askerin bulunmayıĢı, 

mevcut birliğin de tam donanımlı olmayıĢı Rus saldırıları karĢısında fazla bir varlık 

gösterememize neden olmuĢtur(Yüksel,2008). 

Cumhuriyet döneminde Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak tabyalar, 90’lı yıllara 

kadar askeri kıĢla olarak kullanılmıĢtır. Bu tarihten sonra askeriye tek tek tabyaları 

boĢaltmıĢtır. Tabyaların bu durumu günümüzde de devam etmektedir. 

                                                 

 
7
 caponniére Fr, mazgal 

8
 Ay tabya; Vauban’ın istihkâmlarda getirdiği bir yeniliktir. Lunette denilen bu mevziler yarım ay 

Ģeklinde düzenlenmiĢ hendek ile çevrili siperlerdir. 
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3.2 Erzurum Tabyaları’nın Bulunduğu Yerler ve Yer Seçimleri 

Tabyalar kente varmadan düĢman akınlarını kesmek amacıyla yapılmıĢtır. Bundan 

ötürü konumları kente varan yollar üzerinde olup, merkeze uzak kalmaktadır. Bugün 

Erzurum ilinin geliĢmesi ile  Kiremitlik Tabyaları ve Ahali Tabyası kent içinde 

kalmalarına rağmen, diğer tüm tabyalar Ģehir merkezine uzaktır. 93 Harbi ile 

Rusların Kars’ı almaları ile birilkte  Erzurum sınır il olmuĢtur. Bundan dolayı 

Erzurum doğu,güney ve kuzey bağlantı yolları düĢman saldırılarının gelebileceği 

yönler olmuĢtur.Buna paralel Erzurum Tabyaları da bu yönler doğrultusunda önemli  

bağlantı yolları ve geçitleri üzerinde inĢa edilmiĢtir(ġekil 3.2- B.4,B.5,B.21).  

 

ġekil 3.3 : 19 yy. da  Erzurum ve çevresini gösteren harita ( Yüksel,2008) 

Erzurum Kars bağlantısı 3 önemli mevkiden oluĢmaktadır. Ġlk olarak Vank Deresi 

olarak adı geçen alan, daha sonra Hamam Deresi mevkii; buralar aĢıldıktan sonra da 

Deveboynu alanına ulaĢılır.  Bu alanlar dağların arasında geçit veren düzlüklerdir. 
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Kars yönünden geliĢte düĢman kuvvetlerini Vank Deresi’nde tutmak amacıyla birinci 

hat olarak da bilinen 6 tabya yapılmıĢtır.  Bunlar, en güneyden kuzeye doğru 

Çobandede, Dolangez, Ġlave, Uzunahmet, Küçük Höyük ve Büyük Höyük 

Tabyaları’dır.  

Bu hattan sonra Deveboynu Geçidi’ni kontrol eden ikinci hat tabyaları 

bulunmaktadır.  Bunlar da SiviĢli, Ağzıaçık, Toparlak ve Gez Tabyaları’dır.   

Deveboynu Geçidi’nden sonra Topdağı üzerinde Mecidiye ve Aziziye Tabyaları 

bulunmaktadır. Bu tabyalar Erzurum’daki ilk tabya örnekleri olup, konum olarak 

doğudan kente en yakın hâkim bir tepede bulunmaktadır(ġekil B.4,B.21).  Kars 

yönünden geliĢte sağda bu tabyalar, solda Ahali Tabyası bulunmaktadır. Bu 

tabyaların dıĢında A.Nesimi Tanyeli kitabında Mecidiye Tabyası’nın kuzeyinde 

Erzurum Ovası’na doğru konumlu siperlerden ve bir bonetten oluĢan SütniĢan 

Tabyası’ndan bahsetmektedir. Ancak bugün yeri tespit edilemeyen tabyanın tarif 

edilen konumu mahalle dokusu arasında kalmıĢtır. Bundan ötürü tabyanın yıkılmıĢ 

olma ihtimali söz konusudur.  
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ġekil 3.4 : Erzurum Tabyaları’nı gösteren harita (ATASE) 

Erzurum’a ikinci bir yoldan geliĢ de güneyden; Palandöken Dağları arasındaki bir 

geçitten sağlanmaktadır. Bu geçitten gelebilecek saldırılara karĢı yapılan ilk tabya, 

Büyük Kiremitlik Tabyası’dır. Kente hâkim bir tepede bulunan bu tabyaya destek 

için yandaki tepeye Küçük Kiremitlik Tabyası bulunmaktadır. Bu geliĢ hattının 

kontrolü için 1884-96 yılları arasında yapılan yeni tabyalardan Büyük ve Küçük 

Palandöken Tabyaları Ģehre yaklaĢık 30 km. uzaklıkta 2800 m. rakımlı bir tepede 

inĢa edilmiĢtir. 
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Erzurum’a kuzeyden geliĢ Tortum yolu üzerinden sağlanmaktadır. Bu geliĢ hattının 

kontrolü içinde Ģehir merkezine yaklaĢık 24 km. uzaklıkta Tafta Tabyası ve onun da 

6 km. ilerisinde Karagöbek Tabyası bulunmaktadır. 

Tüm tabyalar kontrol ettikleri alana hâkim bir tepede konumlanmıĢtır. Arazi 

Ģartlarının izin verdiği ölçütte mekânsal kurguları planlanmıĢtır. 

3.3 Erzurum Tabyaları’nın Bugünkü Durumu 

Erzurum Tabyaları ilk yapılıĢ tarihinden itibaren askeri amaçlara yönelik hizmet 

vermiĢtir. Bugünkü savaĢ teknolojileri karĢısında yetersiz olduğu aĢikâr olan 

tabyaların Cumhuriyet sonrasında aktif kullanımı, 80’li yıllardan sonra askeriyenin 

de terk etmesiyle son bulmuĢtur. Tabyaların hangi sıra ile terk edildiği 

bilinmemektedir. En son terk edilen tabyaların sırasıyla Tafta ve SiviĢli Tabyası 

olduğu öğrenilmiĢtir
9
.Büyük Kiremitlik Tabyası’nın terk edildiği tarih 1989 yılı 

sonlarıdır. 

 Terk ediliĢlerinden sonra da Savunma Bakanlığı’na bağlı olan tabyalar; 2009 yılında 

tescilli kültür varlıkları olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimi altına girmiĢtir.  

Erzurum Tabyaları’nın bugünkü durumu; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 

oluĢlarının sadece resmiyette olduğunu göstermektedir. Hiçbir güvenliği olmaksızın, 

yapılar kaderlerine terk edilmiĢ, kötü müdahalelere maruz bırakılmıĢlardır. 

Erzurum’daki 22 adet tabyadan sadece Mecidiye Tabyası’na ait restorasyon projesi 

2008 yılında hazırlatılmıĢtır. Bunun dıĢında tabyaların korunmasına iliĢkin herhangi 

bir karar alınmamıĢtır. Mecidiye Tabyası restorasyon sonrasında müze olarak halka 

hizmete açılmıĢtır. Erzurum’un kurtuluĢ günü kutlamalarının 1 no’lu Aziziye 

Tabyası’nda bulunan Nenehatun Anıtı’da yapılması bunun farklı bir örneğidir. 

Ahali Tabyası’nın Erzurum- Kars karayolu üzerinde bulunan askeri kıĢlanın bugünkü 

sınırları içinde kalması güvenlik ve kullanım açısından bir Ģanstır. Diğer tabyaların 

konum olarak köylere yakın olması; köylülerin yeni yapacakları evleri için 

tabyalardan kapı, pencere kanatları ve duvar taĢlarını götürmelerine neden olmuĢtur. 

Tüm bu kayıplara rağmen Karagöbek Tabyası dıĢında tüm tabyalar genel itibari ile 

sağlam ve ayaktadır. Karagöbek Köyü’ne yakın olan bu tabyadan geriye iki topçu 

                                                 

 
9
 H.Gündoğdu birebir görüĢme 
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odası ve diğer mekânlara ait duvar kalıntıları kalmıĢtır(ġekil E.28). Nasıl bir kurguya 

sahip olduğu anlaĢılamayan tabyanın kitlesel etkisinden bahsetmek mümkün değildir.  

Erzurum Büyük Kiremitlik Tabyası’nın bulunduğu tepede de Erzurum Universiade 

KıĢ Oyunları kapsamında Atlama Kuleleri yapılmıĢtır. Bu tepenin hemen yanında 

bulunan Küçük Kiremitlik Tepesi’nde 1950 yıllarda atlama trampleninin olması; bu 

alanların kıĢ sporları adına değerlendirilmesi gerektiğinin tarihi bir kanıtıdır(ġekil 

3.3). 

 

ġekil 3.5 : Küçük Kiremitlik Tepesi’ndeki atlama tramplemi( Erzurum Valiliği Eski  

                  Erzurum Fotoğrafları ArĢivi) 

Nitekim Koruma Kurulu tabyanın yeni iĢlev verilerek bugünkü Atlama Kuleleri 

projesine dâhil edilmesini istemiĢ ancak hiçbir Ģekilde tabya programa katılmamıĢtır. 

Bugün halen tabya boĢ bir halde olup, tabyaya ulaĢımın kolay olması nedeniyle kötü 

kullanımların açık adresi haline gelmiĢtir. 

3.4 Erzurum Tabyaları’nın Mimari Özellikleri 

Erzurum’daki tabyalarda diğer savunma yapılarında olduğu gibi öncelik savunma ve 

sağlamlık olmuĢ, estetik kaygılar ikinci planda tutulmuĢtur. Tabyaların mimarisi, 

inĢa edileceği mevziiye göre ĢekillenmiĢ ve alanın savunulmasındaki stratejik 

kararlara göre planlanmıĢtır.  Birbirini tekrar etmeyen ve her birinin kendine özgü 

mimarisinden ötürü; tabyalarda genel bir üslup birliğini aramak yersiz olacaktır. 

Erzurum Tabyaları 2. Ġstihkâm Hareketi’nde yapılan tabyalarla bir geliĢim 

yaĢamıĢtır. Bundan ötürü Erzurum’daki ilk tabya örnekleri ile 1884-96 senesinde 

yapılan tabyalar arasında mimari açıdan farklılıklar bulunmaktadır. Tabyaların 

mimari özellikleri alt baĢlıklarında bu iki dönem grubu kıyaslanarak anlatılacaktır. 
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3.4.1 Mekânsal özellikler 

Tabyalar konumlandığı arazinin topografyasına uygun olarak o günün bilgi ve 

teknolojisinin ürünleri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Tabyalar yayvan bir tepede, 

tepenin eğimli sırtlarında ve ya tepenin en üst noktasında görülebilmektedir. 

Konumları benzer olan tabyaların plan Ģemalarında da paralellik görülmektedir.  Bu 

bağlamda plan Ģemaları yayvan tepelerde konumlu tabyalarda yay Ģeklinde olup; 

neredeyse düz bir satıhta dizilmiĢ mekânlardan sonra daha kısa yay kanatları ile bir 

dıĢ avlu oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Mecidiye, Büyük Palandöken, Büyük 

Kiremitlik, Uzunahmet, Ġlave ve SiviĢli Tabyaları bu plan Ģemasına örnektir. BU 

tabyalardan Ġlave Tabya ve Uzunahmet Tabyası’nın plan Ģemaları aynı Ģekildedir. 

Konumlarında topografyadaki benzerlik planlarına da yansımıĢtır(ġekil 3.3,3.4).  

 

ġekil 3.6 : Ġlave Tabya plan Ģeması( Çam,1993) 
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ġekil 3.7 :  Uzunahmet Tabyası plan Ģeması (Çam,1993) 

Eğimin zirveye doğru arttığı daha sivri tepelerde dairevi bir plana oturtulmuĢ 

mekânlar olup bir yönden giriĢ verildiği için mekân diziliminin kesilmesiyle hilal 

Ģekline benzeyen bir plan Ģeması görülmektedir. Çobandede, Höyük Tabyaları, 

Küçük Palandöken ve Gez Tabyaları bu plan Ģemasına örnektir. 

 

ġekil 3.8 :  Bulunduğu tepenin  zirvesine inĢa edilen Küçük Höyük Tabyası        

                          (Çam,1993) 
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Tabyaların mimari kurgusunda arazi topografyası öncelik olup genel bir üslup birliği 

söz konusu değildir. Bu bağlamda yukarıda belirli Ģekillerle anlatılan plan tiplerine 

aykırı örneklerde görmek mümkündür.   

Tabyaların mekânsal kurgusunda askeri stratejik kararların; iklimsel Ģartların ve 

estetik kaygıların önüne geçerek planlamayı etkilendiğini görmekteyiz. Büyük 

Kiremitlik Tabyası’nda mekânların düĢman geliĢ hattında kapalı olması gerekliliği 

ile Erzurum’un karasal iklimine rağmen kuzey yönünde dizilmesi bu duruma örnek 

olmaktadır. Aynı Ģekilde diğer tabyalarda da bu kurgu hâkim olmuĢ ve mekânlar 

hangi iĢlevde olursa olsun bu kurguya göre yerleĢtirilmiĢtir. 

Tabyalar mekânların iĢlevlerine göre karargâh, kıĢla, bonet ve koruganlar, topçu 

odaları, kar kuyusu ve servisi sağlayacak yapı gruplarından oluĢmaktadır. Yapı 

grubunun etrafını saran hendek ve mevziler, gizli tuzaklar olup; tabyaların plan 

Ģemasında önemli yerleri vardır. 

3.4.1.1 Karargâh 

Karargâh, komuta merkezi olup askerler dıĢında üst rütbeliler için ayrılmıĢ 

mekânlardır. Karargâhlar tabya planında koğuĢlardan ayrı; müstakil bir konumda 

veya koğuĢlardan farklılaĢmıĢ mekânlar Ģeklinde olabilir. Ġlk tabya örneklerinde 

tabyalarda karargâh yoktur. Karargâhı olan tabya örneklerinden Büyük Kiremitlik ve 

1 no’lu Aziziye Tabyası’nda karargâh iki katlı olup, koğuĢlardan farklılaĢmıĢtır.  

(ġekil 3,5). 1884-96 yılları arasında yapılan ikinci grup olarak tanımladığımız 

tabyalarda karargâhların tabya içindeki konumu tam merkezi noktada özelleĢmiĢtir.   

1884-96 yılları arasında yapılan tabyalarda komuta merkezi olan karargâh, tabyaya 

hâkim, orta noktada yerini almıĢtır(ġekil 3,6).  Ġlk örneklerde olduğu gibi servis 

mekânları karargâha yakın yerleĢtirilmiĢtir. 

Yapım tekniği olarak bir değiĢim görülmemiĢtir. TaĢ duvarlardan yükselen tuğla 

tonozlu dikdörtgen planlı mekânlardır.  Diğer mekânlarda olduğu gibi toprak yığınla 

üstü kapatılmıĢtır. 
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ġekil 3.9 : 1 no’lu Aziziye Tabyası karargahı  

 

ġekil 3.10 : SiviĢli Tabyası karargahı(Çam,1993) 

3.4.1.2 KoğuĢ odaları 

KoğuĢ odaları askerlerin kaldığı odalar olup, tabya planında yan yana dizili 

birimlerdir. Strüktürün verdiği sınırlara göre 3-5 m. arasında değiĢen geniĢlikleri olan 

birimler genellikle tek katlı olarak tasarlanmıĢlardır. Tonozlarla örtülü bu mekânların 

ortasında kemerli açıklıklar olup birbirlerine bağlantıyı sağlayan açık koridor 

niteliğindedir (ġekil 3,7).  Bu açıklıklar sayesinde iç dolaĢım rahatça yapılmakta, 

herhangi bir durumda toplu hareketi için irtibat sağlanmaktadır. 
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ġekil 3.11 :  Mecidiye Tabyası koğuĢlar arası iç koridor ( KKTV,2011) 

Yan yana dizili bu mekânların mutlaka bir cepheleri düĢmanın geleceği yönde kapalı 

olduğu için, dıĢarıya bakan tek cepheleri bulunmaktadır. Tabyalardaki bu genel 

özellik, ilk yapımında düĢman geliĢ yönünde cephesinde pencere açıklıkları bulunan 

ilk tabya örneklerinden Mecidiye tabyası içinde geçerlidir. Savunmada ciddi sorun 

olan iki tarafta açıklığı bulunan mekânlar, sonradan düĢman geliĢ hattında dıĢtan 

toprak yığınla kapatılmıĢtır.  

KoğuĢlara karargâh biriminden bağlantısı ile birlikte dıĢarıdan da ulaĢım için kapılar 

yapılmıĢtır. Ancak güvenlik kaygısı ile bu kapılar sadece bazı birimlerde 

bulunmaktadır. Kapının olmadığı koğuĢ birimlerinde de genellikle iki tane olan 

mazgal ve ya kemerli pencere bulunmaktadır.  

3.4.1.3 Bonet ve koruganlar 

Tabyaların önemli bir unsuru da bonet ve koruganlardır.  

Bonet, tabyanın koğuĢ birimlerine yakın konumu ile savunmadan çok depo ve 

cephanelik olarak kullanılan tek gözlü mekanlardır
10

. Depo olmaları sebebiyle dıĢa 

açıklıkları sadece bir kapı ile olur. Tabyalarda olduğu gibi düĢman geliĢ yönünde 

toprak yığınla kapatılan bu mekanların havalandırma amacıyla belki bir küçük 

penceresi de olabilir.  

Büyük Kiremitlik Tabyası bonetinde pencere dıĢında havalandırmayı sağlamak 

amacıyla 15x15 cm lik delikler duvar içlerinde bırakılmıĢtır. Birbirleri ile bağlantılı 

olan deliklerdeki sirkülasyon bacadan çıkıĢ yapmaktadır. 

                                                 

 
10

 bonette fr. Siper üstü çıkıntı, depo, Saraç,2004 
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ġekil 3.12 : Erzurum Büyük Kiremitlik Tabyası Boneti 

Koruganlar ise bir çeĢit savunma mevzisi olarak kullanılan yine toprak yığınla 

cepheleri ve üstü kapatılmıĢ mekanlardır. Tabyaların ilk örneklerinde pusu odası 

yerine koruganlar kullanılmıĢtır.  1872 öncesi yapılan Erzurum  Tabyaları’nda 

nadiren görebilceceğimiz koruganlar tabya üzerindeki konumlarına bağlı olarak 

hendek ve tünel sistemleri ile birbine bağlanabilir.  Koruganlar daha çok Kars ve 

Çanakkale Tabyaları’nda görülmektedir. 

3.4.1.4 Topçu odaları 

Tabya mimarisi topçu birliklerinin alan içindeki konumlarına bağlı olarak geliĢim 

göstermiĢtir. Savunma topçu birliklerinin alan içerisindeki yerleĢmelerine göre 

yapılmıĢtır. KıĢladan daha uzak alanlarda konumlandırılan topçular için kapalı 

mekânlar olmayıp siperler, toprak mevzilerle güvenlikleri sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Zaman içerisinde bu savunma anlayıĢı geliĢmiĢ, mimariye de yansımıĢtır. Alan 

savunması yapan kıĢla ve uzak konumlu topçular giderek birbirlerine 

yakınlaĢtırılmıĢtır. . 1860-76 yılları arasında yapılan tabyalarda topçu birimleri tabya 

merkezine gitgide yakınlaĢtırılarak geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Ancak Erzurum 

Tabyaları’nda olduğu gibi Kars ve Ardahan Tabyaları’nın ilk örneklerinde topçu 

birimleri için yapılmıĢ ayrı mekânlar yoktur. Aziziye, Ahali, Büyük Kiremitlik, 

Küçük Kiremitlik ve Mecidiye tabyalarında topçu birimleri için ayrı mekânlar 
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yoktur.  Büyük Kiremitlik Tabyası’nda top amplasmanı tabyanın batı ucunda 

hendekle çevrili tepe üzerindedir. (A.N.Tanyeli, 1972)  

 

ġekil 3.13 : 1 Tabya, 2Bonet ve 3 Top Amplasmanı (Google Earth,2005) 

Büyük Kiremitlik Tabyası’nda ki top amplasmanında 3 adet top yeri bulunmaktadır. 

Bunlar dairesel bir hat üzerinde 4.5-6 m. çevreli yayı oluĢturan taĢ dizilimi ile 

yapılmıĢtır(ġekil 3.12).  

 

ġekil 3.14 :  Büyük Kiremitlik Tabyası 3 numaralı top amplasmanı  

Aynı Ģekilde Küçük Kiremitlik Tabyası’nda da top amplasmanları bulunmaktadır. 

Hatta  Alman Firması Krupp marka eski bir top bataryasının parçaları, amplasmanın 

güney ucunda bulunmaktadır. 

