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MAÇKA KARAKOLHANESİ (İ.T.Ü. İŞLETME FAKÜLTESİ) KORUMA 

PROJESİ 

ÖZET 

 
Tarihsel yapı restorasyonuna dönük bu çalışmanın konusu olan ve bugün İTÜ 
İşletme Fakültesi olarak hizmet gören Maçka Karakolhanesi, 19. yüzyılın son 
çeyreğinde inşa edilen karakollar arasında büyük boyutlarıyla öne çıkan bir yapıdır. 
Aynen korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli olan yapının korunması ve 
geleceğe aktarılması amacıyla belgelenmesi ve koruma önerileri getirilmesi bu 
çalışmanın hedefleridir. 1826’da Osmanlı İmparatorluğu’nda askerlik sistemindeki 
Batı’yı örnek alan köklü değişiklikler, genelde askeri mimari özelde ise karakol 
yapılarının da tarihsel ve kültürel arka planını oluşturmaktadır. Yeni sistemin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşasına başlanan Batı tarzı kışla ve diğer askeri 
binalar İstanbul’u da şehircilik ve mimari anlamda değiştirecektir. Maçka 
Karakolhanesi’nin mimar ve müteahhitleri olan Simon ve Sarkis kardeşlerin üyesi 
oldukları Balyan ailesi, birkaç kuşak boyunca İstanbul’un çehresinin 
Batılılaşmasında önemli rol oynamıştır.  Karakol, kumandanlık ve askeri okul 
işlevleri taşıyan bina, 1953-54 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesine devredilerek 
sivil eğitime hizmet vermeye başlamıştır.  Bu çalışma kapsamında, yerinde yapılan 
incelemeler, ölçümler ve incelenen tarihsel belgeler ışığında, yapının bugüne kadar 
çeşitli derecelerde müdahaleler geçirmiş olduğu, bununla birlikte bütünlüğünü ve 
önemli bir ölçüde de özgünlüğünü koruduğu saptanmıştır. Yapının geçirdiği 
müdahalelerin en önemlisi 1954 yılında İ.T.Ü.’ne devredilirken yapılan tadilatlardır.  
Çalışmada, belgeleri günümüze ulaşmayan bu müdahalenin kapsamı tartışılmış; 
müdahalenin nitelikleri değerlendirilmiştir. Yapıldığı dönemin, mimari anlayışını, 
teknik seviyesini, maddi imkanlarını  yansıtan;  İTÜ tarihi içerisinde önemli bir sayfa 
oluşturduğu da göz önünde bulundurulduğunda, bu müdahale, nitelikli bir dönem 
müdahalesi kabul edilip koruma önerileri bu çerçevede değerlendirilmiştir. 
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MAÇKA (MILITARY) POLICE STATION RESTORATION PROJECT 

SUMMARY 

 
Maçka (Military) Police Station, the subject matter of this historical building 
restoration study, is noteworthy with its colossal size among the police stations built 
in the last quarter of the 19th century. The aim of this study is to document the 
building that is enlisted as cultural property and suggest proposals for conservation. 
The historical and cultural background of military architecture in general and 
specifically police station buildings are affected by the fundamental changes in the 
Ottoman military system that took place in 1826 taking the Western military systems 
as an example. The Western style barracks and other military buildings built in order 
to satisfy the needs of the new system transformed İstanbul in terms of town 
planning and architecture. Simon and Sarkis brothers are members of the Balyan 
family who played an important role for a few generations in the Westernization of 
Istanbul’s appearance. The building functioned as a (military) police station, 
gendarme headquarters and military school and began serving as an Istanbul 
Technical University building in 1953. A combined study of on-site observations, 
on-site surveys and review of historical literature suggest that the building has 
undergone interventions of varying degrees, yet at the same time has preserved its 
integrity and originality for the most part. The most noteworthy intervention the 
building has undergone is the renovations of 1954 when the building was being 
handed over to Istanbul Technical University. This study discusses the extent and 
tries to reveal the characteristics of the intervention of which there are not sufficient 
records. As this intervention reflects the contemporary architectural understanding, 
technical standards and financial resources of its time and is an important page in 
I.T.U.’s history, it is considered a valid contribution of its period and the 
conservation proposals were made accordingly. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Tarihsel Arka Plan 