3 

2 

1 
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ġekil 3.15 : Küçük Kiremitlik Tabyası top amplasmanı 

 

ġekil 3.16 :  Küçük Kiremtilik Tabyası top bataryası 

Erzurum’daki Ġkinci Ġstihkâm Hareketi ile yapılan yeni tabyalarda topçu birlikleri 

için değiĢim görülmektedir. Artık topçu birimleri için müstakil topçu odaları 

yapılmıĢtır. Palandöken Tabyaları, Tafta, SiviĢli ve Uzunahmet Tabyaları’nda ikinci 

kat seviyelerinde gördüğümüz topçu odaları tabyanın dört bir yanını savunacak 

Ģekilde konumlandırılmıĢtır. Sayıları 4 ile 11 arasında değiĢen topçu odalarına eğer 

alan düz ise bonet ve koruganlarla aynı hatta sıralanırlar. Ġkinci kat seviyesindeki 

topçu odalarına avludan sağlı sollu rampalarla ulaĢılır.  
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ġekil 3.17 :  Erzurum SiviĢli Tabyası plan Ģeması, koğuĢlar ve sağlı  sollu rampalarla  

                     ulaĢılan üst kat topçu odalarının dizilimi (Çam,1993) 

Topçu odaları 3 geniĢliğinde, 7 m. toprak içine derinliği bulunan dikdörtgen plan 

Ģemalı ve beĢik tonozla örtülü sade mekânlardır. Yine düĢman geliĢ yönünde 3 

taraftan toprak yığınla düĢman saldırılarında isabet edecek top mermilerine karĢı iyi 

bir koruyucu oluĢturulmuĢtur. GiriĢin yanlarında bulunan toprakların kaymaması için 

yan istinatları düz ve ya açılı Ģekilde yapılmıĢtır. 

Tabyaların diğer yapı gruplarında olduğu gibi taĢ malzeme ile inĢa edilmiĢtir. Tonoz 

kemer örgüsünde tuğla kullanımı olanları da vardır. 

3.4.1.5 Pusu odaları 

Pusu odaları Erzurum Tabyaları’nın mimari olarak yeniliklerin geldiği ikinci grup 

örneklerinde karĢımıza çıkmaktadır. Pusu odaları; tabyaların bulunduğu alanı, 

hendeği ve düĢmanın geliĢ yönünü kontrol altında tutabilmek, top atıĢlarının devre 

dıĢı kaldığı, düĢmanın karĢılandığı, göğüs göğse çarpıĢmaların yapıldığı son noktalar 

olarak tasarlanmıĢ birimlerdir. Son nokta olarak tasarlanan bu mekânlar düĢman 

hendeğe girene kadar fark edilmeyecek Ģekilde kurgulanmıĢlardır. ĠĢte tam o esna da 

pusuya yatan askerler bu odalardan yaylım ateĢe baĢlarlar. Pusu odalarının 

konumunu belirlemede önemli bir ölçüt de  her bir pusu odasının ateĢleme sırasında 
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birbirini vurmayacak Ģekilde yönelmeleridir. Odanın içinden dıĢarıya ateĢ açmak için 

mazgal pencereleri bu yönelmelere göre farklı açılarlarla konumlanmıĢtır. 

 

ġekil 3.18 :  Dolangez Tabyası pusu odası(KKTV,2011) 

Pusu odalarının sayısı her tabyaya göre değiĢikilik göstermektedir. Daha sarp 

tepelerde konumlanıĢ tabyalarda yapımına ihtiyaç duyulmamıĢtır. 

3.4.1.6 Kar kuyusu 

Kar ve su kuyuları, su ihtiyacının sağlanmasında zor yerlerde bulunan tabyalarda yer 

altında yapılmıĢ küçük mekânlardır.  

 TaĢ örgü ile yapıldığı duvarlar sıvanarak bu mekânlar oluĢturulmuĢtur. Genellikle 

dikdörtgene yakın plan Ģemalarının ölçüleri 3 ila 6 m arasında olup derinlikleri de 3-

4 m eminden aĢağı inilerek yapılmıĢlardır. 

 

ġekil 3.19 :  Büyük Palandöken Tabyası kar kuyuları (Gündoğdu,2005) 
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Üst örtüsü tuğla örgü tonoz ile kapatılan bu mekânlardan zemine yakın bir yerde 

küçük bir açıklık bırakılıp içinden su alınır. Büyük Kiremitlik Tabyası’nda tonoz örtü 

zemin üstünde kalmıĢtır.  Tafta Tabyası’nda çeĢme bulunmaktadır. 

 

ġekil 3.20 : Tafta Tabyası’nda çeĢme (KKTV,2011)  

3.4.1.7 Servis mekânları 

Tabyalarda yaĢamın devam edebilmesi için zaruri olarak bazı servis mekânları da 

tabya içinde tasarlanmıĢtır. Fırın, mutfak, hamam, çamaĢırhane ve helâlar ya 

karargâh-koğuĢ planı içinde ya da ayrı bir yerde bulunmaktadır. Isı kaybı bakımından 

mutfak, fırın ve hamam yan yana gelmektedir.  

Top çekmek, yük taĢımak gibi iĢlerde kullanılan ve süvari birlikleri için hayvan 

barınakları bulunmaktadır(Arif, 1995).  Büyük Kiremitlik Tabyası’na ait 1865 yılı 

proje çiziminde ahır için ayrı bir mekân, çizim üzerinde yazmaktadır. 

 

ġekil 3.21 : KıĢla-I meskur civarında gösterilen mevkide inĢa  kılınan mutfak ve ahır 

                   ve çamaĢırhane ve helalar  resm-i musattah (Çeviri Sanat tarihçisi AÜ  

                   Yard.Doç.Dr  Selman Can) 

Büyük Palandöken ve Küçük Palandöken tabyalarında olduğu gibi servis 

mekânlarının karargâha yakın olması durumu; doğu cephesi önünde sıralanmıĢ servis 

mekânları bulunan Büyük Kiremitlik Tabyası için de geçerlidir.  
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ġekil 3.22 : Küçük Palandöken Tabyası’nda karargahın  soluna yerleĢtirilmiĢ servis 

                   mekanlarından fırın (Çam,1993) 

 

3.4.1.8 Hendek ve savunma mevzileri 

Hendekler; tabyayı oluĢturan yapı grubu dıĢarıdan çepeçevre sararak tabyaya 

gelebilecek saldırılarda tuzak oluĢturulmuĢtur. Özellikle düĢman süvari birliklerinde 

çok etkili olan hendekler kimi tabyada mazgallı siperliklerle takviye edilmiĢtir.  

Erzurum tabyalarındaki hendekler sade ve basit kurgulu olup, doğal zeminden 

yaklaĢık 3-5 m. derinlikte yapılmaktadır. 2 ila 4 metre arasında değiĢen taban 

geniĢlikleri 14 metre boyunca sürmektedir. Bugün Palandöken Tabyaları, 

Uzunahmet, Ġlave, Mecidiye ve Kiremitlik Tabyaları’nda görülebilmektedir (ġekil 

E.19).  

 

ġekil 3.23 :  Büyük Kiremitlik Tabyası’nda  hendek örneği 
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Hendeklerde yapılan farkı bir uygulamada su ile doldurulmalarıdır. Küçük Kiremitlik 

Tepesi eteklerinden akan su ile Kiremitlik ve Kumludere arasındaki hendekler 

doldurulmuĢtur(Kocagüney,1942). Bu sayede hendekler geçilmez bir hale 

getirilmiĢtir. 

3.4.1.9 Isıtma sistemi 

Tabyalarda ısıtma sisteminde ocaklar görülmektedir. Bu ocaklar bazen kemerli basit 

bir niĢle oluĢturulmuĢ ve ya niĢlere oranla iĢçiliği fazla mimari uygulamalar Ģeklinde 

yapılmıĢtır(ġekil E.17).  

Bu sistemde duvar içinde açılıp tüm birimleri dolaĢan kanallar vardır. Havalandırma 

deliği dediğimiz bu kanallar, ısınan havanın tüm mekânlarda dolaĢımını sağlar(ġekil 

E.32). Tabyaların Cumhuriyet dönemi kullanımlarında sobalar kullanılarak ısınma 

sağlanmıĢtır. 

 

SınıflandırılmıĢ bu mekân grupları dıĢında toplanma yeri olarak 

tanımlayabileceğimiz avlular bulunmaktadır. Bu avlular mekânların dizilimine göre 

kapalı ve açık olabilir. ĠĢtima, talim vb. yapılacağı zamanlarda toplu Ģekilde 

askerlerin bir arada bulunmasına olanak veren, geniĢ mekânlardır.  

Tabyaları oluĢturan bu mekânların birbirleri ile iliĢkisi Ģematik bir çizimde 

verilmiĢtir. 
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ġekil 3.24 :  Tabya plan Ģekli(ATASE) 

3.4.2 Yapısal özellikler ve malzeme bilgileri 

Tabyalar, askeri mimarinin bir türü olduğu için sağlamlığın ön planda olma 

zorunluluğu olan yapılardır. Bu Ģart dıĢında tabyalara etki eden dıĢ yüklerin de fazla 

olması nedeniyle strüktürde yapısal ölçüler daha büyük tutulmuĢtur. Bu yönüyle de 

tabyalar diğer yapılardan ayrılmaktadır. 

Üst örtüsü de dâhil olmak üzere 2 ya da 3 cephesinin toprak yığınla kapatıldığı 

tabyalar, bu toprak yükün ağırlığını da taĢımaktadır. Ara duvar kesitleri bu yükten 

ötürü 1.30-1.70 m. aralığında ciddi bir kalınlığa sahiptir. Cephesi olan yönde biraz 

daha incelen duvarların kalınlıkları 1- 1.30 m. arasında değiĢmektedir.  Tek oda 

Ģeklinde olan topçu odaları, cephanelikler de taĢıdığı yüke bağlı olarak duvar 

kalınlıkları 1 m. ye kadar düĢebilmektedir. 

 Duvar yapım tekniğinde dıĢ cidar tabyalarda net Ģekilde görülmektedir. DıĢ cidar 

kalınlığı 30-60 cm. olup, birçok tabyada düzgün kesme taĢ örgüsü ile 

yapılmıĢtır(ġekil E.30,E.33,E.37). Toprak yığının içinde kalan duvar kalınlıklarının 

ne kadar olduğuna dair bir ölçüm yapılamamıĢ olsa da bunlarında en az ara duvarlar 

kadar bir değere sahip olduğu düĢünülmektedir. 

Mekânın Ģekline bağlı olarak duvarlardan yükselen yapı tonozlarla örtülmüĢtür. 

Genellikle beĢik ve ya sivri tonozların hâkim olduğu tabyalarda mekân Ģekline bağlı 

olarak haçvari tonozun görüldüğü nadir mekân örtüleri de bulunmaktadır(ġekil 

E.18). TaĢ- tuğla örgü ile yapılmıĢ tonozların yanı sıra sadece tuğla örgülü ile 

yapılmıĢ olanları da mevcuttur. Tonoz kalınlıkları 0,80 ila 1 m. arasında 

değiĢmektedir(ġekil E.21). Özellikle ikinci dönem grubu tabyalarında topçu 

odalarının ikinci katta kıĢlanın üzerine konumlandırılması; buradaki tonoz kalınlığını 

artırmıĢtır(ġekil E.27). 

Tabyaların döĢemeleri geniĢ taĢ bloklarla ve ya ahĢap kaplama ile yapılmıĢtır. 

Özellikle iki katlı olan yapıların ahĢap döĢemeleri günümüze ulaĢamamasına rağmen 

ahĢap kiriĢin oturduğu yuvalar net Ģekilde gözükmektedir. Bu yuva boĢluklarının 

ölçülerinden; ahĢap kiriĢlerin enleri 16 ve ya 20 cm, yükseklikleri de 20 cm. tahmin 

edilmektedir. Tek katlı olan mekânlardaki ahĢap kaplama uygulamasında da; mekânı 

saran duvarlarda zemin seviyesinde 20 cm bir kalınlaĢma yapılmıĢ ve ahĢap kiriĢlerin 

oturacağı yerlerde boĢlukları bırakılmıĢtır(ġekil E.15, E.23).   
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Önceliğin sağlamlık ön planda olduğu tabyalarda estetik kaygılar tasarıma etki 

etmemiĢtir. Bundan dolayı tabyalarda tezyinat düzeni aramak yersiz olur. Tüm 

tabyalarda sadeliğin olduğu cephe düzenlemeleri hâkimdir. Sadece 1884-96 yılları 

arasında yapılan tabya grubuna giren Tafta Tabyası’nda pencere kemer kilit taĢları 

dıĢa taĢırılarak vurgulanmıĢtır(ġekil E.37). Aynı Ģekilde cephesindeki taĢ örgüsü 

düzgün geometrisi ile diğer tabyalara nazaran daha estetik bir duruĢa sahiptir. 1884-

96 yılları arasında yapılan diğer tabyalardan Uzunahmet, SiviĢli ve Ġlave 

Tabyaları’nda da giriĢ kapıları kemer taĢları dıĢarı vurgu yapmıĢtır(ġekil E.30,E.34). 

Çobandede Tabyasının cephe düzeninde düzgün kesme taĢ örgü de dairesel formlu 

taĢların kullanıldığı görülmektedir. 

Tabyalara ait kuruldan alınan fotoğraflarda; pencere doğramalarının kemerli 

açıklıklarla paralel olarak Ģekillendiği gözükmektedir. Kanat kurgusunda ara çıtaların 

olduğu SiviĢli Tabyası kemerli pencerelerinde görülmektedir. 

1 numaralı Aziziye tabyası karargâh yapısına ana giriĢteki kemerli kapının doğraması 

Koruma Kurulu arĢivinde saklanan fotoğrafında seçilebilmektedir(ġekil E.7). 

Kemere dik konumlu ve merkeze varan ara çıtalarla kemerli kısmının kurgulandığı 

kapının diğer tabyalarda uygulanıp uygulanmadığı bilinmemektedir. Ancak o dönem 

camın kullanımın sınırlı olduğunu düĢünürsek, daha küçük boyutlarda camın 

kullanılması için çok bölmeli doğramaların olması muhtemeldir. 

Erzurum’un jeolojik yapısındaki taĢ malzemenin elveriĢliliği, bölgede hâkim olan 

sert iklim koĢulları ve saldırılar sırasında tabyanın sağlam olması gerekliliği, 

Erzurum Tabyaları’nın inĢasında taĢın kullanılmasına etkili olan faktörlerdir. Siyah 

bazalt, kalker ve küfeki taĢları baĢta olmak üzere Kamber taĢı olarak adı geçen 

pembe-kırmızı renkli iĢlenmesi ve yonulması kolay bir trakit-andazit tüf de tabya 

yapımında kullanlmıĢtır. Çıktıkları yerlere göre Kamber, Müdürge, SiviĢli, 

Kösemehmet, Topalak, Yanıkdere, Nebihan; tabyalara yakın konumlu olan köylerdir 

(Erguvanlı,1962). Tabyaların inĢa sırasında taĢ ihtiyacı; Erzurum kale surlarından 

sökülerek ya da yakın tabyalar arasında bir taĢ ocağı kurularak sağlanmıĢtır
11

 . 

TaĢ kullanımı duvarlarda, döĢemelerde, kapı, pencere kemer örgüsünde 

görülmektedir. Ġlk yapılan tabyalarda tabya dıĢ cidarında moloz taĢ örgü hâkimken; 

sonraki dönem tabyalarda kesme taĢ örgü ile inĢa edilmiĢ örnekler bulunmaktadır. 

                                                 

 
11

 H.Gündoğdu birebir görüĢme 



 
32 

Beden duvarları ister moloz ister kesme taĢ örgü ile yapılmıĢ olursa olsun kapı ve 

pencereler hep düzgün kesme taĢ ile kurgulanmıĢtır(ġekil E.12). Tabyaların inĢasında 

görülen diğer bir malzeme çeĢidi de tuğladır. Tuğlaların ölçüleri 4,5x13x25 cm dir. 

Özellikle tonoz kemer örgülerinde, pencerelerin iç mekâna bakan kemerlerinde 

kullanılmıĢtır. Ocak niĢlerinden yükselen baca delikleri de yine tuğla ile yapılmıĢtır.  

Ġki katlı olan tabyalarda ara kat döĢemesini oluĢturan kiriĢler ve kaplamalar ahĢaptır. 

Bunun dıĢında kapı, pencere doğramaları da ahĢap malzeme ile yapılmıĢtır. Büyük 

Kiremitlik Tabyasının servis mekânlarına ait eski fotoğrafta iç mekânda tavan 

döĢemesini tutan ahĢap dikmeler görülmektedir. Günümüze ulaĢamayan Büyük 

Kiremitlik, 1 numaralı Aziziye tabyalarının katlar arası bağlantıyı sağlayan 

merdivenleri de ahĢaptır. 

Pencere önlerindeki demir korkuluklar, tabyalardaki kullanılan metal elemanlara 

örnek verilebilir. Duvar örgüsünde varlığı aĢikâr olan kenet ve zıvanaların, yer yer 

açılmıĢ taĢ örgüde de görülmektedir. Bazı kapı açıklıklarında da ağır kapıların 

taĢınmasında demir bağlantı elemanları kullanılmıĢtır. Tabyalar birçok müdahaleye 

maruz kalmasına rağmen özgün kalan sıvalı yüzeylerde horasan sıvasına 

rastlanmaktadır.  Yapının açılmıĢ taĢ örgülerinde de horasan harcı gözükmektedir. 
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4.  ERZURUM BÜYÜK KĠREMĠTLĠK TABYASI 

Büyük Kiremitlik Tabyası Erzurum ili Palandöken ilçesinde olup, mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait 72 pafta, 191 ada, 3-26-27-28-366 parsel numaralı tescilli kültür 

varlığıdır. Tabyaya ait mimari ve genel bilgiler alt baĢlıklarda anlatılmıĢtır. 

4.1 Erzurum Büyük Kiremitlik Tabyası Konumu ve UlaĢımı 

Erzurum Büyük Kiremitlik Tabyası; Erzurum güney batısında, Atatürk Üniversitesi 

kampüsü güney sınırı ile YeniĢehir semti arasında bulunan iki tepeden; doğudaki 

büyük olanının üzerinde bulunmaktadır(ġekil B.7). Tabyaya ismini de veren Büyük 

Kiremitlik Tepesi, tabyanın ilk yapım yapıldığı dönemde Ģehir dıĢında kalan; 

savunmada etkili bir stratejik bir konuma sahipti. Bu önemli konum, Büyük 

Kiremitlik Tabyasının bu tepeye yapılıĢ sebebi olmuĢtur. Zamanla Ģehrin 

geliĢmesiyle tepe kent içinde kalmıĢ, Erzurum merkez ilçeleri tepe çevresinde 

geliĢmeye baĢlamıĢtır. 

Bugün bu tepede Erzurum Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Kurulu izni ile 2009-

2011 yılları arasında Erzurum 2011 Universiade KıĢ Oyunları kapsamında Atlama 

Kuleleri tesisi inĢa edilmiĢtir(ġekil C.1, C.2, C.3, C.4). 

Tabyaya bağlantı güney yönünden Atlama kulelerine gidiĢ geliĢi sağlayan asfalt 

yoldan sağlanmaktadır. Ayrıca yine güney yönünden ve kuzey yönünden iki adet 

toprak yoldan da tabyaya ulaĢılmaktadır(ġekil F1). 

4.2 Erzurum Büyük Kiremitlik Tabyası Tarihçesi 

Erzurum Büyük Kiremitlik Tabyası; Rus saldırılarına karĢın Ģehrin savunması için 

yapılmıĢ 19.yy Osmanlı askeri mimarisi yapılarından biridir. 1867-72 yılları arasında 

Sultan Abdülaziz tarafından, Fosfor Mustafa PaĢa baĢkanlığındaki bir komisyonun 

hazırladığı plan ve projeye göre yapılmıĢtır(Çam,1993).   
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Tabya; Cumhuriyet sonrasında askeri yapı olarak kullanıldığı dönemde GEEAYK’ın 

08.07.1977 gün ve A-630 sayılı kararı ile Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiĢtir(ġekil A.1, A.2, A.3).  

Tüm tabyalar 90’lı yıllara kadar terk edilmiĢ; Büyük Kiremitlik Tabyası’nın terk 

edildiği tarihte 1989 yılı sonları olmuĢtur. Terk edildiği tarihten bu yana tabyanın 

korunmasına iliĢkin herhangi bir uygulama görmemiĢ, tabya ile ilgili son kurul kararı 

ġubat 2011’de alınmıĢtır.  03.02.2011 gün 24967 sayılı yazılı karara göre mülkiyeti 

Maliye Hazinesine ait 72 pafta, 191 ada, 3-26-27-28-366 parsel numaralı taĢınmazlar 

kültürel, turizm ve eğitim amaçlı kullanılmak üzere Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne 

tahsis edilmiĢtir(ġekil A.4). Bu kararla birlikte kıĢ sporları merkezi olan bu tepe de 

üniversiteye bağlı bir tesis olarak tabyanın kullanımı söz konusudur 

4.2.1 Erzurum Büyük Kiremitlik Tabyası ile ilgili harita ve belgeler 

LErzurum Tabyaları, Osmanlı Devleti’nde bir dönüm noktası olan 93 Harbine 

tanıklık ettikleri için dönem tarihini anlatan yayınlarda karĢımıza çıkmaktadır.  