1826 Haziranında, Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla sonuçlanan ‘Vaka-i Hayriye’, 

Osmanlı İmparatorluğunun, ‘Batılılaşma’ çabaları içinde askeri açısından önemli bir 

tarihtir. Yenileşme ya da reform hareketlerinin ilk ayağını, Batı karşısında geri 

kalmışlığın somut şekilde hissedildiği askerlik alanındaki dönüşümün oluşturduğu 

kabul edilir1. Eski askerlik sisteminin baştan aşağı hızla yenilenmesi, diğer alanlarda 

19. yüzyıl boyunca sürecek olan dönüşümün, askeri alanda görece daha erken 

başlamasına ve mimari alanda somut sonuçlarının görülmesine yol açmıştır. Yeni 

sistemin dayattığı gereksinimlerle çok sayıda yapı inşa edilmesi ve eski binaların 

hızlı bir şekilde yok edilmesi nedeniyle –tüm Osmanlı mimarlığına yansıyan– 

Batılılaşma süreci, askeri mimaride daha hızlı ve keskin bir şekilde yaşanmıştır.  

Anıtsal boyutlarıyla dikkat çeken askeri kışlalar başta olmak üzere, 1826 sonrası inşa 

edilmeye başlanan ve özellikle Tanzimat Fermanı’nın ilanı sonrasında belirgin bir 

ağırlık oluşturmaya başladığı görülen askeri yapılar, İstanbul’un kuzeye doğru, 

Boğaz’a paralel olarak gelişen yeni yerleşimlerinin de nirengi noktalarını 

oluşturmuştur. Batılı büyükelçiliklerin önemli etkisiyle gelişen Pera’nın dışındaki 

geniş boşluklarda, Dolmabahçe Vadisi’nin sırtlarında konumlandırılan yeni askeri 

yapılar, hem Boğaz boyunca kuzeye doğru ilerleyen saray yapılarını koruma amacını 

gütmüş, hem de –ve belki daha önemli bir iddia/amaç olarak– anıtsal kimlikleriyle, 

Batı’nın Pera’da geliştirdiği mimariye cevap oluşturmuştur. 

Bu tez çalışmasının konusu olan Maçka Karakolhanesi’nin, Maçka Silahhanesi’ne ek 

bir bina olarak aynı tarihlerde ve söz konusu silahhanenin korunması amacıyla inşa 

                                                 
1 Batı dünyasının Rönesansla başlayan bilim ve teknolojik atılımı sanayi devrimine doğru giderken 
Osmanlı devleti ve toplumu bu gelişmenin dışında kalır ve 1683-1699 savaşıyla dengenin Osmanlı 
aleyhine bozulmuş olduğu bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar (Cezar, 1995, 25). Savaşı takip eden barış 
döneminde başlamak üzere, Batı’yı tanıma, anlama ve Batı’dan alınacak yeniliklerle dengeyi yeniden 
sağlama çabaları görülmeye başlar (Cezar, 1995, 26). Bu reform hareketleri geri kalmışlığın en somut 
şekilde görüldüğü askeri alanda başlamış ve Tanzimat’a kadar da bu alanda yoğunlaşmıştır (Acar 
2000: 5. Toplumsal-yasal alanlardaki Batılılaşma hareketlerinin resmiyet kazanması ise Tanzimat 
Dönemine denk düşer. Söz konusu dönemin 1839’da Tanzimat Fermanıyla başlayıp 1876’ya kadar 
sürdüğü genel kabul görmektedir. 
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edildiği ileri sürülmektedir. Her iki binanın tasarlanması sırasında da yukarıda sözü 

edilen hedeflerin gözetildiği öngörülebilir: Dolmabahçe Sarayı’na hâkim olma ve 

Pera’dan kolaylıkla görülüyor olmaları, binaların yer seçiminde önemli birer faktör 

olmalıdır. Karakolhane, Silahhane’nin kütlesel baskınlığı karşısında anıtsal niteliğini 

nispeten yitirse de, bu dönemde yapılan diğer karakollarla karşılaştırıldığında 

boyutlarının ötekilerden büyük tutulmasıyla farklılık gösterir.  

Günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kullanımındaki Karakolhane’nin de 

Silahhane’nin de mimar ve müteahhitleri olarak, kaynaklar Simon ve Sarkis 

kardeşlere işaret etmektedir; bu iki isim, Osmanlı mimarlığının 19. yüzyıl boyunca 

yaşadığı dönüşümde, kuşaklar boyunca çok önemli bir rol oynayan Balyan ailesinin 

üyeleridir.  

Karakolhane yapısı, inşa edildiği tarihten bu yana sayısı ve nitelikleri tümüyle 

anlaşılamayan pek çok onarım ve tadilat geçirmiş olmasına karşın günümüzde 

mekânsal imkânları ile Üniversite’nin ihtiyaçlarını tümüyle karşılayacak bir 

konumda değildir. Kullanıcı müdahaleleri kadar zamanın yıpratıcı etkisi sonucunda 

özgün niteliklerinden bir kısmını yitirmekle birlikte bütünlüğünü korumaktadır. Bu 

çalışma çerçevesinde, korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilmiş yapının 

gelecek kuşaklara nasıl aktarılacağı üzerine de cevaplar aranmıştır.  

1.2 Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 

Tez çalışmasının amacı Karakolhane’nin belgelenmesi ve koruma önerileri 

getirmektir. Çalışmanın kapsamı Karakolhane binasıyla sınırlı tutulmuş, kentsel 

çevreyle ve ilişkili binalarla ilgili olarak genel bir bakış sunmakla yetinilmiştir. 

Yapının yer aldığı Maçka bölgesinin, Osmanlı askeri mimarisinin ve yapının 

müellifleri olan Simon ve Sarkis Balyan kardeşlerle ilgili kısa araştırma ve 

incelemeleri içeren tarihsel araştırmalar ve bilgi aktarımları, çalışmanın hedefleriyle 

sınırı tutulmuştur. Karakolhane’nin, aynı yıllarda ve aynı mimarlar tarafından inşa 

edilen Silahhane’ye ek bir bina olarak yapıldığı göz önünde tutularak, bu binayla 

ilişkisine de yer verilmiştir.  

—Belgeleme ve koruma önerilerini kapsamlı verilere ve sağlıklı bir temele 

dayandırabilmek için, tarihsel araştırma ve belgeleme-projelendirme yöntemleri 

kullanılıp uygulanmıştır. Bu kapsamda İ.T.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire 
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Başkanlığı’nın arşivinden ve İstanbul  II  No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Müdürlüğü arşivine başvurulmuştur. İ.T.Ü. Yapı İşleri arşivinden 

ancak WC tadilat projeleri ve bir vaziyet planı alınabilmiştir. Yapının geçirdiği 

kapsamlı müdahalelere ilişkin hiçbir belge alınamamıştır. Koruma Kurulu arşivinde 

ise Karakolhane ve Silahhane yapılarını birlikte ele alan anıt fişi ile yapıların 

İ.T.Ü’ne devri ile ilgili kurul kararları bulunabilmiştir. Yapıların dosyası, kendi ada 

parsel numaraları altında değil, Taşkışla (768 Ada 3 Parsel) dosyası altında 

bulunmuştur. 

—Başbakanlık Osmanlı Arşivleri kayıtlarından yapının tarihçesinin anlaşılmasında 

özel bir rol oynayan belgeler (Belge A.1-A.8) Latin harflerine transkripsiyonlarıyla 

ve 1962 yılına ait kat planları (Belge A.9, A.10 ve A.11) tam çizimleriyle Ek A 

Belgeler bölümünde verilmiştir.  

—Belgeleme çalışmalarında Pentax marka, V-325N model Total Station yardımıyla 

alınan nokta koordinatlarından, şerit metre ve lazer metreyle yapılan ölçümlerden 

yararlanılmış; malzeme, hasar ve dönem analizleri ise gözleme dayalı olarak 

yapılmıştır. 2 

—Binaya farklı dönemlerde yapılan müdahalelerde farklı taşıyıcı sistemleri 

kullanıldığı için; ve çalışma sırasında çoğu yerde dönem tayininde taşıyıcı sistemin 

durumu göz önünde bulundurulduğu için dönem analizi, taşıyıcı sistem analiziyle 

birleştirilmiştir.  