Ruslarla olan savaĢlarda Erzurum! daki Osmanlı ordusunun baĢkâtibi olan Mehmet 

Arif’in gözlemlerini anlattığı ‘BaĢımıza Gelenler’ adlı kitabında tabyalardan sıkça 

bahsedilmektedir. Mimari olarak bir anlatımı olmasa da olayların anlatımı mekânlar 

üzerinden olması, tabyalarla ilgili bilgiler almamıza vesile olmuĢtur.  

Tabyaların yapımında Erzurum ile Ġstanbul arasındaki yazıĢmalar, BaĢbakanlık 

Osmanlı ArĢivi’nde bulunmaktadır. SavaĢlarda ordunun düzeni, birliklerin tabyalara 

dağılımı ile ilgili bilgiler ATASE arĢivindeki belgelerden elde edilmiĢtir. 

Tabyaların yapımı tüm kenti etkileyen bir oluĢum olduğu için Abdurrahim ġerif 

Beygu’ya ait ‘Erzurum Tarihi, Anıtları, Kitabeleri’ eserde de tabyalarla ilgili 

bilgilere rastlanmaktadır. 

Erzurumlu Tümgeneral Vehbi Kocagüney hem milletvekili olarak hem de bir asker 

olarak Erzurum’a hizmet vermiĢtir. 1942 yılı basımlı Erzurum Kalesi ve SavaĢları 

adlı eserinde mimari olarak birtakım bilgilere yer vermiĢ; çektiği fotoğraflarla da 

tabyalar için tarihi bir belge olmuĢtur. 
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Kiremitlik Tabya ile ilgili plan çiziminin olduğu bir kaynak da Tuğgeneral Nesimi 

Tanyeli’nin 1962 yılında yazdığı ancak yayımlanmamıĢ kitabıdır. Kitapta Erzurum 

kalesi ve tabyalarına ait çizimler, 1916 yılında cereyan eden savaĢlarda ordumuzun 

ve karĢı tarafın güzergâhlarını gösteren krokiler yer almaktadır. 

Eski müze müdürü olan Tahsin AĢıroğlu’nun 1983 yılı basımlı Erzurum Tabyaları 

adlı kitabında tüm tabyalar tek tek anlatılmıĢ, fotoğraflarla belgelendirilmiĢtir. 

Proje olarak tabyaların çizimini gösteren en eski belge Harita Genel Komutanlığı 

arĢivlerinde muhafaza edilen 1865 tarihli proje çizimleridir. Bu çizimlerde sadece 

1867-72 yılları arasında yapılmıĢ olan Mecidiye, Aziziye ve Büyük Kiremitlik 

Tabyalarına ait plan ve kesit bulunmaktadır. Bugün günümüze ulaĢamamıĢ Büyük 

Kiremitlik Tabyası’nın servis mekânlarına ait plan bilgileri sadece bu kaynaktaki 

çizimde bulunmaktadır. Bu kaynaklara ulaĢmamıza vesile olan Nusret Çam’dan 

aldığımız bilgilere göre, çizimler; 1,60x 2,83. ebadında muĢamba üzerine pembe 

mürekkepli yapılmıĢ 1280 (1865) tarihli harita, plan ve kesitten oluĢmaktadır. 

Restitüsyon için kaynak olacak bu çizim ve A.Nesimi Tanyeli’ye ait plan Ģeması ayrı 

bir baĢlıkta irdelenecektir. 

Nusret Çam yukarıda bahsettiğimiz Erzurum Tabyaları adlı kitabında hem bu önemli 

proje çizimlerine yer vermiĢ hem de 1990 yılında çektiği fotoğraflarda günümüze 

ulaĢamayan birçok detayı belgelemiĢtir.  Özellikle Büyük Kiremitlik Tabyası’na ait 

fotoğraflar, tabyanın restitüsyonuna kaynaklık etmiĢtir. Ayrıca kitapta Kiremitlik 

Tabyası’na ait bir plan çizimi de bulunmaktadır. 

Yakın tarihte hazırlanmıĢ olan konuyla ilgili olan doktora ve yüksek lisans tezleri 

bulunmaktadır. Ancak Erzurum Tabyaları baĢlığında direkt bir anlatımı olmayan 

tezler Çanakkale, Kars ve Ardahan Tabyaları’nı konu edinmiĢtir.  Tabyaların genel 

özelliklerinde kıyaslama olarak Erzurum Tabyaları’na da yer verilmiĢtir. 

4.3 Erzurum Büyük Kiremitlik Tabyası Mimari Özellikleri 

Büyük Kiremitlik Tabyası;  karargah, koğuĢlar, kar kuyusu, servis mekanları, bonet 

ve top amplasmanından oluĢan bir komplekstir(ġekil 4.1). Karargah ve koğuĢlar aynı 

yapı içerisindedir. Diğer birimlerden kar kuyusu, servis mekanları ve bonet ise bu 

yapıdan ayrı mekanlar olarak bulunmaktadır. Top amplasmanı ise kapalı bir mekan 

olmayıp; top atıĢlarının yapıldığı açık alandır.  
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Tabyanın mekân tanımları karargâhın olduğu kısımdan baĢlanılarak anlatılacaktır. 

 

 

ġekil 4.1 : Büyük Kiremitlik Tabyası vaziyet planı 

4.3.1 Plan özellikleri ve mekân tanımları 

Büyük Kiremitlik Tabyası’nın plan Ģeması dikdörtgen Ģeklindedir. Uzun kenarı 

kuzey cephe olup ölçüsü 92.46 m.; kısa kenarı da doğu cephesi olup, ölçüsü 15,6 m. 

dir(ġekil F.3). Cephede gördüğümüz payanda duvarlar da eklendiğinde ölçüler 

kuzeyde 94.73 m., doğuda 18.00 m. olmaktadır.  

Büyük Kiremitlik Tabyasının diğer tabyalarda olduğu gibi savunma stratejisi olarak 

düĢmanın geliĢ hattı güney ve batı yönlerinde cephesi olmayıp, toprak 

örtülüdür(ġekil C.6). Bu nedenle tabyanın güney ve batı yönleri toprak dolgu ile 

kapatılmıĢ, suni bir tepe Ģeklinde yapılmıĢtır.  Bu toprak dolgu açık cephelerde açılı 

istinat duvarlarıyla tutulmaktadır(ġekil C.9, C.10, C.33, C.34). Ġstinat duvarlarından 

doğu cephesindeki 10.46 m. olup, yatayla 46,6º; kuzey cephesindeki 12.33 m. olup 

yatayla 126,6 º açı yapmaktadır (ġekil F.2, F.5). Yapı için ciddi bir yük olan bu 

toprak dolgunun itme kuvvetlerine maruz kaldığı tabyadaki yapısal desteklerinden 

biri de cephede gördüğümüz 7 adet payandadır.  
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ġekil 4.2 :  Büyük Kiremitlik Tabyası plan Ģeması( payandalar kırmızı ile 

                          iĢaretlenmiĢtir.) 

 Siyah bazalt taĢ kullanılarak örülmüĢ olan payandalar planda dikdörtgen tabandan 

baĢlayıp, 5,3 m. yüksekliğinde cephe duvarındaki kenarı sabit kalmak Ģartıyla 

yaklaĢık 1,6 m. geri çekilmektedir. Bu kottan 70 cm yukarıda da tamamen cephe 

duvarı ile birleĢerek yaklaĢık 6 m. uzunluğa ulaĢmaktadır. 

           

ġekil 4.3 : Payanda çizimi 

Sadece doğu ve kuzey yönünde cephesi bulunan tabyanın, yan istinat duvarları, 

payandaları ile cephesinin plan izdüĢümü anlatılmıĢtır. Buraya kadar anlatılan 

tabyanın plan özelliklerine; ayrıntılı mekânsal tanım baĢlıkları altında iç mekândaki 

kurgu ile birleĢtirilerek devam edilecektir.   

4.3.1.1 Zemin kat ( 0.00 kotu) 

Yapının dikdörtgen planı; ara taĢıyıcı duvarlarından geçen akslarla bölünen 16 

birimden oluĢmaktadır. Doğu-batı yönünde bu 16 birimin ilk üçü iki katlı olup, 

karargâh bölümü için ayrılmıĢ; diğer birimler ise koğuĢ olarak planlanmıĢtır(ġekil 

F.10). 
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ġekil 4.4 : Plan aksları 

Tabyanın zemin katı topografyanın Ģartlardan gelen yapı içerisindeki 

kademelenmeden ötürü; dört birimi kapsayarak, doğu-batı istikametinde 20 m. den 

sonra kesilmektedir(ġekil F.12). 

Yapının maruz kaldığı müdahalelerden dolayı rölövede izlerine rastladığımız özgün 

ara duvarlar ve kat döĢemesi günümüze ulaĢamamıĢ; iki katlı ara bölmeli karargâh 

kısmını tek mekân olarak algılamamıza sebebiyet vermiĢtir. Restorasyon planında bu 

ara duvarlar ve kat döĢemesi geleceği için mekân tanımlarında paralel olması 

amacıyla kodlamalar yapılmıĢtır. Buna göre karargâh bölümündeki kodlamalar doğu 

cephesi giriĢ kapısı önü ZK01 GĠRĠġ ve ZK02,ZK03, ZK04 KARARGÂH 

Ģeklindedir.  

Karargah  

Karargah bölümüne, doğu cephesi en batı ucunda bulunan 2.25 m. geniĢliğinde 

kemerli bir kapıdan giriĢ verilmiĢtir(ġekil C.16,C.17). Kapıdan sonra yaklaĢık 13 m. 

uzaklıkta bulunan merdiven sahanlığı ile birlikte bu mekan giriĢ holü niteliğinde 

olup, mekansal kodlaması ZK01 Ģeklinde yapılmıĢtır(ġekil C.50). Bu holün ara 

bölücü duvarlarla zemin kattaki diğer mekanlardan ayrıldığı yapının rölövesindeki 

izlerden ve eski fotoğrafından  görülmektedir(ġekil D.12). Kullanım açısından da 

ayrı olması gereken bu hol mekanının hem rölövesinden hem de Nusret Çam’ın 1990 

senesinde çektiği fotoğraftan üst kat ahĢap döĢemesi ile üstü kapandığını 

bilinmektedir. GiriĢ kapısı üstündeki döĢeme de koridorun diğer kısımlarından bir kat 

döĢemesi kadar daha yukarıdadır. AhĢap döĢemelerin oturduğu baĢlıkların da burada 

yükseltilmiĢ olması; giriĢin önünün daha rahat olması için yapının ilk yapıldığında 

alınan bir tasarım kararı olduğunu göstermektedir(ġekil C.70). Aynı Ģekilde giriĢ 
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üstündeki yüksek döĢeme olduğu, doğu cephe duvarı önündeki birimlerinde de 

görülmektedir.  

GiriĢ kısmı ile karargah bölümü zemin katı 13.86x14.47 m. ölçülerinde dikdörtgen 

plan Ģemasına sahiptir. YaklaĢık 200 m2 lik bu mekanda, haçvari planlı 4 adet tekil 

ayak bulunmaktadır.  

         

ġekil 4.5 :  Tekil ayak plan ölçüleri 

Bu ayaklar birbirleri ile basık kemerlerle bağlanır, mekânın üst örtüsü olan tonoza 

paralel Ģekilde +4.00 kotundaki ikinci kemerleri oluĢtururlar. Hem yapıyı hem de 

yapı üzerindeki ciddi bir yük olan toprak dolguyu taĢıyan tekil ayaklar; yukarıda 

bahsettiğimiz gibi birinci kat döĢemenin ahĢap kiriĢlerinin oturacağı baĢlık detayına 

da sahiptir. Bu baĢlıklar; döĢemenin baĢlayacağı seviyedeki taĢın, ahĢabın oturması 

için 20 cm. ileri çıkıĢı ile yapılmıĢtır. Dairesel profil ile de detaylandırılmıĢtır.( ġekil 

4,9). 

       

ġekil 4.6 : BaĢlık detay çizimi 
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Tekil ayaklar birbirleriyle olan kemer bağlantılarını yapı beden duvarları ile de 

yapmaktadır. Kemerin beden duvarları ile birleĢeceği yüzeyde duvar kalınlığı 30 cm. 

artırılmıĢtır.  

 

ġekil 4.7 : Tekil ayakla beden duvarlarının kemer oluĢturacağı aksta duvar 

                         kalınlığında 30 cm lik artıĢ 

A.N.Tanyeli’nin plan çiziminde karargâh bölümünde ara duvarların gösterimi 

bulunmaktadır. Bugün tabyanın rölövesinde kalıntılarına rastladığımız bu ara 

duvarlar farklı yapım teknikleri ile iki Ģekilde bulunmaktadır.  

 

ġekil 4.8 : Zemin kat planı rölövesinde ara duvarların iĢaretlenmesi( kırmızı 55 

                    cm.lik taĢ duvarları, mavi 15 cm.lik tuğla duvarları ifade etmektedir.) 

Bunlardan 4.5x13x25 cm tuğların kullanılıp sıvandığı 20 cm lik ara duvar; zeminden 

yaklaĢık 20-30 cm yükseklikte örgüsü kalmıĢ Ģekilde, 2-3 aksları hizasında güney 

duvarı ile ona en yakın tekil ayak arasında bulunmaktadır(ġekil C.65,C.67). Duvar 

kalıntıları daha az kalmıĢ Ģekilde yine 3 aksı üzerinde birinci kat merdivenine en 
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yakın iki tekil ayak arasında da bu örgü ile yapılmıĢ duvar bulunmaktadır(ġekil 

C.64). Tabyanın iç mekânlarını gösteren eski fotoğraflarında bu örgü ile yapıldığını 

düĢündüğümüz duvarın görüntüleri vardır(ġekil D.09). Buna göre duvarın orta 

aksında bir kapı ve iki yanında pencere bulunmaktadır. Anlattığımız yerlerde kapının 

olamayacağını iĢaret eden zeminden 30 cm e varan kalıntılarından ötürü bunlar sağır 

kabul edilip;  bundan baĢka yine bu teknikle yapılmıĢ ama açıklıkları olan bu 

duvarların C aksı hizasında tekil ayaklar arasında ve doğu duvarına en yakın tekil 

ayak arasında olduğunu tahmin etmekteyiz(ġekil F.17).  

Diğer bir tip duvar olarak da taĢ örgü arası ahĢap hatıllı, sıvalı 55 cm lik duvarlar 

bulunmaktadır. 1990 yılı çekilmiĢ fotoğraflarında da bu duvarlar mevcuttur(ġekil 

D.12). Bugün duvar kalıntıları giriĢ holünü diğer mekânlardan ayırmak amacıyla B 

aksı üzerinde tekil ayaklar arasında ve B-C akslarındaki doğu duvarına en yakın tekil 

ayaklar arasında bulunmaktadır(ġekil C.63,C.64,C.66). Bu duvardan yine giriĢ 

holünü diğer mekânlardan ayırmak için B aksı üzerinde giriĢe en yakın hiza da kapı 

geçiĢi ile yapıldığı rölövedeki izlerden anlaĢılmaktadır.  

Karargâh zemin katındaki açıklıklara bakıldığında; kuzey duvarındaki açıklıklar daha 

çok savunma amaçlı; doğu duvarındaki açıklıklarının ise farklı Ģekilde; kemerli 

pencere kurgusu ile ıĢıktan faydalanma amacıyla yapıldığı görülmektedir. Kuzey 

duvarındaki açıklıklar mazgal olarak tanımı yapılan savunma amaçlı yapılan 

boĢluklar olup geniĢlikleri 35 – 43 cm arasında değiĢmektedir(ġekil C.48,C.74). 

Doğu duvarındakiler ise geniĢlikleri 55-65-70 cm. olan söveli, kemerli pencerelerdir. 

Tabyanın hiçbir penceresinde doğrama yoktur, hatta birçoğu tuğla örgü duvarla 

kapatılmıĢ olup portland çimento ile sıvanmıĢtır(ġekil C.49).  

Güney duvarı toprak dolgu ile kapalı olduğu için herhangi bir açıklık yoktur. Sadece 

1-2 aksları arasında kalan duvarda kemerli bir ocak niĢi mevcuttur(ġekil C.50). Aynı 

Ģekilde zemin kat seviyesinde doğu duvarında da B-C ve C-D askları arasında farklı 

tipte iki adet ocak bulunmaktadır(ġekil C.52,C.54).  

Karargâh bölümünde birinci kata bağlantıyı sağlayan ahĢap merdivenleri batı duvarı 

ile taĢınmıĢtır(ġekil C.58, C.61). Bugün yapının rölövesinde sadece duvardaki 

bağlantı izlerini ve merdiven duvar sıvası kalmıĢtır. AhĢap merdivenlerin ilk 

basamağı da giriĢ holünde +1.05 kotundaki merdiven sahanlığından baĢladığı, 1865 

yılı proje çiziminde gösterilmiĢtir(ġekil D.1). Merdiven basamak geniĢliği de bu 
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sahanlığın geniĢliği olan 80 cm. ölçüsünden gelmektedir(ġekil C.58). Hem 

merdivenin altında hem de C-D aksları arasındaki duvar yüzeyinde bir set üzerine 

kurgulanmıĢ, tam ve yarım kemerli niĢler ve her niĢ arasında 50 cm lik, niĢin aksi 

yönünde 30 cm lik çıkıntı yapmıĢ duvar parçaları bulunmaktadır(ġekil C.60). 16x20 

cm ahĢap elemanlar bu duvar parçalarının taĢ örgüsü arasında görülmektedir(ġekil 

C.62). Bu ahĢap elemanların müdahale gördüğü, özgün halinde merdivenin olduğu 

kısımda döĢemeyi ve merdiveni taĢıyan ahĢap dikmelerle gergi kiriĢi gibi bağlantısı 

olduğu tahmin edilmektedir. Merdivene ait bir taĢıyıcının günümüze kadar 

ulaĢamamıĢ olması; ahĢap elemanların kullanılarak bu yapısal sorunun çözülmüĢ 

olduğunun ihtimali yüksektir. Bundan ötürü niĢler arasındaki bu ahĢap elemanlar 

merdiven konstrüksiyonun bir parçası olarak kabul edilmiĢtir.  

ZK05 mekanı 

ZK05 mekanı üst kat döĢemesi günümüze ulaĢamadığı için rölövede tek katlı bir 

mekan olarak görülmektedir. Mekansal tanımı yapılırken restitüsyonu ile paralel 

olması amacı ile üst katına ait özellikler 1K05 mekanının tanımında anlatılacaktır. 

ZK05 mekanı için yapılan tanımlar zemin kat plan seviyesine giren kısmı 

içermektedir. 

Karargah bölümü ile koğuĢlar arasında kalan mekandır. Topografyadan gelen yapı 

içindeki kademelenme bu mekanda çözülerek; karargah ile koğuĢlar arasında geçiĢ 

mekanı niteliğindedir. Bu mekana giriĢ, karargah bölümü giriĢ holündeki üç 

basamaklı taĢ merdivenlerden çıkıldıktan sonra sahanlıktaki 2.3 m geniĢliğindeki bir 

açıklıktan  sağlanmaktadır(ġekil C.51). KoğuĢ kısmından bağlantı ise bitiĢiğindeki 

koğuĢ birimindeki kemerli bir açıklıkta basamaklandırılmıĢ taĢ merdivenden inilerek 

sağlanmaktadır(ġekil C.80). 

Ölçüleri koğuĢ birimleri ile aynı olan  4.5 x 10.5 m. boyutlarında dikdörtgen bir 

plana sahiptir. Üst katın döĢemesinin oturması için duvar kalınlığında mekanı çepe 

çevre saran 20 cm lik bir artıĢ görülmektedir(ġekil C.77).  

 Bu mekan toprak içinde kaldığı için dıĢ mekana açılan herhangi bir pencere 

bulunmamaktadır. Karargah ile koğuĢ birimine bağlantıyı sağlayacak açıklıklardan 

baĢka güney duvarınının en doğusunda bir adet kemerli kapı bulunmaktadır. ZK06 

mekanına giriĢi sağlayan bu kapıya 3 basamaklı taĢ merdivenlerden çıkılarak 

ulaĢılır(ġekil C.84,C.85). 
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ZK05 mekanının döĢemesinde taĢ bloklar görülmektedir. Tabyalarda umumi 

kullanım alanlarında taĢlık diye nitelendirilen mekanla benzerlik göstermektedir. 

Bundan ötürü bu mekana ait döĢeme özgün kabul edilmektedir. Buraya ait zemin 

kotu +0.93 ‘tür. 

ZK06 mekanı 

Bu mekanın ilk yapımında ne amaçlı kullanıldığına dair net bir bilgi olmamasına 

karĢı Nusret Çam bu mekanı hela ve ya hamam olarak kullanıldığını belirtmiĢtir.  

Bu mekana ZK05 mekanından 3 basamaklı taĢ merdivenden kemerli bir kapı ile 

girilmesi ile döĢeme kotunun 80 cm. yukarıya alınmıĢ olması; hela ve ya hamam 

olabilceği ihitmalini desteklemektedir. Duvarda +1.70 kotunda kiriĢ boĢlukları 

görülen bu mekanın döĢemesi ile temel seviyesi arasında giderler toplanmıĢ 

olabilir(ġekil C.86). +4.29 kotunda bulunan 61x76 cm boyutunda küçük bir pencere 

ile mekan, ZK05 mekanından ıĢıklandırılmaktadır. 

 Duvar boyutları 4.13 m. ve 3.20 m. olan, 13.2 m2 lik dikdörtgen bir alana sahip 

olup; ikinci bir katı olmamasına rağmen döĢemeden 5.8 m yukardan tonoz örtü ile 

mekan kapatılmıĢtır. Tonoz yönü ZK05 mekanın aksine doğu cephesine paraleldir. 

Yüzeyi sıvalı olan bu mekanın tonoz örgüsünün tuğla olması muhtemeldir(ġekil 

C.88). 

4.3.1.2 Birinci kat ( +3.40 / +3.56 kotu) 

Yapının birinci katı; karargâhın ve ZK05 mekânlarının zemin üstü katları ve koğuĢ 

birimlerinin giriĢ mekânlarından oluĢmaktadır. Ancak karargâh ve ZK05 

mekânlarının özgün kat ahĢap döĢemeleri rölövede olmadığı için mekân kodları 

restitüsyonla paralel olması amacıyla karargâh bölümü üst katı 1K01-1K04; ZK05 

mekânın üst katı da 1K05 olarak belirlenmiĢtir. 12 adet eĢ koğuĢ birimi de kendi 

içinde kodlanarak doğu-batı doğrultusunda KK01 ( koğuĢ katı) mekân kodu ile 

baĢlatılmıĢtır.   

Karargah 

 Zemin katta olduğu gibi haçvari planlı 4 tekil ayağın ortada olduğu ve beden 

duvarlarının çevrelediği kare bir Ģema vardır. Tekil ayaklar tonozlu oluĢturulan 

kemer bağlantılarının yanı sıra +4.00 kotunda ikinci bir kemer örgü ile bağlantı 

yapmaktadır. Bugünkü durumunda zemin katta olduğu gibi ara bölücülerin izlerine 

rastlanmaktadır. Bu bölücüler konumlandığı kemerin Ģeklini alan ahĢap 
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doğramalardan oluĢan bir sistem oluĢturulmuĢtur(ġekil C.68,C.69,C.70). Rölövede 

doğramaların kemer kısmındaki yüzeyin bağdadi çıtalar kullanılarak üzeri sıvandığı 

görülmektedir(ġekil C.68). Ardından geçiĢi izin verecek Ģekilde bir kurgusu olması 

gereken bu doğramalar ilgili herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. 

 Zemin katta taĢlığa çıkan merdivenlerin sağında birinci kata bağlantıyı sağlayan 

merdiven izlerine rastlanmıĢtır. Merdivenin son basamağının taĢlığa çıkan merdiven 

sahanlığına geldiği için; birinci kat merdiven basamak geniĢliği sahanlığın geniĢliği 

olan 80 cm verilebilir. Merdivenin mesnetlendiği duvar yüzeyinde hem merdiven 

basamak izleri hem de basamaklardan 55 cm. yukarda boyanmıĢ duvar sıvası üzerine 

mavi renkte çivit görülmekte; bunların adedince merdiven basamağı olduğu 

anlaĢılmaktadır(ġekil C.61).  Bunlara göre 8 basamaklı, rıhtı 19 cm, baskıç geniĢliği 

de 33 cm. olan ahĢap bir merdiven bulunmaktadır. 

Bu merdiven zemin katta anlatılan niĢler arasındaki ahĢap elemanlar, günümüze 

ulaĢamamıĢ ahĢap dikmelerle taĢındığını kabul edilmiĢtir. 

Karargâh birinci katında doğu duvarı 40 cm dıĢa doğru çekilmiĢtir. Bundan ötürü 

buradaki pencerelerin derinlikleri de azalmıĢtır(ġekil C.63).  

1K05 mekanı 

Yapı ilk tasarımında 1K05 mekanı, ZK05 mekanınından +3.00 kotunda ahĢap 

kiriĢlerin üzerine kaplamanın gelmesiyle oluĢan döĢemeyle ayrılmaktadır. Ancak bu 

döĢeme günümüze ulaĢamadığı için bu mekan ayrı bir Ģekilde algılanmaktadır(ġekil 

C.77).  

Karargah bölümünden bağlantı zemin katta bahsettiğimiz açıklıktan sağlanmaktadır. 

Bu kemerli açıklık 2.30 m geniĢliğinde olup üzerinde doğramanın olduğu izlere 

rastlanmaktadır(ġekil C.76). Bu geçiĢte döĢeme karargah bölümündeki döĢemeden 

17 cm aĢağıdadır. Bu düĢüĢ ile koğuĢ birimlerinin döĢeme hizasına gelmektedir. 

AhĢap döĢeme koğuĢ birimlerine bağlantıyı sağlayan merdivenlerde kesilmektedir. 

Burada döĢeme duvara oturmadığı için dikmeler üzerinde taĢındığı tahmin 

edilmektedir. Aynı uygulama zeminde ZK06 mekanına giriĢi sağlayan taĢ 

merdivenlerin önünde de yapılmıĢtır(ġekil F.11). 

KoğuĢla komĢu olan duvarda merdiven basamaklarının olduğu ancak rölövesinde 

muhdes bir duvarla kapatılmıĢ olan 2.20 m. geniĢliğinde kemerli bir geçiĢ ve 1 adet 

1.22 m geniĢliğinde kemerli pencere bulunmaktadır. Cepheye de açılan 1,4 m. eninde 
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2 adet kemerli pencere bulunmaktadır. Bu pencerelere ait herhangi bir doğrama 

detayı demir parmaklıkları dıĢında kalmamıĢtır. Özgün halinde sıvalı olan bu 

mekânda aĢınmıĢ sıva yüzeyleri görülmektedir(ġekil C.81). 

KoğuĢlar 

Birinci katın batıya doğru istikametinde konumlanmıĢ 12 adet eĢ koğuĢ birimi 

sıralanmıĢtır. KoğuĢlara giriĢ kuzey duvarında bulunan 3 kemerli kapıya sahip 

KK01,KK05 ve KK09 mekânlarından sağlanmaktadır(ġekil C.36). Her 4 koğuĢ 

birimine bir kapının geldiğini düĢünürsek 3 takım askeri bölük olduğu yorumunu 

yapabiliriz. 

Ġster kapı olsun ister pencere her koğuĢ birimi kuzey cepheden ıĢığını alan, güney 

yönü kapalı olan doğu-batı istikametinde sıralanmıĢ dikdörtgen planlı mekânlardır. 

Kısa kenarı 4.47 m, uzun kenarı 10,52 m. olup yaklaĢık 47,4 m2 alana sahip 

mekânlardır. Orta akslarından 120x cm geniĢliğinde kemerli geçiĢler bulunmaktadır. 

GiriĢ olan yerlerde basık kemerli kapılar, diğer koğuĢ birimlerinde ise iki adet 

kemerli pencere bulunmaktadır(ġekil C.89,C.95). Ayrıca koğuĢlar arasında da raf 

olarak kullanabilecekleri dairesel kemerli açıklıklar vardır(ġekil C.103). Tahsin 

AĢıroğlu kitabında yer verdiği kemerli dolaplar tanımını bu açıklıklar için yapmıĢtır. 

Bugün bu açıklıklar kullanıcı müdahaleleri ile yer yer muhdes duvarlarla 

kapatılmıĢtır. Bu açıklıkların dıĢında eĢyaların konulması için 42x55x55 cm 

ebatlarında niĢler de bulunmaktadır(ġekil C.90). KoğuĢların cepheye açılan 

pencereler birbirleri ile eĢ olup içte 1.35 m. dıĢta 0.84 m. geniĢliğindedir. Pencereler 

34 cm lik bir taĢ söve olup, söveden sonra açılı iç mekâna geniĢlemiĢtir. Pencerelerde 

doğrama izleri görülmesine karĢın demir parmaklıkları dıĢında herhangi bir detay 

kalmamıĢ, hatta bazıları muhdes duvarlarla kapatılmıĢtır(ġekil C.112).Pencerenin 

olmadığı koğuĢ birimlerinde kemerli kapılar bulunmaktadır. Ġlk baĢta da dediğimiz 

gibi bu kapılar KK01,KK05 ve KK09 mekânlarında olup, dıĢarı ile bağlantıyı 

sağlamaktadır. Kapılar yapım tekniği açısından aynı olup, geniĢlikleri değiĢmektedir. 

Doğudan batıya doğru kapı geniĢlikleri 1,88, 2,22 ve 1,92 m. dir. 54 cm olan taĢ 

söveli, planda iç duvar yüzeyi ile açılı Ģekilde kemeri tuğla olarak ikinci bir kemer 

bulunmaktadır(ġekil C.105,C.108).  Bu kemerle birlikte mekânların tonoz örtüsü 

baĢlamaktadır.  
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Cepheye paralel kemeri olan tuğla örgü tonozların en yüksek kotu +7.55’tir. 

Tonozlar, koğuĢ birimleri arasında olan 1,32 m kalınlığındaki taĢ duvarlar üzerine 

oturmaktadır. Bu duvarlardan iç mekânların köĢelerinden 4.15 m. mesafe de kemerli 

geçiĢler verilmiĢtir. 2.25 m. geniĢliğinde, en yüksek kotu özgün döĢemeden 3,15 m 

yukarıda olan bu geçiĢler koğuĢlarda iç dolaĢımı sağlamaktadır(ġekil 

C.94,C.115,C.120). Bu geçiĢlerde sıvası açılmıĢ yüzeylerde yapılan ölçümlerde 

yatayda 1 m ye varan, yükseklikler 30-60 cm arasında değiĢen düzgün taĢ blokları 

görülmüĢtür. 

Mekân ölçüleri diğer koğuĢ birimleriyle aynı olan KK11 ve KK12 koğuĢ birimleri 

topografyadan dolayı, diğer koğuĢ birimlerinden 1.60 m yukarıda konumlanmıĢtır. 

Bu koğuĢlara bağlantıdan ötürü KK10 mekânında farklılık görülmektedir. DıĢtan 

bağlantıları olmayan KK11 ve KK12 mekânlarına bağlantıyı sağlayan merdivenin 

KK10 mekânındaki kemerli geçiĢte olması gerekmektedir(ġekil C.90). Ancak burada 

muhdes duvarla mekânların bağlantısı kapatıldığı için merdivenlere ilgili görünen ilk 

basamağı dıĢında herhangi bir detay bilinmemektedir(ġekil C.128). KK01 mekânı ile 

ZK05 mekânı arasındaki merdivenlerle benzerlik gösterdiği tahmin edilen bu 

merdivenlerle ilgili bilgiler restorasyon sırasındaki temizleme müdahaleler 

sonucunda alınacaktır. Ayrıca merdivenlerin olduğu bu geçiĢin en üst noktası, 

koğuĢun tonoz tepe noktasından 17 cm aĢağıda olduğu için geniĢ bir derinliğe 

sahiptir(ġekil C.129). 

4.3.2 Cephe özellikleri 

Yapının cephelerinde yer yer müdahaleler olmuĢ olsa da kütlesel etkisi bozulmamıĢ, 

genel itibari ile de özgün haline sadıktır. Askeri savunma yapısı olması nedeniyle 

kurgudan dolayı iklimsel Ģartlara rağmen düĢman geliĢ hattı olan güney yönünde 

yapının cephesi bulunmamaktadır. Batı cephesi de aynı Ģekilde toprak dolgu ile 

kapatılmıĢtır. Tabyanın sadece kuzey ve giriĢin bulunduğu doğu yönünde cephesi 

bulunmaktadır. 

Tabyanın kapalı olan güney ve batı cephelerindeki toprak yığının itme kuvvetlerini 

karĢılamak amacıyla mevcut cephelerle çapraz aks yapan yan istinat duvarları 

bulunmaktadır. Kapalı cephelerindeki toprak dolgunun itme kuvvetlerine maruz 

kalan tabyanda, bu kuvvetlere karĢı doğu ve  kuzey cephede 3  ve tam köĢede 

yapılmıĢ bir adet payanda bulunmaktadır(ġekil F.6,C.10,C.22). Doğu istinatına da bu 



 
47 

payandadan inĢa edilmiĢ olmasına rağmen,kuzey cephedeki istinat duvarında 

payanda yoktur. Daha az yüksek olması sebebiyle bunda yapımına luzum 

görülmemiĢ olabilir. 

4.3.2.1 Doğu cephesi 

Yapının doğu cephesi, aynı zamanda karargahın giriĢinin sağlandığı cephedir. 

Yatayda ölçüsü 15,6 m, köĢe payandası ile birlikte ölçüsü 18,0 m dir.  Cephenin en 

üst sırasında yer yer taĢlar dökülmüĢ olsa da yükseklik 10,56 m. ye varmaktadır. 

Güney doğru bu yükseklik 30 derecelik açıyla yer düzlemine ulaĢıp doğu yan istinat 

duvarını oluĢturmaktadır. Kalınlığı 62 cm. olan bu duvar planda da doğu duvarı ile 

136 derecelik açı ile bağlanmakta olup, plan boyu 10,46 m dir(ġekil F.3). Tam 

köĢeden 3,61 m. sonra kademelenmiĢ ve bu kademelenmede payanda 

yapılmıĢtır(ġekil C.12). Payandadan sonra tekrar aynı eğimle toprağa içine kadar 

duvar devam etmektedir(ġekil C.11). Bu duvar sadece istinat amaçlı yapılmıĢ olup, 

payanda ile desteklenerek arkasındaki toprak yığınını tutmaktadır. Payanda diğer 

cephe payandaları ile aynı teknikle yapılmıĢ ancak yaslandığı duvarın kısa olması 

sebebiyle boyu daha kısadır. 2,12 m boyunda 2,1 x 2,2 ebatlarında bir set üzerinde 

kenarlardan 30 cm çekilerek eğimli bir Ģekilde duvara bağlanmaktadır. Set altında 15 

cm kalınlığında sömel bulunmaktadır. Aynı Ģekilde yapılmıĢ doğu duvarına yaslanan 

2 ve 3 numaralı payandaların boyları 8,15 m dir. KöĢede bulunan payanda Ģekil 

olarak diğerlerinden farklılaĢmıĢtır. Duvara yaslandığı kenarlarından baĢka 5 kenarı 

daha olup, köĢeyi tam kavrıyarak tutmaktadır. Bu payanda ile solundaki 3 no lu 

payanda arasında karargah giriĢ kapısı bulunmaktadır. GiriĢ kapısı 2.27 m. 

geniĢliğinde, basık kemerli bir kurguya sahiptir(ġekil C.16). Kapının kemer kilit 

taĢının hemen üstünde 18 cm. yüksekliğinde 1.80 yatay uzunluğunda profilli bir taĢ 

bulunmaktadır(ġekil C.15). Hemen bu taĢın üstünde de içe doğru boĢluk yapan 

kitabesinin konulduğunu tahmin ettiğimiz 50x43 cm bir taĢ bulunmaktadır.   

Pencereler zemin kat ve birinci kat seviyesinde olmak üzere her aks arasında 2 tane 

bulunmaktadır. Üst kat pencereleri dairesel kemerli, düzgün kesme taĢ söveli olup 

geniĢlikleri 84 cm, yükseklikleri 1,76 m dir. +4.66 kotunda baĢlayan pencerelere ait 

demir korkulukları dıĢında herhangi bir doğrama kalmamıĢtır. Hatta kapı üstündeki 

ve yan sıralarındaki toplam 4 pencere muhdes duvarlarla kapatılmıĢtır(ġekil C.10). 
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Zemin kat seviyesindeki pencerelerde kemerli, söveli olup boyut olarak üst 

kattakilerden küçüktür. Kapının sol yanında B-C aksları arsında bulunan pencereler 

+2.30 kotunda olup geniĢlikleri 0,82 m, yükseklikleri 1,32 m dir. C-D aksları 

arasında bulunan pencereler ise +2.70 kotunda 0,55x 0.92 cm ebatlarındadır. Alt kat 

pencerelerinin tümünde de demir parmaklıklar bulunmaktadır. 

Doğu duvarı ve doğu yan istinadı kalker taĢ cinsi ile payandaların dıĢ cidarı ise siyah 

bazalt ile örülmüĢtür.  Özgün hali sıvasız olan bu duvarın bazı yüzeylerinde boya, 

grafiti yazıları bulunmaktadır. 

4.3.2.2 Kuzey cephesi 

Kuzey cephesi yatay ölçüsü 92.46 m dir. Cephede gördüğümüz köĢe payandası da 

eklendiğinde ölçü 94.73 m. olmaktadır. Doğu duvarından gelen yükseklikten 

baĢlayıp cephe sonlarına doğru taĢ örgü iki üç sırası artmaktadır. Buna göre cepheye 

ait son kotlar +10,16 ila +10,66 arasındadır. Duvarların zemin ile iliĢkili olarak boy 

uzunluğu değiĢmektedir. Özellikle cephenin bitimine doğru topografyadan 

kaynaklanan bir yükselme söz konusudur(ġekil C.31). Buna göre cephenin boy 

uzunluğu koğuĢ mekânlarının önlerinde 6,8- 7 m arasında değiĢmektedir. 

Payandaların olduğu karargâh bölümüne tekabül eden cephe duvarlarında zemin 

daha altta kalmakta ve uzunluk 8,38 m ye varmaktadır. Payandaların beden duvarları 

ile birleĢtiği en üst noktası doğu cephesindekilerle aynı hizada olup +8.00 

kotundadır. Buradaki payandalar doğu cephesindekilerden oturduğu setler bakımdan 

farklılık göstermektedir. Burada zeminin daha yüksek olması sebebiyle payandanın 

altındaki geniĢlemeler 20 cm kadar gözükmektedir. Son payanda da bu kısım toprak 

altındadır.  

Cephedeki pencere düzenine bakıldığında koğuĢ birimlerine ait pencerelerin hepsi 

aynı olup geniĢlikleri 0,84 m, yükseklikleri 1,90 m dir. Payanda arasında kalan 

pencereler de aynı teknikle yapılmıĢ olup, 0,78x1,50 m ebatlarıyla farklılaĢmıĢlardır. 

Bu pencereler köĢe payandası ile 5 no. payanda arasında birinci kat seviyesinde 1 

adet, zemin kat seviyesinde 2 adet mazgal penceresi bulunmaktadır. 5 no. payanda ile 

6 no. payanda arasında kalan üst kat pencerelerinden en batıdakinin kemeri payanda 

altında kalmıĢtır. Bu durum, pencerenin iç mekân görüntüsüne de yansımıĢtır. Bu 

pencerenin yanında 1 adet üst sıra pencereleri ile aynı Ģekilde kemerli, düzgün kesme 

taĢ söveli pencere;  alt sırasında da +2.35 kotunda 2 adet mazgal penceresi 
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bulunmaktadır. 6-7 no lu payandalar arasında kalan pencereler de diğerleri ile aynı 

Ģekilde üst sırada 2 adet kemerli pencere, alt sırada da 2 adet mazgal pencere 

bulunmaktadır. Payandalar arasında kalan bu pencerelerin hepsi muhdes duvarlarla 

kapatılıp, portland çimento ile sıvanmıĢtır. 

Kuzey cephesinde koğuĢlara ait 3 adet kemerli kapı bulunmaktadır. Doğu cephesi 

giriĢ kapısı ile aynı teknikle yapılan kapılar; düzgün kesme taĢ söveli, dairesel 

kemerli olup herhangi bir doğramaları günümüze ulaĢamamıĢtır(ġekil 

C.25,C.27,C.29). 

Kuzey duvarında farklı kotlarda konumlanmıĢ, farklı boyutlarda boĢluklar 

bırakılmıĢtır. Konumları incelendiğinde bazısı koğuĢ mekânları ortasına bazıları da 

koğuĢlar arasındaki duvar içine tekabül etmektedir. Konumları, bu boĢlukların 

ısıtma, havalandırma amacı ile yapıldığını göstermektedir(ġekil C.27). 

Kuzey duvarı üzerinde 13 adet çörten bulunmaktadır. 7 no lu payandanın batı 

yüzünde de daha küçük boyutta çörten yapılmıĢtır(ġekil C.24).   

Yapım tekniği açısından kuzey duvarını irdelersek üzeri toprak örtülü yapının üs 

kotuna çıkıp yaptığımız ölçüme göre, cephede gördüğümüz dıĢ cidarın kalınlığı 55 

cm. dir. Kalker taĢ cinsi ile kesme taĢ olmasa da düzgün Ģekilli taĢlarla horasan harçlı 

örgüsü yapılmıĢtır. Sadece açıklıkların kemer sövelerinde kesme taĢ kullanılmıĢtır.   

Yer yer duvarda derzlerde bozulma olsa da genel itibari ile sağlamdır. Aynı yapım 

tekniği ile kuzey yan istinat duvarı da yapılmıĢtır. Kuzey duvarı ile planda 126 

derecelik açı yapan istinadın plan boyu yaklaĢık 12,14 m olup  %35 eğimle aĢağıya 

doğru alçalmakta, en son zeminle birleĢmektedir(ġekil C.34,C.35). 