—Zemin kata girişi sağlayan dört sütunlu portik döşemesindeki PZ01 kotlu nokta 

±0.00 kotu kabul edilmiştir. Bilgisayar destekli çizimlerde, bu noktaya göre evrensel 

koordinat sistemi (UCS) oluşturulmuştur. ±0.00 kotu aynı zamanda, ön cephede 

portik sütunlarının mermer kaidesinin portik zeminine oturduğu arakesitin ve –yine 

ön cephede– bodrum cephesinin sonlandığı silmeyle üstündeki sıva yüzeyli zemin 

kat cephesinin oluşturduğu arakesitin kotudur. Farklı malzemelerin oluşturduğu bu 

arakesit bütün yapıyı çevrelemektedir. Yapının en belirgin hatlarından biri olan 

                                                 
2 Belgeleme çalışmaların ilk evresinde, İTÜ Mimarlık Bölümü Rölöve ve Restorasyon Stüdyosu 
2009–2010 güz yarıyılı öğrencileriyle –her kat için üçer öğrenci olmak üzere– ortak bir çalışma 
yapılmıştır. Dönem boyunca alınabilen nokta koordinatlarıyla Rölöve ve Restorasyon Stüdyosu 
öğrencilerinin şerit metrelerle aldıkları ölçüler birleştirilerek yapının rölövesi çıkartılmaya 
çalışılmıştır. Ancak, tez çalışmasında bu dönemde yapılan işlerden yalnızca bodrum kat grubunun 
plan ve görünüş çizimleri altlık olarak kullanılabilmiştir; bodrum da dâhil olmak üzere tüm katların 
yeniden ölçüm ve çiziminin yapılması gerekmiştir.  
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arakesit, yapının farklı noktalarındaki kotların kesit ve görünüşlerin en önemli 

referans noktalarından olmuştur.  

1.3 Tezin Bölümleri 

Giriş Bölümünden sonra gelen 2. Bölümde, Karakol binasının tarihsel incelemesi 

kapsamında, Balyan ailesi ve Simon-Sarkis Balyan hakkında tanıtıcı bilgi 

verilmektedir. 3. Bölümde, Osmanlı askeri mimarlığında karakol yapılanması ve 

binaları üzerine yapılan araştırma-inceleme sonuçları aktarılmaktadır.  

Binanın konumlandığı Maçka ve çevresi üzerine yazılı ve görsel bilgi-belgelerin 

verildiği 4. Bölümde, binayı yaptıran Sultan Abdülaziz dönemi öncesinde Taksim-

Maçka-Dolmabahçe semtlerinin şehircilik ve mimari açıdan gelişimi ve askeri 

yenileşmenin bu bölgeler üzerinde yol açtığı değişiklere de dikkat çekilmektedir. 5. 

Bölümdeyse, bina üzerine yapılan araştırmalara yer verilmektedir. 

Tezin odağını oluşturan ve yapının özelliklerinin incelendiği 6 ve 7. Bölümlerde 

analitik rölöve çalışmaları kapsamında ölçüm, çizim, değerlendirme sonuçları 

verilmiştir. Binanın 1876 ve 1954 Restitüsyonları 8. bölümde değerlendirilirken 9. 

bölümde müdahale önerileri tartışılmaktadır.  
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2. BALYAN AİLESİ VE YAPILARI 

1839’da Tanzimat’ın ilanıyla gelişen Batı’ya açılma ve reform girişimlerinin 

sonucunda, “sermayenin yayılması ve bina talebinin çeşitlenip artmasıyla mimarlık 

ve inşaat alanı, Osmanlı ve yabancı birçok girişimcinin rekabet içinde var olup 

nemalandığı geniş bir sektör haline” gelmiştir (Ersoy 2010: 60). Rum ve Ermenilerin 