.  
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5.  ERZURUM BÜYÜK KĠREMĠTLĠK TABYASI ÜZERĠNDE SAPTANAN 

BOZULMALAR VE NEDENLERĠ 

Yapının koruma karar ve tekniklerini belirleyebilmek için öncelikle yapıdaki 

bozulmalar ve nedenlerinin irdelenmesi gerekmektedir. Yapı incelendiğinde, 

yapıdaki bozulmaların ağırlıklı olarak kullanıcı müdahalelerinden kaynaklandığı 

görülmektedir. Bu müdahaleler sonucu özgün detaylar kaybolmuĢ ve ya zarar 

görmüĢtür. Bazı yerlerde de müdahaleler yapı strüktürüne ve malzemeye etki 

etmiĢtir.  

Anıtta bozulmaya neden olan iç faktörler düĢünüldüğünde, Büyük Kiremitlik 

Tabyası için bu sınıflamada; tabyanın konumundan, zemin özelliklerinden 

kaynaklanan herhangi bir hasar tespit edilememiĢtir. Yapı bakımsız olmasına rağmen 

taĢıyıcı sistemi ayakta kalmıĢ ve yapının günümüze ulaĢmasına vesile olmuĢtur. Bu 

nedenle strüktür tasarımında,malzeme kullanımında herhangi olumsuz bir taraf 

saptanmamıĢtır. 

Tabyanın askeri savunma yapı olması nedeniyle, sade detay ve iĢçilik görülmektedir. 

Ancak bu sadeliğin olması, yapıda kötü iĢçilik ve detay kullanımı adı altında 

olumsuz bir veri olabilecek bir durum söz konusu değildir. 

Ġlk baĢta da bahsettiğimiz gibi yapı ağırlıklı olarak dıĢ nedenlerden; özellikle 

insanların neden olduğu hasarlardan zarar görmüĢtür. Diğer dıĢ nedenler 

düĢünüldüğünde bunlardan dolayı olan hasarların tespitini yapmak oldukça güçtür. 

Tabya Palandöken dağından ovaya geçiĢte bulunan; adını da aldığı tepe üzerindedir. 

Bundan dolayı hakim rüzgarlar altında kalmakta ve dağ eteklerinde olduğu için 

Erzurum’un karasal iklim Ģartlarından kolayca etkilenebilmektedir. Tüm bu önemli 

faktörlere rağmen yapı malzemede bu sebeple bozulma olmuĢ olsa da yapı  

günümüze ulaĢmıĢtır. 

Yapının inĢasından günümüze kadar Erzurum ilinde deprem hareketleri olmuĢtur. 

Ama tarihsel kaynakların araĢtırılmasında Büyük Kiremitlik Tabyası ile direkt iliĢkili 

herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Aynı zamanda yapı üzerinde de depremden 
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dolayı zemin hareketlerinin neden olduğu herhangi bir yıkım ve ya hasar tespit 

edilememiĢtir. 

Genel olarak insanların neden olduğu bozulmalar yapı üzerinde mekânsal,  strüktürel 

olarak ve malzeme üzerinde çeĢitli Ģekilde görülmektedir.  Bu bozulmalar rölöve 

üzerinde çeĢitli renk ve tarama teknikleriyle belirtilerek ayrı baĢlıklar altında 

anlatılacaktır. 

5.1 Mekânsal Bozulmalar 

Büyük Kiremitlik Tabyası terk ediliĢinden önceki ve sonraki dönemde özgün 

olmayan birçok müdahaleye maruz kalmıĢtır. Yapının rölövesinde; özgün 

kullanımında karargâh bölümünün zemin katında ara bölücü duvarların izlerine 

rastlanmaktadır. Ancak bu duvarlar bütünü ile günümüze ulaĢamamıĢtır. Yapıya ait 

ikinci kat döĢemesini oluĢturan elemanların da bugün yapıda görülememesi baĢka bir 

mekânsal bozulma olarak karĢımıza çıkmaktadır. Özellikle döĢeme elemanların 

ahĢap oluĢu, hızlı detayların kaybolmasında etken haline gelmiĢtir.  Hem ara bölücü 

duvarların hem de birinci kat döĢemesinin olmayıĢı; karargâh bölümünü iki kat 

yüksekliğinde tek mekân olarak algılanmasına sebebiyet vermektedir(ġekil C.58).  

Birinci kat ahĢap döĢemelerinin olmayıĢı; karargâh ile koğuĢlar arasında geçiĢ 

noktası olan ZK05 mekânında da görülen mekânsal bozulmalardır. Bu mekânlarda 

kat döĢemesine ait kiriĢ boĢlukları net bir Ģekilde görülmesine rağmen herhangi 

strüktürel eleman ve ahĢap kaplama elemanları bulunmamaktadır. Bundan ötürü bu 

mekânlar da iki kat yüksekliğinde tek mekânlar olarak görülmektedir(ġekil C.77).  

ZK05 mekânının KK01 koğuĢu ile iliĢkisini sağlayan merdivenlerin bulunduğu 

kemerli geçiĢ, duvarla kapatılmıĢtır. Muhdes olan bu uygulamanın ciddi bir iĢ yükü 

gerektiğini düĢünürsek yapının askeriye tarafından kullanıldığı zamanda yapılan bir 

uygulama olarak görülebilir. Yapıya strüktürel olarak bir etkisi olmayan bu 

uygulama; mekânsal bozulma olarak iki mekânın iliĢkisini kesmektedir(ġekil C.79).  

Belirli açıklıkların yine aynı teknikle kapatılması, koğuĢlar biriminde de 

görülmektedir. KK08- KK09, KK10-KK11 koğuĢ birimleri arasındaki kemerli 

geçiĢler;  KK03-KK04 mekânları arasındaki raflar kapatılmıĢ açıklıklardır(ġekil 

C.129,C.131). 
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Özellikle yapıya ait hiçbir kapı, pencere doğraması bulunmamaktadır. Restitüsyon 

sorunu olarak da karĢımıza çıkan bu detaylar, sadece duvarla bağlantı olduğu 

yerlerde iz olarak görülmektedir. Yakacak ihtiyacı ile alınan veya baĢka bir nedenle 

günümüze ulaĢamayan bu ahĢap doğramalardan sadece karargâh bölümünde tekil 

ayakların +7.05 kotu kemer bağlantıları arasındaki bulunan ahĢap doğramalar 

günümüze ulaĢabilmiĢtir. Ancak zemin kotuna yakın seviyelerde bu doğramaların 

devamı görülememektedir(ġekil C.69, C.70).  

Cephe pencerelerinin doğramalarının olmayıĢının yanı sıra birçoğunun da dıĢarıyla 

iliĢkisi kesilmiĢtir. Doğu cephesindeki giriĢ kapısı üzerindeki iki kemerli pencere, B-

C aksları arasında kalan birinci kat pencereleri tuğla ile örülüp, çimento ile 

sıvanmıĢtır(ġekil C.9).  Aynı Ģekilde kuzey cephesinde payandalar arasında kalan 

tüm pencereler, KK03,KK07 ve KK11 koğuĢ birimlerinde aynı Ģekilde pencereler 

kapatılmıĢtır. Diğer pencerelerde de yer yer demir parmaklıklar hasar görürken, 

birçoğunda bu elemanlar çıkarılmıĢtır. Kapılarda olduğu gibi pencerelerde de ahĢap 

doğramalar günümüze kadar ulaĢamamıĢtır.  

Büyük Kiremitlik Tabyasına ait servis yapısının yıkılmıĢ olması, tabyaya ait en ciddi 

mekânsal kayıptır(ġekil D.3,). Bugün sadece moloz yığının kaldığı bu mekânlara ait 

bilgilerde kısıtlıdır. Harita Genel Komutanlığı arĢivlerinde muhafaza edilen 1865 

tarihli Büyük Kiremitlik tabyasına ait planda çizimi olan servis mekânlarının iki adet 

de eski resmi bulunmaktadır(ġekil D.15,D.16).    

Tabyaya ait baĢka bir mekân olan kar kuyusunda ciddi bir mekânsal bozulma 

görülmemektedir. Sadece ön yüzündeki kemerli açıklığa ait doğramanın olmadığı 

kuyunun mekânsal olarak kullanımın zor oluĢu,  kullanıcıların kötü müdahalelerine 

maruz kalmamasına vesile olmuĢtur(ġekil C.38,C.39,C.40,C.41,C.42).   

5.2 Yapısal Bozulmalar 

KK07 ve KK08 koğuĢ birimleri arasına tekabül eden duvarda yapısal bir sorun 

gözlemlenmiĢtir(ġekil C.28). DıĢarıdan duvara bakıldığında cephe yüzey hattından 

yaklaĢık 12 dıĢarı patlamıĢtır. TaĢ örgününde düzensizleĢtiği bu yüzey duvar içindeki 

nedenlerin dıĢa yansıması görülmektedir. Ġç mekân sıvalı olduğu için net bir Ģey 

görülememiĢtir. Ancak bu durum duvarın dıĢ beden duvarı ile bağlantısında bir 

yerlerde sorunun olduğunu göstermektedir. 
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5-6 ve 6-7 no lu payandalar arasında kalan duvar yüzeylerinde derz boĢalması 

gözükmektedir. Bundan ötürü dıĢ cidarı oluĢturan taĢlar düzensizleĢmiĢ, müdahale 

görmezse taĢıyıcılıklarını kaybedebilir. Doğu cephesi yan istinat duvarında toprak 

yığın kalmamıĢtır. Bu durum karargâh bölümün tonozlarının açıkta kalmasına 

sebebiyet vermektedir. Strüktürel bir çatlak görülmemesine rağmen, kar ve su 

sebebiyle tonoz tuğla örgüsünde yapısal sorunların görülmesi muhtemeldir. 

Ġç mekânda 2-3 aksları arasında kalan duvar yüzeyinde hangi sebeple olduğu 

bilinmeyip,  duvar yüzeyi açılmıĢtır. Duvar içi künklerin görüldüğü bu yüzeyde 

oluĢan çatlakların ilerleyebilme ihtimali söz konusudur(ġekil C.72,C.73). 

7 no lu payandanın iç mekânda karĢılığında bulunan duvarda yaĢanmıĢ yapısal bir 

sorundan dolayı demir bir elemanlar çemberleme yapılmasına ihtiyaç 

duyulmuĢtur(ġekil C.74,C.75). Ama yine de bu duvarda strüktürel bir çatlak, 

eksenden kayma söz konusu değildir. 

Karargâh bölümünde yer yer kalıntılarına rastladığımız ara duvarların bütünüyle 

günümüze ulaĢamamıĢ olması en büyük sorunken; kalanlarında strüktürel 

özelliklerini kaybettiği ortadadır(ġekil C.63,C.64,C.65,C.66,C.67). 

5.3  Malzeme Bozulmaları 

Yapının inĢasında ağırlıklı olarak kullanılan malzemeler taĢ ve tuğladır. Bu 

malzemeler farklı sebeplerle kötü müdahalelere maruz kalmıĢ, yer yer parça 

kopmaları ile bazılarında yapısal bozulmalar görülmüĢtür. Bu durum özellikle dıĢ 

mekânda olan malzemeler de görülmektedir. Ġç mekânda sıvası aĢınmıĢ tuğla örgüler 

genel itibari ile sağlamdır(ġekil C.108,C.111). Malzeme kaybının olmadığı bu 

yüzeylerde genelde açıkta olduğu için kirlenme söz konusudur. Kıyaslama yapacak 

olursak kar kuyusunun ön yüzeyindeki tuğla örgüde ise yüzey kaybı ile birlikte derz 

boĢalması görülmektedir(ġekil C.38).  

Tonozlar dıĢında yapının duvarları taĢ ile örülmüĢtür. Bu örgüde açılan pencere 

açıklıklarında malzemede kopma görülmektedir. Özellikle KK12 koğuĢ biriminin 

doğudaki penceresinin denizlik seviyesinde örgü bütünü ile yok olmuĢtur(ġekil 

C.136). KK11,KK10 mekânlarında da pencerelerin iç mekândaki taĢ örgüsünde de 

malzeme kayıpları görülmektedir(ġekil C.131,C.127). 
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Tabya da ahĢap malzeme; kapı, pencere doğramalarında, döĢemede kullanılmasına 

rağmen günümüze ulaĢamamıĢtır. Bugün görebildiğimiz ahĢap doğramalar, tekil 

ayaklar arasındaki kemer içinde düzenlenmiĢ olanlardır. Bunların zemine yakın 

olanları da günümüze kadar gelememiĢ sadece insanların ulaĢmayacağı seviyedekiler 

kalmıĢtır. Bu ahĢaplar sağlam gözükmesine rağmen uygulama öncesinde 

dayanımlıkları kontrol edilmelidir. 

Metal malzeme olarak pencere demir korkulukları korozyona uğramıĢtır. Birçoğu 

günümüze ulaĢamazken, mevcut olanlarda darbe ve ya baĢka sebeplerle müdahale 

görmüĢ, Ģekillerinde eğilme ve burulma görülmektedir. 

Yapıdaki en çok malzeme bozulması sıvalı yüzeylerde görülmektedir. Sıva çatlakları, 

aĢınmalar yapıda en çok görülen bozulmalardır(ġekil C.81,C.93,C.111). Her yerde 

istinasız gördüğümüz sıva bozulmaları, mekân içerisinde yakılan ateĢ isi ile de farklı 

bir Ģekle girmiĢtir. Özgün karıĢımında saman, ot ve bağlayıcı olan sıvalar, ateĢ 

yakılan mekânlarda tamamıyla yok olmuĢtur(ġekil C.74,C.110,C.123).  
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6.  ERZURUM BÜYÜK KĠREMĠTLĠK TABYASI RESTĠTÜSYONU ĠÇĠN 

ÖNERĠLER 

Erzurum Büyük Kiremitlik Tabyasının restitüsyonu için önerisi hazırlanırken 

yapının; rölövesinden gelen izler, eski fotoğraf ve belgeler, mimari gereklilik ve 

diğer tabyalarla karĢılaĢtırmalar çalıĢmaya kaynak olmuĢtur. 

Yapıldığı ilk günden terk ediliĢ tarihine kadar askeri yapı olarak aynı iĢlevle 

kullanılan tabya; terk ediliĢinden öncesi ve sonrası dönem de hem bazı ihtiyaç ve 

gereksinimler doğrultusunda birtakım değiĢimler hem de yapının bozulmasına neden 

olan müdahaleler görmüĢtür.  Tüm bu uygulamalar, yapının özgün halinde olmayan; 

belirli bir nitelik taĢımadığı için dönem eki olarak da sayılmayacaktır. 

Restitüsyon projesi tek dönem olarak hazırlanmıĢtır. 

6.1 Restitüsyon Verileri Olarak Kaynaklardaki Çizimlerin Rölöve ile 

Kıyaslanması 

Büyük Kiremitlik Tabyası ile ilgili elimizde bulunan çok değerli iki çizim 

bulunmaktadır. Bunlardan birisi, Harita Genel Komutanlığı arĢivlerinde muhafaza 

edilen 1865 tarihli projedir. Bu proje, tabya planı ve iki kesiti bir de servis 

mekânlarına ait bir planı içermektedir. Diğer bir çizimde Nesimi Tanyeli’nin 

kitabında bulunan tabyanın, bonetin ve servis mekânların planını gösteren çizimdir. 

Bu çizimler bugün sadece izlerine rastladığımız detaylara ıĢık olarak restitüsyon 

çizimlerinde altlık niteliğindedir.  

1865 yılı çizimde tabya ve servis mekânları ve tabyanın beden duvarları ve karargâh 

bölümünde bulunan 4 tekil ayağı görülmektedir. Bunun yanı sıra yapının köĢesinden 

itibaren konumlanan payandalardan sadece beĢinin gösterimi yapılmıĢtır. Restitüsyon 

kararlarında da konu olan çizimlerdeki bu farklılık, projenin uygulaması sırasında 

payanda sayılarının artımına iliĢkin alınan bir karar olarak yorumlanabilir. 
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ġekil 6.1 : Tabya plan çizimi(A.N.Tanyeli,1972) 

        

ġekil 6.2 :   1865 tarihli tabya ve servis mekânları plan çizimi(Çam,1993)  

 

ġekil 6.3 : Tabya restitüsyon çizimi(1865 yılı proje çiziminde gösterilmeyen 

                      payandalar çerçeve içine alınmıĢtır.) 

Teknik olarak 1865 yılı proje çiziminde herhangi bir ara duvar gösterimi 

yapılmamıĢtır. KoğuĢlar bölümündeki açıklıklar iĢaretlenirken, karargâh bölümünde 

giriĢ kapısı dıĢında bir gösterim yoktur. KoğuĢlar bölümündeki cepheye açılan 3 
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kapıdan birinin yeri de bugünkü rölöve ile örtüĢmemektedir. Bugün KK05 

mekânında kapı varken, bu çizimde KK06 ya tekabül eden mekânda kapının 

olduğuna dair bir gösterim vardır. Bu farklılık dıĢında kapılar ve pencerelerin iç 

mekâna doğru açıyla geniĢlemesi bugünkü rölöve ile aynıdır. Yine koğuĢlar arasında 

bulunan raf için bırakılmıĢ kemerli açıklıklar 1865 yılı proje çiziminde de noktalı 

çizgilerle ifade edilmiĢtir. 

DöĢeme ile ilgili herhangi bir bilgi yansıtılmayan çizimde merdivenler 

iĢaretlenmiĢtir. Karargâh bölümünde katlar arası bağlantıyı sağlayan merdivenlerin 

izleri aynı konumda rölövede de görülebilmektedir. Ancak bu merdivene ulaĢımı 

sağlayan taĢ merdivenlerin sahanlığı çizime aktarılmamıĢtır. Bunun sebebini projenin 

topografyadan gelen verilerle değiĢtiği Ģeklinde açıklayabiliriz. Bir farklılık da 

karargâhla koğuĢlar arasında bağlantıyı sağlayan merdivenlerin konumunda vardır. 

Rölövede kemerli açıklık arasında merdivenler görülürken, bu çizimde açıklıktan 

hemen sonra merdivenler basamaklandırılarak mekânın ortasına kadar gelmektedir. 

A.Nesimi Tanyeli’nin tabyanın planını anlatan Ģematik çiziminde kalınlıkları 

verilemeksizin duvarlar ve mekân içindeki kapı açıklıkları ifade edilmiĢtir. Bu çizim 

özellikle tekil ayaklar arasındaki ara duvarlar için restitüsyon kaynağı olmuĢtur. 

Çizimde giriĢ kapısından sonraki mekân hol gibi, ayaklar arasında kalan mekanlara 

açılan kapılarla iliĢkilendirilmiĢtir. Bu holden girilen mekânlarda yine aks hizası 

üzerine bulunan ikinci bir kapı gelmektedir. Bunun dıĢında kalan duvarlarda ise 

herhangi bir açıklık bulunmamaktadır. A.N.Tanyeli’nin çizimine göre merdivenin 

olduğu son mekân biriminde herhangi bir ara duvar yoktur. Bu duvarların yerlerini 

rölövede kontrol ettiğimizde duvarların kalıntılarına rastlanmaktadır. Hatta çizimde 

sağır olarak çizilen duvarların rölövedeki kalıntıları herhangi bir açıklığa uygun 

olmayan; yerden 23-30 cm yüksekliğinde kalmıĢ duvar örgüleridir. Bu saptamalar 

Nusret Çam’ın kitabında yer verdiği karargâh bölümü iç mekân fotoğrafları ile 

örtüĢmektedir( ġekil D.12). Bunun dıĢında Ģematik bir çizim için yeterli olan 

çizimdeki gösterimlerin, rölöve ile kıyaslama yapılmasına gerek yoktur.  

Servis mekânlarının çizimlerine bakıldığında 1865 yılı proje planında dıĢarıdan giriĢi 

olan dört odanın yan yana dizilimi ile oluĢan ayrı bir yapıdır. Bu dizilimde en 

sondaki mekân helâlara iĢaret etmekte ve diğer birimlerden ön cephesinde geri 

çekilerek daha küçük olduğu görülmektedir. Bu çizimde sadece kapılar belirtilmiĢ 

baĢka bir açıklık gösterilmemiĢtir. Servis mekânlarını en net Ģekilde gördüğümüz 
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fotoğrafla kıyaslandığında servis mekânın son birimi olan helâlar diğerlerinden hem 

planda hem de 3. boyutta daha küçüktür. Ancak helânın giriĢi 1865 yılı proje 

çiziminde olduğu gibi en uç kısmında değildir. Fotoğraf ile farklılıklar, Nesimi 

Tanyeli’nin çiziminde de bulunmaktadır. 1865 yılı proje planı ile kütlesel olarak 

ölçülerinde benzerlik bulunmakta ancak bu çizimde servis mekânları 5 birimden 

oluĢmaktadır. Son birim yine geri çekilerek daha küçük bir mekân gösteriminde olup 

kendi içinde bir holle iliĢkilendirilmiĢ 3 bölüme ayrılmıĢtır. Fotoğrafta da helâ 

kısmında ara duvarlar görülmekte bu yönüyle A.N.Tanyeli’nin çizimi fotoğrafla 

örtüĢmektedir. Bahsi geçen duvarlardaki farklılık uygulama sırasında alınan bir 

kararla değiĢme uğradığı yorumunu yapabiliriz. 

Nesimi Tanyeli’nin çizimindeki bonetin tek oda ile gösterimi rölövesi ile aynıdır. 

Mevcut durumda tonoz örtüsü dıĢtan algılanabilen kar kuyusunun ifade Ģekli farklı 

olsa da konum olarak doğru yerde iĢaretlenmiĢtir. 

6.2 Restitüsyon Sorunları 

Büyük Kiremitlik Tabyası’ndaki payandalar ve ara duvarlar; restitüsyona kaynak 

olan çizimlerdeki gösterimleri ile özgünlükleri kesin olmasına rağmen yapım 

tekniklerindeki farklılıklar bu yapı elemanlarının bir takım müdahaleler geçirmiĢ 

olduğu fikrini akla getirmektedir. Bu baĢlıkta payandalar, ara duvarlar ve baĢka 

uygulamalar; Erzurum’daki diğer tabyalardaki uygulamalarla kıyaslanarak 

irdelenecektir. 

6.2.1 Payandalar 

Büyük Kiremitlik Tabyası’nda bulunan payandaların hem belgelere ait çizimlerdeki 

sayılarında hem de yapım tekniği olarak belirsizllik bulunmaktadır.  Yapım tekniği 

olarak payandalar irdelendiğinde payandaların tabyada hakim olan taĢ cinsi olan 

kalker yerine siyah bazalt kullanılarak örüldüğü görülmektedir. Ayrıca beden 

duvarları ile iliĢkisiz olarak bir taĢ örgü bulunmaktadır. Payandaların mevcut 

sayısının 1865 yılı çizimi ile farklılık göstermesi ve beden duvarları ile iliĢkisiz 

örgüsü olsa da  bu payandalar sadece Büyük Kiremitilik için özgü değildir. 

Erzurum’daki mimari içi  uzak bir uygulama olmayıp, Erzurum Kalesi doğu surları 

ve Aziziye Tabyası’nda da payandalar bulunmaktadır. 
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ġekil 6.4 : 5 numaralı ve 6 numaralı payandalar  

Hatta Büyük Kiremitlik Tabyası’nda ki payandalar Ģekil olarak 1 numaralı Aziziye 

Tabyası’ndaki payandalarla benzerlik göstermektedir. Büyük Kiremitlik 

Tabyası’ndaki payandaların konumları iç mekandaki taĢıyıcı ayak aksları ile 

paralelliği bir  proje kararı olarak inĢa edildiklerini göstermektedir. Payandalarda 

herhangi bir açıklık görülemediği için yapım tekniği olarak inĢasının benden 

duvarları ile dıĢ kaplamanın gerisinde iç bir çekirdek oluĢturarak yapıldığı yorumunu 

yapabiliriz.  

 

ġekil 6.5 : 1 numaralı Aziziye Tabyası’nda bulunan payandalar 



 
61 

 

ġekil 6.6 : Payandaların yapım tekniğine iliĢkin kabul  

6.2.2  Ara duvarlar 

A.N. Tanyeli’nin kitabında yer verdiği Büyük Kiremitlik Tabyası’na ait plan 

çiziminde ara duvarlar net bir Ģekilde görülmektedir. Aynı zamanda Nusret Çam’ın 

çektiği fotoğraflarda bu ara duvarların 90 ‘lı yıllara kadar olduğunu ardından 

müdahale görerek bugün rölövesindeki kalıntılar haline geldiğini anlaĢılmaktadır. 

Ancak bu ara duvarlar yapım tekniği olarak bakıldığında iki farklı uygulama 

görülmektedir 
12

 . Bunlardan 55 cm kalınlığında olup moloz taĢ örgü ile yapılıp üzeri 

sıvanan duvar kalıntıları, muhdes ek olarak kabul edilip mekânsal bozulmalara 

sebebiyet veren diğer duvarlarla aynı yapım tekniğinde olduğu görülmektedir. Aynı 

                                                 

 
12

 Tabyanın mekânsal tanımında detaylı Ģekilde anlatılan ara duvarlar 20 cm. lik tuğla duvar ve 55 cm 

lik taĢ duvar olarak belirtiliĢtir. 
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zamanda diğer tabyalarda ara duvarlar incelendiğinde de bu tip bir uygulama 

yapılmamıĢtır.  Ġlk tabya örneği olan Mecidiye Tabyası’ndaki uygulamalara 

bakıldığında 40 cm kalınlığında de 4.5x13x25 cm özgün tuğlaların kullanılarak 

yapılan bir ara duvar görülmektedir(ġekil E.16). BaĢka uygulama da 20 cm 

kalınlığında düzgün kesme taĢ örgü duvarlardır. Bu tip uygulamalara bakıldığında 

Büyük Kiremitlik Tabyası’ndaki özgün tuğla kullanılarak yapılan duvarlar özgün, 

moloz taĢ kullanılarak yapılan duvarlar muhdes kabul edilecektir. 

6.3 Plan Restitüsyonu 

Plan restitüsyonuna ilk olarak özgün kotun bulunması çalıĢmaları ile baĢlanmıĢtır. 

Rölövesinde yapıya ait herhangi özgün döĢeme kaplama bulunmamakta, bazı 

mekânlarda nasıl bir döĢeme sistemi olduğu bilinmemektedir(ġekil C.50). Yapı iç 

mekânının da toprak yığınla dolması, yapısal olarak son kotu belirlememiz de sorun 

oluĢturmuĢtur. Restorasyon öncesinde yapı içerisinde teknik bir kazı yapılamayacağı 

için özgün kotu; karargâh giriĢ kapısı önünde saptanan sert zemin olarak kabul 

edilmiĢtir. Buradaki zemin, kapı-eĢik iliĢkisi bakımından uygun kota sahip olup; 

±0.00 kotu olarak tanımlananmıĢ, karargâh zemin katı bütünü için aynı sayılmıĢtır. 

Karargâh bölümü zemin katında ikinci kattan gelen bir takım ara bölücülerin izine 

rastlanmaktadır. A.N.Tanyeli’nin çiziminde bunların gösterimi yapılmıĢtır. Ara 

duvarlar baĢlığındaki kabullere göre muhdes olanlar kaldırılıp, özgün ara duvar 

olarak tanımlanan 4.5x13x25 cm özgün tuğlaların kullanıldığı ara duvarların 

restitüsyon çizimi yapılmalıdır. Bu ara duvarın çekildiğini tahmin ettiğimiz yapıya ait 

1990 tarihli iç mekân fotoğrafında, duvarda bir adet kapı ve iki yanında pencere 

açıklığı olduğu görülmektedir(ġekil C.14). Ancak rölöve de güney duvarına en yakın 

konumlu olan kalıntıları 20-30 cm yüksekliğinde olup, buralarda herhangi bir kapının 

olamayacağı açıkça ortadadır. Bundan dolayı restitüsyonda bu ara duvarın iĢleniĢi 

hem kapı, pencere açıklıklı hem de sağır duvar olarak yapılmıĢtır.  

Karargâh bölümü kat döĢemesi kiriĢleri, yapıdaki izlerine göre yerleĢtirilmiĢtir. 

Duvar yüzeylerinde ve tekil ayaklarda görülen baĢlıklara oturan kiriĢlerin yüksekliği 

20 cm kadardır(ġekil C.61). Duvar içindeki yuva boĢluklarından da kiriĢ kalınlıkları 

16 ila 20 cm arasında değiĢmektedir. Karargâh giriĢinden güney duvarına kadarki 

döĢeme 20 cm kadar yukarıdadır. Bu farklılık kiriĢlerin oturduğu baĢlıklarda da 
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uygulanmıĢ olup, bu kararın tabyanın ilk tasarımında verildiği anlaĢılmaktadır(ġekil 

C.50,C.63).  

Tabyanın 1990 yılında çekilmiĢ fotoğrafında döĢeme kiriĢlerinin ahĢap kaplama ile 

alttan kapatıldığı, kaplamalar arasında da çıtaların olduğu görülmektedir(ġekil D.12). 

Buna göre ahĢap döĢeme yukardan aĢağıya doğru; 3 cm lik ahĢap döĢeme kaplaması, 

20x20 cm ahĢap kiriĢ, 2 cm lik ahĢap tavan kaplaması ve 2 cm lik ahĢap çıta Ģeklinde 

restitüsyon çizimi yapılmıĢtır(ġekil F.12). 

KoğuĢlarda görülen döĢemeler, karargâh bölümündeki gibi ahĢap kiriĢ üzerine ahĢap 

kaplama Ģeklindedir. KiriĢlerin oturduğu yerler, boĢluk Ģeklinde görülmektedir. 

KoğuĢların kısa kenarına paralel olarak mevcut bu boĢluklara ahĢap kiriĢlerinin 

oturduğu Ģekliyle restitüsyon çizimi yapılmıĢtır. 

Karargâh bölümünde katlar arasında bağlantıyı sağlayan merdivenlerin yapıya ait 

1865 tarihli planında da gösterimi vardır(ġekil D.15). Bu gösterimde merdivenlerin 

geniĢliği, giriĢ holünde bulunan taĢ merdivenlerin sahanlığı kadar bırakılarak, en 

yakın tekil ayak hizasına kadar uzatılmamıĢtır. Buna göre bu ahĢap merdiven 

basamak geniĢliği taĢ merdivenlerin sahanlık geniĢliği kadar alınıp, basamaklandırma 

sahanlıktaki taĢ yükseltiden baĢlatılmıĢtır(ġekil F.21).  

Bugün yapının rölövesinde merdivenlerin sadece duvarla bağlantı izleri, basamaklara 

paralel Ģekilde uygulanmıĢ duvar sıvası üzerine çivit mavi renkli sıvası ve taĢıyıcı 

kiriĢ boĢlukları görülmektedir(ġekil C.61). Bu izlere dayanarak ahĢap merdiven 

basamakları çizilmiĢtir. Strüktürel olarak merdivenler irdelendiğinde, duvardan 

mesnetli olan basamakların diğer yönde yüklerini aktarabileceği taĢıyıcıların olması 

gerekmektedir(ġekil F.30). Burada, döĢemede olduğu gibi kiriĢlerin oturduğu ara 

duvarlardan olması beklenebilir. Ancak zeminde hiçbir Ģekilde bu duvarların izlerine 

rastlanmamıĢtır. Bu durumda günümüze ulaĢamayan bu merdiven taĢıyıcısının ahĢap 

malzeme ile kurgulanmıĢ olabileceği ihtimali söz konusudur. Basamakların 

sabitlendiği duvarda, kemerli niĢler arasındaki çıkıntılarda ahĢap elemanların oluĢu, 

merdiven taĢıyıcısının ahĢap olduğu fikrini kuvvetlendirmektedir(ġekil C.62). Buna 

göre niĢ çıkıntıları arasındaki 16x20 cm. lik ahĢap elemanlar gergi kiriĢi gibi; 

merdiveni taĢıyan ahĢap dikmelere bağlandığı Ģeklinde bir yorum yapabiliriz. Bu 

kabule göre merdivenin restitüsyon çizimi yapılmıĢtır(ġekil F.31). 
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ZK05 mekânın da görülen taĢ basamaklar ilk koğuĢ birimi ile bağlantıyı 

sağlamaktadır. Ancak basamakların olduğu yerdeki kemerli açıklık bugün muhdes 

duvarla kapatılmıĢtır. Restorasyon sırasında bu duvarın kaldırılmasında ortaya 

çıkacak olan basamaklar, restitüsyonda mevcut basamakların rıht ve baskıç ölçüleri 

ile aynı Ģekilde çizilmiĢtir. 

KoğuĢ bölümündeki baĢka bir merdiven de topografyadan dolayı 1.6 m. daha 

yukarda olan son iki koğuĢa bağlantıda bulunmaktadır(ġekil C.129). Ancak 

merdivenlere ait tüm detaylar koğuĢlar içinde uygulanan muhdes duvarlar altında 

kalmıĢtır. Bundan ötürü buranın restitüsyon çizimi ZK05 mekanındaki merdivenlerle 

benzer Ģekilde yapılmıĢ olup, restorasyonu sırasında muhdes duvarlar kaldırıldıktan 

sonra çıkacak duruma göre revize edilmesi gerekmektedir. 

Tabya ait özgün kapı, pencere doğramalarından herhangi biri ne yazık ki günümüze 

ulaĢamamıĢtır. Sadece karargâh iç mekânında tekil ayakların birbirleri arasında 

bulunan kemerlerin ortasındaki ahĢap doğramalar günümüze kadar ulaĢmıĢ, bu veri 

restitüsyona gerçek ölçü ve boyutlarda yansıtılmıĢtır. Bunun dıĢındaki doğramalar 

diğer tabyalardaki uygulamalara paralel Ģekilde kurgulanmıĢtır. O dönem cam 

malzemenin kullanıĢı sınırlı olması dolayısıyla genellikle kapı üst kemer sabit 

kanatları ve pencere kanatları çok bölmeli Ģekilde görülmektedir(ġekil E.5,E.7). 

Buna bağlı olarak Büyük Kiremitlik Tabyası’nın doğramaları da aynı kurgu ile 

çizilmiĢtir(ġekil F.25). 

Erzurum Büyük Kiremitlik Tabyası’na ait en büyük kayıp servis mekânlarının 

yıkılmıĢ olmasıdır. Servis mekânları, 1865 tarihli çizimde de görülmektedir. Bunun 

dıĢında yapıya ait birkaç eski fotoğraf bulunmaktadır(ġekil D.15,D.16).  Bu sınırlı 

verilerle mekânların restitüsyonu yapılmıĢtır(ġekil D.1).  

Bugün yerinde moloz yığının olduğu servis mekânları vaziyet planında iĢlenirken 

konumu; total station ile alınan rölöve ölçümlerine ve Google Earth uydu 

görüntülerine göre belirlenmiĢtir. 1865 tarihli çizimde servis mekânlarının en güney 

ucunda helâ gösterimi ve Nusret Çam’ın Erzurum Tabyaları adlı kitabında servis 

mekânlarının hamam, fırın ve çamaĢırhane olarak belirtmesine göre mekân tanımları 

yapılmıĢtır. Buna göre helâların yanında sırası ile hamam, çamaĢırhane ve en son 

mutfağın olması muhtemeldir(ġekil F.28). A.Nesimi Tanyeli’nin çizimindeki hela 
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kısmındaki ara mekanlarla birlikte servis mekanlarına ait restitüsyon çizimleri, 

verilerin kısıtlı olması sebebiyle 1/200 ölçekte ifade edilmiĢtir.(ġekil F.28).    

6.4 Cephe Restitüsyonu 

Tabyanın cephelerinde ciddi bir değiĢim görülmemektedir. Cephe rölövesinde yer 

yer taĢların dökülmesi dıĢında tabyanın kütlesel etkisi bozulmamıĢtır.  

Cephede tabyaya ait eski fotoğraflarında da görüldüğü gibi en üst kotta bitirme 

olarak sayabileceğimiz bir taĢ sıra dizimi bulunmaktadır( ġekil 6.8). Aynı Ģekilde 

doğu cephe yan istinat duvarında da görülmektedir(ġekil C.11,C.12). 1 numaralı 

Aziziye, SiviĢli ve Tafta Tabyaları gibi birçok tabya da  bu detay görülmektedir(ġekil 

E.5,E.7,E.3).  

 

ġekil 6.7 : Cephede en üst kotta bulunan bitirme taĢları (AĢıroğlu, 1983) 

 

ġekil 6.8 :  Büyük Kiremitlik Tabyası’nın kuzey cephesi en üst kottaki bitirme taĢları 

Ancak Büyük Kiremitlik Tabyası’nda en üstteki bu taĢlar dıĢa taĢırılmamıĢ, cephe ile 

hem yüzeydir. Duvar kalınlığının tek bir taĢ konularak kapatılması; bu taĢların 

bitirme taĢları olduğunu göstermektedir. 
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Cephelerin restitüsyonunda verilen en önemli karar herhangi bir bilginin 

bulunmadığı kapı ve pencere doğramaları hususundadır. Yapıya ait eski fotoğraflarda 

bulunmadığı için, doğramalar diğer tabyalarla karĢılaĢtırma yapılarak çizilmiĢtir. 

TABYA ADI    KAYNAK FOTOĞRAF ÇĠZĠM 

1 

1 no'lu 

AZĠZĠYE 

TABYA 

A.Nesimi Tanyeli 

-Erzurum ġehri 

ve Kalesi (1972) 

 

 

2 

SĠVĠġLĠ 

TABYA 

(karargâh) 

A.Nesimi Tanyeli 

-Erzurum ġehri 

ve Kalesi (1972) 

 

 

3 
SĠVĠġLĠ 

TABYA 

Erzurum Kültür 

ve Turizm 

Bakanlığı 

KTVKK 

 

 

4 

UZUN 

AHMET 

TABYASI 

A.Nesimi Tanyeli 

-Erzurum ġehri 

ve Kalesi (1972) 

 

 

5 

ġAHAP 

PAġA 

TABYASI 

A.Nesimi Tanyeli 

-Erzurum ġehri 

ve Kalesi (1972) 

 

 

ġekil 6.9 : Pencere tipleri 

Erzurum Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Kurulu’ndan alınan tabyalara ait 

fotoğraflardan yararlanılmıĢtır. SiviĢli Tabyasına ve 1 numaralı Aziziye Tabyalarına 

ait fotoğrafta pencere ve kapılar görülmektedir(ġekil E.5,E.7).  A.Nesimi Tanyeli’nin 
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kitabında yer alan fotoğraflarda bazı tabyalara ait pencere detayları 

görülebilmektedir. Pencereler kemerle Ģeklini alarak kurgulanmıĢtır. Kemer kısmında 

kalan kısım sabit kanat, kalan kısım ise açılır iki kanattan oluĢmaktadır. Kanatlar 

arasında cam yüzeyini bölmek için ara çıtalar bulunmaktadır. Pencere uzunluğuna 

bağlı olarak 2 veya 3 bölmeli olmaktadır. Ara çıtalar kemer kısmında da cam 

yüzeyini bölen örnekler görülmüĢtür. 

Bu doğrama tiplerine paralel olarak plan restitüsyonunda da anlattığımız Ģekliyle 

kapı ve pencerelerin çizimi yapılmıĢtır. 



 
68 

7.  ERZURUM BÜYÜK KĠREMĠTLĠK TABYASI RESTORASYON PROJESĠ 

Yapının korunması hem tabya mimarisi açısından hem de tarihi önemi açısından 

gerekmektedir. Yapıyı geleceğe aktarabilecek kapsamda öncelik yapının korunması 

olup; asgari müdahale kararlarını içeren, restorasyon projesi hazırlanmıĢtır. 

7.1 Koruma Kararları ve Önerileri 

Erzurum Büyük Kiremitlik Tabyanın içinde bulunduğu mevcut durumun 

iyileĢtirilerek gelecek kuĢaklara aktarılabilmesi için yapılması gerekenler tespit 

edilmiĢ, koruma karar ve öneriler olarak sunulmuĢtur. 

Tabya; kıĢla, karargâh, kar kuyusu ve cephanelikten oluĢan askeri savunma yapısıdır. 

Yapı 1989 sonrası boĢ kalmıĢtır. Bugün yapının askeri denetimden Kültür ve Turizm 

Bakanlığına devredilmesi de tekrar aynı iĢlevde kullanılamayacağının iĢaretidir.  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 03.02.2011 gün 24967 

sayılı kararı ile Erzurum Büyük Kiremitlik Tabyası; kültürel, turizm ve eğitim amaçlı 

kullanılmak üzere Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne tahsis edilmiĢtir. Bu bağlamda 

Erzurum Büyük Kiremitlik Tabyası, mimarisinin izin verdiği ölçütte kullanımı ile 

kültürel etkinliklerin yapılabileceği bir yer olarak yeniden iĢlevlendirilmesi 

önerilmiĢtir.  

Yeni iĢlevi ile birlikte yapının maruz kaldığı bozulmalara paralel olarak onarıma 

iliĢkin müdahale kararları alınmıĢ; yapının restorasyonunda önerilmiĢtir. 

7.1.1 Yeni ĠĢlev Önerisi 

Tabyaya ait en son kurul kararında; tabya kültürel, turizm ve eğitim amaçlı 

kullanılmak üzere Atatürk Üniversitesi’ne tahsis edilmiĢtir. Bu kararla tabyanın 

mekânları yeni iĢlevinin gerektirdiği donanımlarla birlikte yeniden 

iĢlevlendirilecektir. 

Tabyanın ana giriĢi; özgün kullanımında olduğu gibi doğu cephesindeki kemerli 

kapıdan olacaktır. Buradan girildiğinde karargâh bölümü alt katı tesisin yönetimine 
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ayrılacaktır. Zemin katta ara duvarlarla bölünmüĢ birçok mekânın olması, yönetim 

birimleri için idealdir.  

Karargâh bölümü birinci katı ve koğuĢ birimleri sedir ve oturma grupları ile 

dinlenme mekânları olarak tefriĢlenecektir. DıĢ mekâna açılan kapısı olan koğuĢ 

birimleri servis mekânları olarak ayrılacaktır.  