19. yüzyılda mimarlığı da kapsayacak şekilde ekonomik alanlarda ön plana geçmesi 

(Cezar 1995: 167) Balyan Ailesi’ne de toplumsal yaşamda varlık gösterme fırsatı 

vermiştir. Gülhane Hatt-ı Hümayunu ya da Tanzimat-ı Hayriye olarak da anılan 

fermanla gayrimüslim Osmanlılara tanınan dil ve din farkı gözetmeksizin kanun 

karşısında Müslüman ahali ile eşit tutulma hakkı ve verilen “sair” haklar sayesinde, 

bu kesim önemli mevkilere yükselme imkânı bulmuştur. Yabancı ülkelerle yakın 

ilişki içinde olan gerek Müslüman gerek gayrimüslim sermaye sahipleri, dönemin 

önde giden akımlarını (Eklektisist, Neo-klasik ve sonraları Art Nouveau) yansıtan 

yapılar inşa ettirmek üzere Rum ve Ermeni mimarları tercih etmekteydiler. Buna ek 

olarak Rum ve Ermeni mimarların, yapıların proje ve kontrol mimarlığını 

yürütmenin yanı sıra inşaat müteahhidi olarak da faaliyet gösterebiliyor olması, 

ekonomik güçlerinin artmasına sebep olmuştur. Sıralanan nedenlerden dolayı büyük 

çaplı devlet yapılarında gayrimüslimlerin isimleri öne çıkmaktadır (Cezar 1995: 167–

168, Şenyurt 2002: 15). Gayrimüslim mimarların Sultan’ın Batı yaşam tarzına uyum 

sağlayabilecek modern binaların inşasına yönelik isteklerini yerine getirmede Türk 

mimarlara göre daha avantajlı ve hevesli bir çalışma içinde oldukları görülmektedir 

(Cezar 1995: 168).  

Sözü edilen gayrimüslim mimarlar arasında Osmanlı mimarisine bir kaç kuşak 

boyunca önemli katkıları olan bir aile Balyanlardır. Aile geleneğinden gelen başarı 

mirasını kullanma avantajlarının yanı sıra, içinde bulundukları dönemin isteklerini 

algılamadaki “sezgi ve uyumları” (Batur 2010: 34) ailenin ismini öne çıkaran başlıca 

etkenler olmuştur. 

Bu çalışmanın konusu olan Maçka Karakolhanesi’nin tasarımı ve yapımı, yukarıda 

da söz edildiği üzere Simon ve Sarkis Balyan’a atfedilmektedir ve Balyan Ailesi, 
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Osmanlı mimarlığının 19. yüzyıl boyunca yaşadığı dönüşümde önemli bir rol 

oynamıştır. Bu aileden yapı faaliyetleri çerçevesinde adı ilk geçen kişinin Bali Kalfa 

olduğunda kaynaklar hemfikirdir; ancak İstanbul’a nereden geldiği konusunda görüş 

ayrılıkları vardır. Hançer (2007: 100), Adana’nın Saimbeyli ilçesine bağlı Balyan 

köyünün (bugünkü adı Belen) muhtarı olan Bali Balyan’ın 1682–83 yıllarında 

İstanbul’a göç ederek Sultan IV. Mehmed’in hizmetinde meremmetçilik (yapı 

onarımı) yapmaya başladığını belirtir. Pamukciyan’a (1960: 2090) göre ise, Balyan 

ailesi, Kayseri’nin Derevenk köyünde doğan bir başka Bali Kalfa’nın soyundan 

gelmektedir.  

Bali Kalfa’nın oğlu Krikor Balyan’ın III. Selim’in hassa mimarı ve müşaviri 

olduğunu belirten Hançer (2007:102), daha sonra Sultan II. Mahmud’un çok 

güvendiği bu mimara sakal bırakmak, at binmek ve istediği şekilde giyinmek gibi 

imtiyazlar verdiğini ifade etmektedir. Krikor Balyan’dan sonra, oğlu Garabed Amira 

Balyan’ın da hem II. Mahmud, hem de Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz’e 

hizmet verdiği bilgisini aktaran Hançer(2007: 103), en fazla yapının atfedildiği 

Balyan ailesi üyesi olarak da Garabed Amira Balyan’a işaret etmektedir. Osmanlı 

mimarlığında önemli etkisi olan Garabed Amira Balyan’ın dört oğlu da (Nigoğos, 

Agop, Sarkis ve Simon) mimar-müteahhit ve sanatkâr olarak Osmanlı son dönem 

mimarlığında isim yapacakladır.  