Tabyanın özgün halinde;  tuvalet, hamam ve mutfak gibi tabyaya hizmet eden 

birimler doğu cephesi önünde tek katlı ayrı bir yapı olarak tasarlanmıĢtır. Ancak 

bugün bu servis mekânları yıkılmıĢ; yerinde moloz yığını kalmıĢtır. Restitüsyonu 

çizilen bu servis mekânları, restorasyonda da yine aynı iĢlevle kullanılması 

önerilmiĢtir. Dinleme tesisinin tuvalet, mutfak ve diğer servis ihtiyaçları bu yapı 

içinde çözülecektir.  

Sınırlı kaynaklar ıĢığında restitüsyonu yapılmıĢ olan bu mekanlar için restorasyon 

uygulamaları sırasında kazı araĢtırması yapılmalı, çıkacak bulgularla birlikte proje 

revize edilmelidir. 

Tabyanın kuzeyinde kalan cephanelik birimi de depo olarak kullanımı restorasyonda 

önerilmiĢtir. Sadece dıĢ mekâna açılan kemerli bir kapısı olan bu mekân dinlenme 

tesisine ait mal ve eĢyaların saklanması için idealdir. 

Tabyanın diğer bir birimi olan kar kuyusu da gerekli onarımlardan sonra su deposu 

olarak kullanılması önerilmiĢtir.  

7.2 Müdahale Kararları  

7.2.1 Temizleme 

Büyük Kiremitlik Tabyasındaki temizleme uygulamaları hem malzemenin hem de 

muhdes eklerin kaldırılması olarak irdelenecektir.  

7.2.1.1 Muhdes Eklerin Kaldırılması 

Büyük Kiremitlik Tabyasında görülen muhdes ekler; hem askeri kıĢla olarak  

kullanımı sırasında hem de yapının terkediliĢinden sonra yapılmıĢtır. Özellikle 

mekansal bozulmalarda anlatılan uygulamalar özgün olmayıp, dönem eki olarak 

sayılacak Ģekilde belirli bir niteliği de sahip değillerdir. Bundan ötürü koruma 

ilkelerinde bahsettiğimiz gibi yapı aslına uygun Ģekilde değerlendirilip, yeni iĢlev 
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verilmesi kararı doğrultusundan mekansal, yapısal ve malzeme bozulmalarında 

anlatılan eklerin kaldırılması öngörülmüĢtür.  

Çizelge 7.1: Muhdes eklerin kaldırılması iliĢkin hazırlanan çizelge 

  EKĠN OLDUĞU YER EK YÖNTEM 

 

ZK05-KK01 

mekânları 

Ġki mekânı birbirine 

bağlayan 

merdivenlerin olduğu 

kemerli açıklık 

Üzeri sıvalı taĢ 

duvar 

Duvar yapı 

strüktürüne hasar 

vermeden sökülecek 

 

 

KK08-KK09 

mekânları 

 

Ġki koğuĢ arasındaki 

kemerli açıklık 

 

Üzeri sıvalı taĢ 

duvar 

Duvar yapı 

strüktürüne hasar 

vermeden sökülecek 

 

 

KK10-KK11 

mekânları 

 

Ġki koğuĢ arasındaki 

kemerli açıklık 

 

Üzeri sıvalı taĢ 

duvar 

Duvar yapı 

strüktürüne hasar 

vermeden sökülecek 

 

 

KK08 

Mekânı 

 

KoğuĢ zeminin 

ortasında bulunan iki 

beton uygulama 

 

Ġki adet dikdörtgen 

Ģeklinde betondan 

yapılmıĢ döĢeme 

üstünde muhdes 

uygulama 

 

Beton uygulama 

yapı strüktürüne 

hasar vermeden 

sökülecek 

 

 

Pencereler 

 

 

Cephelerdeki kemerli 

pencereler ve 

mazgallar/ 

 

Pencere açıklıkları 

harman tuğla örgü 

ile kapatılmıĢ, 

çimento ile 

sıvanmıĢtır. 

 

Yapı strüktürüne 

hasar vermeden 

sökülecek. 

 

 

 

Karargâh 

 

Karargâh kısmında 

bulunan 2.tip ara 

duvarlar 

 

Üzeri sıvalı taĢ 

duvar olarak 

yapılmıĢ kalıntılar 

 

Bu duvarlar 

kaldırılarak, yerine 

özgün yapım tekniği 

ile yeni duvarlar 

yapılacak 

7.2.1.2 Yüzey Temizliği 

Temizlik için önerilen müdahaleler, koruma yaklaĢımını ifade etmek için 

belirtilmiĢtir. Bu müdahalelerde önerilen yöntemler dikkate alınması koĢuluyla 

uygulama sırasında farklı Ģekilde uygulanabilir.  

Yüzey temizliği baĢlığı altında yapılacak uygulamalar portland çimentosu ile sıvanan 

yüzeylerin, grafiti yazılarının, yapı içerisinde yakılan ateĢ sonucu çıkan (is) 

kirlenmenin, taĢ örgü arasında görülen bitkilenmenin ve metal elemanlarda görülen 

korozyonun temizlenmesini içermektedir. 
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Portland çimento ile sıvalı yüzeyler genellikle kapatılan açıklıkların duvar 

yüzeylerinde görülmektedir. Bu açıklıklar eklerin kaldırılması baĢlığında belirtilen 

pencerelerde bulunmaktadır. Bu uygulama açıklıkları kapatan duvarlar kaldırıldıktan 

sonra kalan yüzeylerde kalan çimento sıvanın temizliğini de içermektedir. Özellikle 

zemin kat kuzey duvarındaki temizlik sonrasında çıkacak sonuç, restitüsyon verisi 

olarak önem kazanmaktadır. Çimento sıvalı yüzeyler raspa yapılarak temizliği 

yapılmalıdır.   

Yapının askeriye tarafından kullanımı sırasında yapının duvar yüzeylerine boya ile 

bir takım numaralandırma ve iĢaretler yapılmıĢtır. Yapı terk halindeyken de 

kullanıcılar tarafından yapılan sprey boya ile birtakım grafiti yazılar görülmektedir. 

Boya esaslı bu tür kirlenmeler taĢa derinlemesine nüfuz ettiği için boya sökücü 

kimyasallarla temizliği yapılmalıdır. 

Yapı içerisinde yakılan ateĢ yapı iç mekânları içerisinde ciddi kirlenmelere neden 

olmuĢtur. Yine bacaların olduğu duvar yüzeylerinde de aynı kirlenme söz konusudur.  

Bu tür kirlenmeler de suyun kapilaritesi söz konusu olduğu için suyla yıkama ile 

yüzey temizliği yapılmamalıdır. TaĢ cinsine bağlı olarak uygulamanın yapılacağı 

mevsim Ģartları dikkate alınarak kimyasal temizlik yapılabileceği gibi yeterli 

olacaksa fırçalarla kuru temizlik de yapılabilir. 

Tabyanın payanda duvarlarındaki taĢ örgü arasında yer yer bitkilerin yetiĢtiği 

görülmektedir. Strüktürel olarak yapının önemli yapı elemanları olan bu payandalar 

bitkilenme sonucu zarar görebileceği için, bitki kökleri tamamen kurutularak 

bitkilerin temizlenmesi gerekmektedir.  Kesinlikle sökme yöntemi kullanılmamalıdır. 

Biyosid uygulaması 1 hafta uygulandıktan sonra mekanik temizleme yapılmalı 

ardından seyreltilmiĢ biyosidle uygumla tekrar edilmelidir. 

Tabyanın pencerelerinde bulunan demir parmaklıklarda korozyon görülmektedir. 

Korozyon sonucu taĢıyıcılığını kaybetmiĢ elemanlar değiĢtirilmeli, sağlam olanlar ise 

mekanik yöntemlerle temizlenerek antipas koruyucu verniklerle korunmalıdır.  
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Çizelge 7.2: Yüzey temizliği 

  MÜDAHALE TÜRÜ YÜZEY TEMĠZLĠĞĠ 

Grafiti 

yazılar 

Sprey boya ile 

yüzeyler üzerindeki 

yazılardır.  

Kirlenmeler taĢa derinlemesine nüfuz 

ettiği için boya sökücü kimyasallarla 

temizliği yapılmalıdır. 

Özgün 

olmayan 

sıva 

uygulamalar 

Ġç mekânlarda 

uygulanan boya ve 

cephede yazı ve 

numaraları belirtmek 

için yapılmıĢ 

uygulamalardır. Kireç 

karıĢımlı veya 

portland çimento 

görülmektedir. 

Ġnce raspa yapılarak muhdes katman 

temizlenmelidir.  Ortaya çıkacak yüzeyde 

çatlaklar kontrol edilmeli, gerekli ise 

sağlamlaĢtırma uygulamaları yapılmalıdır. 

Daha sonra özgün sıvadan alınan 

örneklerin analizi sonucunda elde edilmiĢ 

uygun sıva ile sıvanmalıdır. 

Bitkilenme 

Özellikle payanda taĢ 

örgüsü arasında çıkan 

küçük otsu bitkilerdir. 

Sökme yöntemi tercih edilmemelidir. 

Biyosid uygulaması 1 hafta bekletilerek 

temizlenmelidir. Sonradan mekanik 

temizleme yapılıp tekrar biyosid 

uygulaması yapılmalıdır. Uygulama 

sonucuna bağlı olarak ikinci defa 

uygulanan biyosidin yoğunluğu 

seyreltilerek yapılabilir. 

 

Metal 

elemanlarda 

görülen 

bozulmalar 

Pencere sövelerine 

takılı demir 

parmaklıklarda 

korozyon 

görülmektedir. 

Korozyon sonucu taĢıyıcılığını kaybetmiĢ 

elemanlar değiĢtirilmelidir. Sağlam olanlar 

ise döner baĢlıklı tel fırça veya kumlama 

ile mekanik temizliği yapılıp ortofosforik 

esaslı bir pas inhibitörü uygulanmalıdır. 

TaĢ 

temizliği 

Cephedeki taĢların 

yüzeyinde görülen 

kirlenmelerdir. Hava 

kirliliği ile bu 

kirlenmelerin olma 

ihtimali yüksektir. 

Bu yüzeylerin hafif aĢındırıcılı düĢük 

basınçlı kumlama ile temizlenmesi uygun 

görülmektedir. 

AĢındırıcının tipine, boyutuna ve 

püskürtme basıncına yüzeyde yapılacak ön 

denemeler sırasında karar verilmelidir. 

TaĢ 

temizliği 

Ġç mekânda yakılan 

ateĢ sonucu ortaya 

çıkan kirlenmelerdir. 

Erzurum'un iklimsel Ģartları, yapıda 

kullanılan taĢ cinsine bağlı olarak temizlik 

yapılmalıdır. Ġlk olarak kuru düĢük 

basınçlı granül püskürtme yöntemi ile 

(Mikro-Hassas Kumlama ) kuru temizlik 

yapılmalıdır. TaĢa derinlemesine etki etmiĢ 

kirlenmelerde kimyasal temizlik jel ve ya 

kâğıt hamuru kullanılarak yapılmalıdır. 



 
73 

7.2.2 SağlamlaĢtırma 

Savunma stratejisi olarak tabyanın güney ve batı yönünde toprak yığınla kaplıdır. Bu 

yönlerden gelecek toprak yığının itme gücüne karĢı tabyanın doğu cephesinde 4, 

kuzey cephede 3 ve köĢesinde 1 adet payanda bulunmaktadır. Bu payandaların 

yapımına ihtiyaç duyulması yukarıda da belirttiğimiz gibi toprak yığının itme 

gücünden kaynaklanan sorunlardan dolayıdır. Kuzey duvarındaki en batı payandanın 

iç mekândaki karĢılığı olan duvarda metal bir elemanla yapılan çemberleme bu 

soruna karĢı yapıda görülen diğer bir sağlamlaĢtırma uygulaması olarak 

düĢünülmüĢtür. Bu uygulamanın ne zaman yapıldığına dair net bir bilgi olmamasına 

karĢın, yapım tekniği olarak yapıya ait özgün bir detay olmadığı kesindir. Ancak yapı 

rölövesi incelendiğinde yapıda herhangi bir yapısal çatlak veya sehim 

görülmemektedir. Bundan ötürü uygulama sırasında iç mekân raspaları yapıldıktan 

sonra çıkacak duruma bağlı olarak bu duvar sağlamlaĢtırılmalıdır.  

1K07 ve 1K08 koğuĢ birimleri arasındaki duvarda cepheye de yansıyan strüktürel bir 

sorun olduğu ortadadır. Cephede bu yüzey yaklaĢık 10 cm dıĢa taĢmıĢtır. Buradaki 

bozulan taĢ örgü sökülüp tekrar yapılarak sağlamlaĢtırılması gerekmektedir. 

Büyük Kiremitlik Tabyası’nın taĢıyıcı sistemin sağlamlaĢtırılmasından sonra 

malzemeye yönelik sağlamlaĢtırma uygulamaları yapılmalıdır. Özellikle taĢıyıcılığını 

yitirmemiĢ özgün elemanların sağlamlaĢtırılması, tabyanın restorasyonu adına 

önemli bir detaydır. Karargâh bölümünde tekil ayakların kemer bağlantıları arasında 

bulunan ahĢap doğramalar dıĢında, tabyaya ait ahĢap elemanların çoğu ne yazık ki 

günümüze ulaĢamamıĢtır. Konumları ve ebatları ile restitüsyon verisi olarak önemli 

olan ahĢap elemanların taĢıyıcılığı kontrol edilmeli; değiĢtirilmesi gerekirse aynı 

Ģekil ve boyutta yeni ahĢap elemanlarla değiĢtirilmelidir. Strüktürel olarak sağlam ve 

çürümemiĢ olan ahĢaplar emprenye, reçine vb. güçlendirilmelidir. 

DıĢ cepheler ve iç mekanlarda yapılan yüzey temizliğinin ardından harç ve sıva 

analizleri yapılmalıdır. Restitüsyon kararlarına bağlı olarak sıvanması gerekli iç 

mekan duvarlarının ve tuğla örgü tonoz yüzeylerinin, malzemesi korunarak; analiz 

örneklerine uygun Ģekilde onarım harcı ile boĢalan derzleri doldurulmalıdır. Raspa 

sonrası çıkacak ve mevcut görülen taĢ yüzeylerdeki çatlaklar da enjeksiyon harcı ile 

doldurularak sağlamlaĢtırılmalıdır. 
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7.2.3 Bütünleme  

Büyük Kiremitlik Tabyasının cephelerinin en üst kotlarında yer yer taĢ dökülmeleri 

görülmektedir. Yapıdaki kütlesel etkiyi tamamlamak amacıyla, düĢen taĢların olduğu 

yerlerde özgün malzemeler ile benzer özellikte doğal taĢ ve harç ve sıva analizleri 

örneklerine uygun bağlayıcılar kullanılarak bütünleme yapılmalıdır. Bütünlemede 

kullanılacak taĢlar, özgün taĢ ocağından alınmalı, mevcut taĢlarla ile fiziksel,mekanik 

olarak karĢılaĢtırlmalıdır. Özgün boyut ve detay korunmasına özen gösterilerek 

bütünleme yapılmalıdır. 

Restitüsyonda anlatılan cephede en son kotta bulunan taĢ bordür sırasındaki taĢlar 

eklenerek bütünlük sağlanmalıdır. 

Bütünlemede dikkat edilmesi gereken hususlar dikkate alınarak bu taĢlar 

konulmalıdır. Ayrıca 1K12 koğuĢ biriminin cephe pencerelerinde olmayan taĢlar da 

restitüsyon verilerine bağlı olarak eklenmelidir. 

7.2.4 Yeniden Yapma 

Tabya iç mekanında karargah bölümündeki kat bağlantılarını sağlayan ancak sadece 

duvar bağlantısındaki izlerine rastladığımız ahĢap merdivenler restitüsyonda önerilen 

Ģekilde yapılmalıdır. Aynı Ģekilde tabyanın ilk tasarımındaki bütünlüğü sağlayacak 

olan ahĢap döĢemesine ait, kiriĢler ve kaplamalar restitüsyon kararlarına bağlı olarak 

yapılmalıdır. Yapının pencere ve kapı doğramaları, tekil ayakların kemer bağlantıları 

arasında bulunan ahĢap doğramalar aslına uygun Ģekilde yeniden yapılmalıdır. 

Tabyanın yapı birimlerinden servis mekanları,Nusret Çam’ın Erzurum Tabyaları adı 

kitabında yer alan fotoğraflar, 1865 tarihli proje çizimi, A.N.Tanyeli’ye ait plan 

çizimi ve restorasyon uygulamaları sırasında yapılması gereken kazı araĢtırmasında 

çıkacak bulgular dikkate alınarak yeniden yapılmalıdır. 

7.2.5 ÇağdaĢ donanım 

Erzurum Büyük Kiremitlik Tabyası’nı korumak ve yaĢatmak amacıyla yeniden iĢlev 

verilerek gelecek nesillere aktarılacaktır. Yapıya verilecek yeni iĢlevin yapının özgün 

haline sadık kalarak, asgari müdahalelerle restorasyonunun yapılması gerekmektedir. 

Ancak iĢlevden kaynaklanan bazı donanım ve teçhizatların sağlanması yapı için 

kaçınılmazdır. Özellikle konfor Ģartlarının sağlanması yapının kullanımı sırasında 

büyük bir elzemdir. Yeni ısıtma sistemi, elektrik tesisatı, ıslak mekânlar için su 
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tesisatı minimum yeterliliğe ve standartta uygun olarak yapılmalıdır. Yeni ısıtma 

sistemi kurulurken, yapının mevcut baca yolları kullanılarak; uygulamaların asgari 

düzeyde yapılası gerekmektedir. Tesisatlara ait kanallar standartlara uygun olarak 

zemin ve ahĢap döĢeme arasında kalan boĢluktan geçirilebilir, yapının estetik 

bakımdan uygunluğu sağlanabilir.  
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8.  SONUÇ 

1867-72 yılları arasında yapılan Büyük Kiremitlik Tabyası, bugün ülke sınırları 

içinde sadece belirli coğrafyalarda gördüğümüz; 19. yy da ortaya çıkmıĢ askeri 

mimarisine özgü savunma yapılarından biridir.  Büyük Kiremitlik, tabya mimarisinin 

Erzurum’daki ilk örneklerinden olup, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yaĢanan 

Rus saldırılarında askeri üs olarak kullanılmıĢtır.  

Bugün Büyük Kiremitlik Tabyası’nın bulunduğu tepeye 22. Universade KıĢ oyunları 

kapsamında Atlama Kuleleri Tesisi yapılmıĢtır. Kent içinde hakim bir konuma sahip 

olan bu tepe; kıĢ sporları merkezi olarak Ģehir için önemli bir prestij noktasıdır. Bu 

konumu ile de kent içinde kalan Büyük Kiremitlik Tabyası, diğer tabyalara nispeten 

daha önemli hale gelmiĢtir.  Hem mimari ve tarihi geçmiĢi hem de bugünkü önemli 

konumu tabya için iyi bir koruma gerekçesi olmaktadır. Bu bağlamda da Erzurum 

tabyaları içerisinden Büyük Kiremitlik Tabyası’nın restorasyon projesi tez konusu 

olarak seçilmiĢtir. 

 Tabyaya ait korumaya iliĢkin ilk karar,  GEEAYK tarafından 8.7.1977 gün ve A-630 

sayılı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescili ile olmuĢtur. Tabya, Milli 

Savunma Bakanlığı denetiminde Cumhuriyet döneminde de askeri kıĢla olarak 

kullanılmıĢ, 1989 yılı sonlarında da terk edilmiĢtir. 2009’da denetimi Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’na devredilmiĢ olsa da tabya için herhangi bir güvenlik önlemi 

alınmamıĢ, kendi haline bırakılmıĢtır. Güvenliği bile sağlanamayan tabya eğer hak 

ettiği değeri yakın bir zamanda göremezse, kent içinde varoĢ bir yer olarak kötü 

kullanımlara açık adres olma olasılığı yüksektir.  

Bu tehlike karĢısında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 

03.02.2011 gün 24967 sayılı kararı ile tabyanın; kültürel, turizm ve eğitim amaçlı 

kullanılmak üzere Atatürk Üniversitesi’ne tahsis edilmesi, gelecek nesillere 

aktarılmasında tabya için umut vericidir. Bu karara paralel Ģekilde tez kapsamında 

tabyanın yeniden iĢlevlendirilerek koruma kararları alınmıĢtır. Amaç koruma olduğu 

için; yeni iĢlev de tabyanın özgün plan, cephe özelliklerini bozmayacak Ģekilde 

değerlendirilmiĢtir.  
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Restorasyon kararları özgün haline sadık kalacak Ģekilde müdahaleleri içermektedir. 