Mimari etkinlik bağlamında, Krikor Amira Balyan ile başlayan ailede Garabed 

Amira, ve oğullarını da içine alan dokuz isme rastlanmaktadır literatürde. Batur’a 

(2010: 40) göre Balyan Ailesine mensup olan mimarların en genel ve ortak özelliği 

“geleneği doğrulayan bir 'yeni'yi tasarlama tutkusu”dur. Batur’dan edinilen 

bilgilerden anlaşıldığına göre Balyan Ailesine atfedilen en önemli yapılar arasında 

Beylerbeyi Sarayı, Selimiye Kışlası (Krikor Amira), Dolmabahçe Sarayı (Şekil 2.1), 

Cemile ve Münire Sultan Sarayları, Süvari Kışlası –bugün Kuleli Askeri Lisesi– 

(Garabed Amira), Çırağan Sarayı, Harbiye Nezareti –bugün İstanbul Üniversitesi 

Merkez Binası–, Akaretler sıra evleri (Sarkis) bulunmaktadır (Akaretler: Şekil B.11). 
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Şekil 2.1: Dolmabahçe Sarayı (Batur 2010: 42) 

 2.1 Simon Balyan 

Tuğlacı’ya göre, 1846 yılının Şubat ayında İstanbul’da doğan Simon Balyan’ın adı, 

mimarlığın yanı sıra desinatörlük ve minyatür sanatında da öne çıkmaktadır. Nerede 

ve hangi okullarda eğitim gördüğüne dair kesin bilgi bulunmamaktadır. Babası 

Garabed Amira Balyan ve dedesi Krikor Amira Balyan tarafından yapımı 

gerçekleştirilen “bütün saray, köşk, kasır, cami vb yapıların duvar ve tavan minyatür 

resim süslemelerini ayrıca bu yapıların suluboya resimlerini” yapmıştır (Tuğlacı 

1993: 321). Yazısının devamında, kardeşi Agop Balyan’ın 1875’te ölümünün 

ardından Simon’un Sultan Abdülaziz tarafından ikinci sınıf hassa mimarı olarak 

atandığını söyleyen Tuğlacı’ya karşın S. Can (2002: 51) “19. yüzyılın başında tespit 

ettiğimiz mimar halifesi sayısı 52 kişidir. Listede, ... Mülâzım Yani Kalfa dışında bir 

gayrimüslim mimar ismi geçmemektedir” demektedir.  

Simon Balyan’a atfedilen başlıca eserler Maçka Silahhanesi (1861–1862), Maçka 

Karakolhanesi (1861-1862) ve Yıldız Köşkü’dür (Tuğlacı 1993: 321-322). 

2.2 Sarkis Balyan 

Sarkis Balyan, 1835–1899 yılları arasında yaşamıştır. Garabed Amira Balyan'ın oğlu 

olan Sarkis Bey, Tuğlacı’ya göre (1993) 1843 yılında ağabeyi Nigoğos Balyan’la 

birlikte Paris'e giderek Collège Sainte-Barbe de Paris'teki eğitimini bitirdikten sonra, 

Ecole Central des Arts et Manufactures ve Ecole des Beaux-Arts’dan mezun 
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olmuştur. Ersoy (2010), Sarkis Balyan’ın Sainte-Barbe College’e kaydolarak çizim 

ve desenle ilgili dersler aldığını ve Ecole des Beaux Art’da “serbest öğrenci” olarak 

derslere veya stüdyolara devam ettiğini belirtmektedir. Ağır (2005: 66), söz konusu 

okullarla ilgili yaptığı arşiv araştırmasında Sarkis Balyan’ın Ecole Centrale 

diplomasına sahip olup olmadığına dair somut bir veri bulamadığını söylemektedir. 

Beaux-Arts mezunlar arşiv katalogunda da Balyan Ailesinden hiçbir üyenin ismine 

rastlanmadığını belirtmektedir. Sarkis Balyan’ın kimlik bilgilerini içeren bir belgenin 

kurum arşivinde var olmasının “ünlü akademiye başvuru girişimi ile ilgili” 

olabileceğini vurgulamaktadır. Aynı araştırmada yer alan 22 Temmuz 1999 Sainte-

Barbe College yazışmalarında bu okulun “hiçbir meslekle ilgili ön hazırlık eğitimi 

bulunmayan sadece bir orta öğretim kurumu olduğu” (2005: 66) belirtilmektedir. 

Sarkis Balyan Paris’teki yıllarının ardından İstanbul'a döndükten sonra babası ve 

ağabeyiyle birlikte çalışmıştır. Sosyal çevresi oldukça geniş olan Sarkis Balyan’ın 

karizmatik bir kişiliği olduğunu belirten Batur (2010: 50), müzikten mühendisliğe 

uzanan yetenekleri olan bu mimarın, 5000–6000 işçi çalıştırdığı şantiyelerdeki 

yönetim becerisine de dikkat çekmektedir. Ön planda görünmeyen Nigoğos ve Agop 

Beylerin tasarım desteğinin de Sarkis Balyan’ın mimari şöhretinde büyük payı 

olduğuna vurgu yapan Batur, özellikle Çırağan Sarayında bu desteğin belirgin olarak 

görüldüğünü söylemektedir. Pamukciyan (1960: 2094), Sarkis Bey’in babasının 

1866’daki ölümünün ardından biraderi Agop Bey’le birlikte Hassa Mimarı olarak 

aile işini devraldıklarını, Agop Bey daha çok binaların planlarını hazırlamakla 

meşgulken Sarkis Bey’in yapılara fiilen nezaret ettiğini söylemektedir. Pamukciyan, 

yapıların mimarı olarak daha çok Sarkis Bey’in isminin öne çıkmasını ve dışarıdan 

gelen yabancı devlet adamlarının kendisini nişanlarla taltif etmesini bu şekilde 

açıklar.  

Sultan Abdülaziz döneminde yaptığı yapılarla “parlayan” Sarkis Balyan’ın mimari 

faaliyetleri, kardeşi Agop’un 1875’teki ölümü ve Abdülaziz’in 1876’da tahttan 

indirilmesiyle duraklamaya uğramış (Pamukciyan 1960: 2094) olsa da II. 

Abdülhamit tarafından 1878’de kendisine “Sermimar-ı Devlet” ünvanı verilmiştir3 

(Batur 2010: 50; Can, S. 2002: 53; İkiz 2010: 165; EK A.3). Sarkis Balyan, daha 

sonra müteahhitlik girişimlerinden dolayı kovuşturmaya uğrayıp tutuklanınca on 

                                                 
3 BOA, İ.DH. 62375, 27 Ra 1295/31 Mart 1878 
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yıldan uzun süren bir süre boyunca zorunlu olarak Paris’te yaşamış ve sonra 

İstanbul'a dönmüştür (Batur 2010: 50).  
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3. OSMANLI ASKERİ MİMARLIĞINDA KARAKOLLAR 

3.1 1826 Öncesi Osmanlı Askeri Karakolları 

İstanbul’un fethinden önce güvenlik ve asayiş işleri subaşılar, yasakçılar, asesbaşılar 

vb. tarafından sağlanıyordu. Fetih sonrasında giderek kalabalıklaşan kentte asayişi 

meselesinin önemi arttıkça “İstanbul çeşitli bölgelere ayrıldı ve her bölgenin 

sorumluluğu bir teşkilata bırakıldı” (Özcan 2003: 430). Bu kuruluşların en önemlisi 

“Kapıkulu Ocaklarının en büyüğü olan” Çiftçi (2004: 42) Yeniçeri Ocağı idi.  

“19. yüzyıla kadar İstanbul’un asayiş ve güvenliğinden sorumlu görevliler bağlı 

oldukları ocak veya teşkilata ait binalarda, kışlalarda kalıyorlardı. Yeniçerilerin ‘Eski 

Odalar’ adıyla Şehzade Camii civarında, ‘Yeni Odalar’ adıyla da Aksaray’da iki 

büyük kışlası” (Eyice 2006: 77); diğer semtlerde de kulluk ya da ‘karavulhane’ 

denilen yerleri vardı. “Asayişten sorumlu sekbanbaşıların da Vefa’da iki kulluğu 

bulunuyordu. Cebeci ocağının ise Ayasofya civarında kışlası” (Çiftçi 2003: 431) ve 

bazı kullukları vardı. Kalyoncu kullukları, Topçu ocağına ait kışla ve kulluklar, 

kıyıların güvenliğinden sorumlu bostancıların ocakları gibi daha birçok kurumla ve 

bunların yerleştiği yapılarla kentin asayiş ve güvenliği sağlanmaya çalışılıyordu. 