Bu müdahaleler temizleme, sağlamlaĢtırma, bütünleme, yeniden yapım gibi baĢlıklar 

altında detaylı olarak anlatılmıĢtır. Müdahale kararlarına iliĢkin uygulamaların, 

uygun tekniklerle ve bu konularda çalıĢmakta olan uzmanlarca yapılması, tabyanın 

kötü bir restorasyon geçirerek ikinci büyük bir zarar görmemesi adına oldukça 

önemlidir. Bu bağlamda müdahalelerde önerilen yöntemler dikkate alınması 

koĢuluyla restorasyon sırasında uygulamaların yapılması vurgulanmıĢtır. 
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EK A: YAPIYA AĠT YAZILI BELGELER  
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ġekil A.1 : Tescil onay kararı(KKTV,1977) 
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ġekil A.2 : Tescil onay kararı(KKTV ,1977) 
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ġekil A.3 : Tescil onay kararı(KKTV,1977) 
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ġekil A.4 : Tabyanın Atatürk Üniversitesi’ne tahsis edildiğine dair alınan karar 

yazısı(KKTV,2011) 
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EK B: HARĠTALAR  
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ġekil B. 1: 19.yy Erzurum Haritası 

 

ġekil B. 2: Erzurum’un 1904 tarihinde Erkanıharp Kaymakamı Kafkasyalı Fuad Bey 

          tarafından çizilen haritası, Erzurum surları ve tabyalar(Çoruh,1997) 
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ġekil B. 3: Erzurum iline ulaĢımı sağlayan doğu, kuzey ve güney yönündeki      bağlantı yolları 

doğu,kuzey ve güney bağlantı yolları  

                          (Google Earth, 2005) 

 

ġekil B. 4: Büyük ve Küçük Kiremitlik Tepeleri (Google Earth, 2005) 
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ġekil B. 5: Büyük ve Küçük Kiremitlik Tepeleri (Google Earth, 2005) 

 

ġekil B. 6: Büyük Kiremitlik Tabyası (Google Earth, 2005) 
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ġekil B. 7: Erzurum bağlantı yolları ve tabyalar 
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EK C: YAPININ MEVCUT DURUMUNU BELGELEYEN FOTOĞRAFLAR 
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ġekil C. 1: Kiremitlik Tepe Atlama Kuleleri Tesisi 

    

ġekil C. 2 :Tabya yolunda Atlama kuleleri   ġekil C. 2: Aynı noktadan Ģehre bakıĢ 
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ġekil C. 4: Atlama kuleleri 

 

ġekil C. 5 :Tepenin en alt kotundan geçen yoldan atlama kulelerine bakıĢ 
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ġekil C. 6 : Tabya güney cephesi 

 

ġekil C. 7: Tabyanın üstünden hendeğe bakıĢ 
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ġekil C. 8: Tabya üstünden atlama kulelerine bakıĢ 

 

 

 

ġekil C. 9 : Tabyaya geliĢ 
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ġekil C. 3 : Tabya doğu ön cephesi 
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ġekil C. 4  : Tabya  doğu yan  istinatı                  ġekil C. 5 : Tabya doğu yan     istinatı 
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ġekil C. 6  :  C-D aks arası görünüĢ                ġekil C. 7 : B-C aks arası görünüĢ 
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ġekil C. 8 : Tabya giriĢ kapısı üstü, kitabe yeri 

         

ġekil C. 9   : Doğu cephe giriĢ kapısı            ġekil C. 10  : Tabya giriĢ kapısı ve  
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ġekil C.18  : Tabya doğu yan istinat duvarının arkadan görünüĢü 

 

 

ġekil C. 11 : Tabya köĢeden kuzey cepheye bakıĢ 
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ġekil C. 20 : Tabya kuzey cephesi ve kar kuyusu 

 

ġekil C. 21  : Tabya köĢe payandası 
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ġekil C. 12: Tabya kuzey duvarı payandaları 

 

ġekil C. 13 Kuzey cephe payandalar 
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ġekil C. 24: 1K05 mekanın dıĢ cephesi ve 7 no lu payanda 

 

ġekil C. 25: KK01 ve KK02 koğuĢların cepheleri 
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ġekil C. 14 : KK03 ve KK04 koğuĢ birimlerinin cepheleri 

 

ġekil C. 27: KK05 ve KK06 koğuĢ birimlerinin cepheleri 
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ġekil C. 28: : KK07 koğuĢ birimi cephesi ve hasarlı duvar 

 

 

ġekil C. 29: KK08 koğuĢ birimi cephesi 

 



 

 
106 

 

ġekil C. 30: KK09 ve KK10 koğuĢ birimlerinin cepheleri 

 

 

ġekil C. 15: KK11 koğuĢ biriminin cephesi 
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ġekil C. 32: KK12 koğuĢ birimi cephesi ve yan istinat duvarı ile açılı birleĢimi 

 

ġekil C. 3316: Kuzey duvarı yan istinat duvarı 
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ġekil C. 34: Kuzey duvarı yan istinat duvarı 

 

ġekil C. 35: Kuzey duvarı yan istinat duvarı 
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ġekil C. 3617: Kuzey duvarı yan istinat duvarınden cepheye bakıĢ 

 

ġekil C. 37: Batı yoldan gelirken tabyaya bakıĢ 
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ġekil C. 18: Kar kuyusu 

 

 

ġekil C. 39: Kar kuyusu 
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ġekil C. 40: Kar kuyusu 

 

ġekil C. 41: Kar kuyusu iç görünüĢü 



 

 
112 

 

ġekil C. 42: Kar kuyusu iç görünüĢü 

 

ġekil C. 43:  Tabyadan  bonete bakıĢ 
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ġekil C. 44: Bonet 

 

ġekil C. 45:Bonet iç görünümü 
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ġekil C. 46: Bonet toprak altında kalan duvarlardaki havalandırma delikleri 

 

ġekil C. 47: ZK01 mekanı, kaıdan giriĢte sağ duvar 
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ġekil C. 19 : GiriĢ holünden kapıya bakıĢ 

 

ġekil C. 49: GiriĢ kapısı üstü kemerli pencereler 
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ġekil C. 50: GiriĢ kapısından içeriye bakıĢ 

 

ġekil C. 51: ZK01 holdeki taĢ merdivenler 
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ġekil C. 52: GiriĢ kapısı sol tarafı, B-C aksları arasında kalan duvar 

 

ġekil C. 53: GiriĢ kapısı sol tarafı, C-D aksları arasında kalan duvar 



 

 
118 

 

ġekil C. 54: Kemerli ocak niĢi 
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ġekil C. 55 :ZK01 mekanı                              ġekil C. 56: Güney duvarı baca niĢi 

2 no.  

 tekil 

ayak 
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ġekil C. 57: 2-3 aks arası güney duvarı yüzeyi 

 

ġekil C. 58: Güney duvarı 3-4 aks arası ve merdivenler 
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ġekil C. 59: C-D aks arası duvar yüzeyi ve niĢler 

 

ġekil C. 60: Merdiven altındaki niĢler 
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ġekil C. 61: Merdiven duvar kiriĢ boĢlukları 

 

ġekil C. 62: Merdiven altındaki niĢler 
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ġekil C.63 : B-C aksı arasındaki ara duvar  ġekil C. 20: B-C aksı arasındaki ara                  duvar   

    

ġekil C. 65:C-D aks ara duvarlar               ġekil C. 66: B aksı üstündeki ara duvar 
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ġekil C. 67: C-D aks ara duvarlar  ve tuğla örgüsü 

 

ġekil C. 68: B-C aks tekil ayaklar arasındaki doğrama ve bağdadi çıtaları 
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ġekil C. 69: C-D aks doğramalar                ġekil C. 70 : Doğrama izleri 

  

 

ġekil C. 71: 2-3 aks arası kuzey duvarı 
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ġekil C. 72 :Künk                                         ġekil C.73:Künk 

 

     

ġekil C. 21 : ZK01 kuzey duvarı                 ġekil C. 75: ZK01 kuzey duvarı                  
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ġekil C. 76 : ZK05 mekanı                         ġekil C. 77: ZK05 mekanı  

   

ġekil C. 78 :ZK05 mekanı                           ġekil C. 79: ZK05 mekanı                          

1K05 

ZK05 
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ġekil C. 80: ZK05 mekanı kapatılan merdiven ara duvar boĢluğu 

   

ġekil C. 81: ZK05 mekanı                         ġekil C.82: ZK05 mekanı  pencereleri                        
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ġekil C. 83: ZK05 mekanı duvar çemberleme ve kiriĢ boĢukları 

    

ġekil C. 84: ZK06 mekanı kapısı               ġekil C. 85: ZK06 mekanı kapısı 
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ġekil C. 22: ZK06 mekanı temel seviyesi 

 

ġekil C. 87: ZK06 mekanı döĢeme kiriĢ boĢlukları 



 

 
131 

 

ġekil C. 88: ZK06 mekanı tonozu 

    

ġekil C. 89 :KK01 koğuĢ kuzey duvarı      ġekil C. 90: KK01 koğuĢ güney duvarı                
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ġekil C. 91:KK01 koğuĢ giriĢ kapısı yan duvarı ve ahĢap kiriĢ boĢlukları 
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ġekil C. 92 :KK01-1K05 arası muhdes duvar  ġekil C. 93:KK01-1K05 arası pencere 
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ġekil C. 94:KK01 koğuĢtan diğer               ġekil C. 95: KK02 kuzey duvarı 

                    koğuĢlara bakıĢ            
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ġekil C. 98 : KK03 kuzey duvarı               ġekil C. 99: KK03 güney duvarı 



 

 
137 

 

ġekil C. 100: KK03 koğuĢtan doğu yönüne (geriye) bakıĢ 
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ġekil C. 111: KK06 kapatılan kemerli açıklık 
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  TABYA  

  

YAPI DURUMU 

  

MĠMARĠ ÖZELLĠKLER         

  TABYA KONUM 
KONTOL ETTĠĞĠ 

ALAN 

YAPIM 

TARĠHĠ/TES

CĠL TARĠHĠ 

KORUNUM 

DURUMU 

SAĞLAMLI

K DURUMU PLAN TĠPĠ 

K
A

R
A

R
G

Â

H
 

K
Iġ

L
A

-

k
o

ğ
u

Ģ 

T
O

P
Ç

U
 

O
D

A
L

A
R

I 

P
U

S
U

 

O
D

A
L

A
R

I 

1 

M
E

C
ĠD

ĠY
E

 

T
A

B
Y

A
S

I Erzurum'un 

doğusunda 2042 

rakımlı Topdağı 

üzerindedir. 

Kuzeydeki 

Gürcüboğazı giriĢini 

ve kuzeydoğudaki 

Vank deresini kontol 

etmektedir 

1
8
5
2
/1

9
7
7

 

ĠYĠ ĠYĠ 

 
 

Y
o
k
 

V
ar

 

Y
o
k
 

Y
o
k
 

2 

1
 n

o
'l
u
 

A
Z

ĠZ
ĠY

E
 

T
A

B
Y

A
 Topdağı üzerinde, 

Mecidiye 

Tabyası’nın 

aĢağısındadır. 

Kars yolunun geçtiği 

Hamamderesini 

kontrol etmektedir 1
8
6
7

-7
2
 

/1
9
7
7

 

KÖTÜ KÖTÜ 

 

V
ar

 

V
ar

 

Y
o
k
 

Y
o
k
 

3 

2
 n

o
'l
u
 

A
Z

ĠZ
ĠY

E
 

T
A

B
Y

A
 

1 numaralı Aziziye 

Tabyası’nın 

solundadır. 

Kars yolunun geçtiği 

Hamamderesini 

kontrol etmektedir 1
8
6
7
-

7
2
/1

9
7
7

 
ĠYĠ ORTA x Y

o
k
 

V
ar

 

Y
o
k
 

Y
o
k
 

4 

3
 n

o
'l
u
 

A
Z

ĠZ
ĠY

E
 

T
A

B
Y

A
 

2 numaralı Aziziye 

Tabyası’nın 

solundadır. 

Kars yolunun geçtiği 

Hamamderesini 

kontrol etmektedir 

1
8
6
7

-7
2
/1

9
7
7

 

ĠYĠ ĠYĠ 

 

Y
o
k

 

V
ar

 

Y
o
k

 

Y
o
k

 

ġekil E. 34: Erzurum Tabyaları (Çam, 1993)    
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TABYA  
  

YAPI DURUMU 
MĠMARĠ ÖZELLĠKLER        

5 

B
Ü

Y
Ü

K
 

K
ĠR

E
M

ĠT
L

ĠK
 

T
A

B
Y

A
S

I Palandöken dağları 

arkasında, Büyük 

Kiremitlik tepesi 

üzerindedir 

Palandöken 

geçidinden 

gelebilecek 

düĢmanın geçidin 

boğazında vurmak 

amaçlı yapılmıĢtır 

1
8
6
7

-7
2
/ 

1
9
7
7

 

KÖTÜ ĠYĠ 

 

Var Var Yok Yok 

6 

K
Ü

Ç
Ü

K
 

K
ĠR

E
M

ĠT
L

ĠK
 

T
A

B
Y

A
S

I 

Küçük Kiremitlik 

tepesi üzerindedir 

Büyük Kiremitlik 

Tabyasına destek 

olarak Palandöken 

geçidini kontrol eder 1
8
8
4
-1

8
9
6
 /

 

1
9
7
7
 

KÖTÜ ĠYĠ 

 

Yok Var Yok Yok 

7 

A
H

A
L

Ġ 

 T
A

B
Y

A
 

Erzurum-Kars yolu 

üzerinde 

bulunmaktadır. 

Kars yolundan 

gelebilecek tehlikeye 

karĢı alan savunması 

yapar. 1
8
6
8
/ 

1
9
7
7

 

KÖTÜ ĠYĠ 

 

Yok Var Yok Yok 

   
 

      

8 

B
Ü

Y
Ü

K
 

P
A

L
A

N
D

Ö
K

E
N

 

T
A

B
Y

A
 Erzurum-Tekman 

yolunun batısında 

2900 rakımlı bir 

tepe üzerindedir. 

Palandöken vadisini 

kontrol eder 

 

 1
8
8
4

-1
9
0
4
 /

 

1
9
7
7

 

KÖTÜ 

 

ORTA 

 

 

Var Var 5 3 

 ġekil E. 35: Erzurum Tabyaları (Çam, 1993)    
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TABYA  
 

YAPI DURUMU 
MĠMARĠ ÖZELLĠKLER         

9 

K
Ü

Ç
Ü

K
 

P
A

L
A

N
D

Ö
K

E
N

 

T
A

B
Y

A
 Büyük Palandöken 

Tabyasının 

güneyinde 

bulunmaktadır. 

Palandöken vadisini 

kontrol eder 

1
8
8
4
-1

8
9
6
 /

1
9
7
7

 

KÖTÜ ORTA 

 

Var Var 7 3 

10 

S
ĠV

Ġġ
L

Ġ 

T
A

B
Y

A
S

I Kars yolunun 

kuzeyinde, 

PaĢapınarı'mevkii, 

2125 rakımlı tepe 

üzerindedir 

2.kademe hattı 

savunmasında, 

Hamamderesini 

kontrol etmektedir. 1
8
8
4
-1

8
9
6
  

/1
9
7
7

 

KÖTÜ ĠYĠ 

 

Var Var 7 3 

11 

A
Ğ

Z
IA

Ç
IK

 

T
A

B
Y

A
S

I Erzurum-kars yolu 

güneyinde 2390 

rakımlı bir tepe 

üzerinde 

bulunmaktadır. 

2.kademe hattı 

savunmasında, 

Hamamderesinden 

ve doğudan 

gelebilecek 

tehlikeye karĢı alan 

savunması yapar. 

1
8
8
4
-1

8
9
6

 

 /
1
9
7
7

 

KÖTÜ ĠYĠ 

 

Var Var 8 5 

12 

T
O

P
A

R
L

A
K

 

T
A

B
Y

A
S

I 

Erzurum'un 

doğusundaki 

Toparlak köyünde 

bulunmaktadır. 

Ağzıaçık tabyanın 1 

km. güneyindedir. 

2.kademe savunma 

yapısı olarak 

Deveboynunu 

kontrol eder. 

1
8
8
4

-1
8
9
6
 /

1
9
7
7

 

KÖTÜ ĠYĠ 

 

Var Var 10 4 

 

         ġekil E. 36: Erzurum Tabyaları (Çam, 1993) 
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TABYA  

  

YAPI DURUMU 

  

MĠMARĠ ÖZELLĠKLER        

13 

Ç
O

B
A

N
D

E
D

E
 

T
A

B
Y

A
S

I Erzurum Pasinler 

ovası sınırında en 

kuzeydeki 2641 

rakımlı tepe 

üzerindedir. 

1.kademe hattı 

savunmasında, 

Dolangez tabyasına 

destek olarak Vank 

deresini kontrol 

eder. 1
8
8
4
-1

8
9
6
 /

1
9
7
7

 

KÖTÜ ĠYĠ 

 

Var Var 4 Yok 

14 

D
O

L
A

N
G

E
Z

 

T
A

B
Y

A
S

I Erzurum 

doğusundaki Tuy 

köylerine hakim 

tepede yapılmıĢtır. 

1.kademe hattı 

savunmasında, 

Pasinler ovasını 

kontrol etmektedir. 1
8
8
4
-1

8
9
6
  

/1
9
7
7

 

KÖTÜ ĠYĠ 

 

Var Var 10 2 

15 

ĠL
A

V
E

  

T
A

B
Y

A
 Uzunahmet 

Tabyasına 2 km. 

kadar güneyde 

bulunmaktadır. 

1.kademe hattı 

savunmasında, 

Pasinler ovasını 

kontrol etmektedir. 1
8
8
4
-1

8
9
6

 

/1
9
7
7

 

KÖTÜ ĠYĠ 

 

Var Var 10 Yok 

16 

U
Z

U
N

A
H

M
E

T
 

T
A

B
Y

A
S

I Deveboynu 

dağlarının 

doğusundaki tepede,  

bulunmaktadır. 

1.kademe hattı 

savunmasında, 

Hamamderesi’ni 

kontrol etmektedir. 1
8
8
4

-1
8
9
6
 

/1
9
7
7

 

KÖTÜ ĠYĠ 

 

Var Var 7 Yok 

ġekil E. 37: Erzurum Tabyaları (Çam, 1993)     
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TABYA  

  

YAPI DURUMU 

  

MĠMARĠ ÖZELLĠKLER         

17 

K
Ü

Ç
Ü

K
 

H
Ö

Y
Ü

K
 

T
A

B
Y

A
S

I Eski Erzurum - Kars 

yolunun 1 km. kadar 

güneyinde 

bulunmaktadır. 

1.kademe hattında 

Pasinler ovasının 

güneyinden 

gelebilecek 

tehlikeye karĢı 

yapılmıĢtır. 1
8
8
4
-1

8
9
6
 /

1
9
7
7

 

KÖTÜ ĠYĠ 

 

Var Var 4 Yok 

18 

B
Ü

Y
Ü

K
 H

Ö
Y

Ü
K

 

T
A

B
Y

A
S

I Küçük Höyük 

Tabyası’nın 300 m.  

kuzeyinde daha 

yüksek bir tepe 

üzerindedir. 

1.kademe hattında, 

Pasinler ovasının 

güneyinden 

gelebilecek 

tehlikeye karĢı 

savunma 

yapmaktadır. 1
8
8
4

-1
8
9
6
 /

1
9
7
7

 

KÖTÜ ĠYĠ 

 

Var Var 4 Yok 

19 

G
E

Z
 T

A
B

Y
A

 

Toparlak Köyü’nün 

batısında Gez 

yaylasındaki bir 

tepe üzerinde 

yapılmıĢtır. 

2. kademe savunma 

yapısı olarak 

Deveboynu 

Geçidi'ni 

korumaktadır. 

1
8
8
4
-1

8
9
6
 /

1
9
7
7

 
KÖTÜ KÖTÜ 

 

Yok Var 3 Yok 

ġekil E. 4038: Erzurum Tabyaları (Çam, 1993) 
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TABYA  

  

YAPI DURUMU 

  

MĠMARĠ ÖZELLĠKLER 

20 

T
A

F
T

A
 T

A
B

Y
A

 

(ġ
A

H
A

P
 P

A
ġ

A
) 

Erzurum-Tortum yolu 

üzerinde KöĢk Köyü 

yakınındaki bir tepede 

bulunmaktadır. 

Tortum 

üzerinden 

Artvinden 

gelebilecek 

tehlikeye karĢı 

Gürcü Boğazını 

kontrol 

etmektedir. 

1
8
8
4
-1

8
9
6
 /

1
9
7
7

 

KÖTÜ ĠYĠ 

 

Var Var 4 Yok 

v21 

K
A

R
A

G
Ö

B
E

K
 T

A
B

Y
A

S
I Erzurum-Tortum yolu 

üzerinde Karagöbek 

Köyü yakınındaki bir 

tepede bulunmaktadır. 

(Tabya geçirdiği 

müdahalelerden dolayı 

mekân kayıpları vardır. 

Mimari özellikleri 

bugünkü durumu 

gösteren Ģekilde 

iĢaretlenmiĢtir. 

Tortum 

üzerinden 

Artvin’den 

gelebilecek 

tehlikeye karĢı 

Gürcü Boğazını 

kontrol 

etmektedir. 

1
8
8
4
-1

8
9
6
 /

1
9
7
7

 

KÖTÜ KÖTÜ 

 

Yok* 
Yo

k* 
2* Yok 

ġekil E. 4139: Erzurum Tabyaları (Çam, 1993) 
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