Ancak “yazılı ve görsel kaynaklardaki mevcut bilgiler günümüze ulaşamayan bu 

askeri yapıları mimari açıdan tanımlamak konusunda yetersiz kalmaktadır” Çiftçi 

(2004: 39). 

Semavi Eyice ‘kulluk’ yerine “kolluk” sözcüğünü kullanarak ve bu sözcüğü “yani 

karakol” diye açıkladıktan sonra (Eyice 2006: 78 ve196) şu bilgileri vermektedir: 

Evvelce şehrin içinde yeniçeri kollukları bulunduğu bilinir. Yeniçerilik kaldırıldıktan sonra, 

II. Mahmud şehrin içinde ve civarında, kendilerine mahsus bir mimari ile belli olan karakol 

binaları inşa ettirmiştir. Cephelerinde sütunlar ile kaba bir empire üslubunda olan bu küçük 

binaların cümle kapıları üstünde uzunca kitabeleri olduktan başka, alınlıklarında yeni ihdas 

edilmiş olan Osmanlı arması da, taşa işlenmiş olarak bulunuyordu. Böylece bu küçük binalar 

devlet otoritesinin temsilcisi oluyordu. 
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3.2 Tanzimat Dönemi ve Sonrasında Osmanlı Askeri Mimarlığı 

Batılılaşma süreci ile birlikte genellikle şehrin dışına inşa edilen modern kışla 

yapıları, Osmanlı mimarlığına ve şehirciliğine giren yeni yapı türleri olarak 

değişimin simgeleridir. Kışlaların İstanbul Boğazı’nda ve sur dışında inşa edilmesi, 

bu bölgelerde yeni semtlerin ve yerleşimlerin gelişmesini sağlamıştır. Bu yeni 

yapılarla birlikte İstanbul siluetinin karakteristik özelliği olan camilerin yanında 

abidevi boyutlardaki kışla binaları da hatırı sayılır bir yer kaplamaya başlamıştır 

(Yetişkin 2005: 92, Şekil 3.1, 3.2). Kışlalara koşut olarak diğer askeri yapı tipleri de 

benzer bir gelişim göstermiştir; örneğin Maçka Kışlası’nın yerine inşa edilen Maçka 

Silahhanesi de, ağırlığını kışlaların oluşturduğu yeni askeri mimarinin en gösterişli 

örneklerindendir. Dolmabahçe Vadisi’nin sırtlarında yer alan askeri yapılar4, 

Fındıklı’dan başlayarak Ortaköy’e kadar uzanan 19. yüzyıl saraylar dizisinin5 

üzerinde askeri bir siluet oluşturmaktadır. Yetişkin (2005: 98), askeri yapıların kent 

algısındaki yerlerini kışlalar özelinde şöyle yorumlamıştır:  

...sonuç ise devlet eliyle gerçekleştirilen, yeni işlevli anıtsal tasarımların kent içi alanların 

dışına taşırılmasıyla daha önce idari merkez açısından Üsküdar, Galata ve İstanbul şeklinde 

ayrılan bölgelerin, bu yapım faaliyetleri sonucunda artık bütünleşmeye başladıklarının 

gözlemlenmesidir. Dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta ise, Batılılaşma dönemine kadar 

padişahın prestij yapısı olarak cami ya da külliyeler inşa edilmekteyken, bu dönemde devletin 

ve ordunun prestij yapısı olarak ilk sırayı kışlalar almıştır.  

Şehircilik açısından bakıldığında ise; yüksek ve hemen görülebilecek mevkiler tercih edilmiş, 

boyutlarının heybeti ve anıtsallıklarıyla kent ölçeğinde hemen hissedilmeleri ve algılanmaları 

amaçlanmıştır. İstanbul’un peyzajı/silueti ile sivil yapıların ölçüleri ilk kez bu yeni yapı 

tipleriyle bozulup aşılmış, böylelikle kentin geleneksel fiziksel görünümü değişmiştir. Ayrıca 

inşa edildikleri yerlerde yeni yerleşim alanlarının ve mahallelerin oluşmasına olanak 

sağlamışlardır. Kısaca “insan ölçeğinin dışına taşan boyutlarıyla İstanbul siluetinin görsel 

algılama biçimini” değiştirmişlerdir.  

                                                 
4 Taksim Topçu Kışlası, Mecidiye Kışlası (Taşkışla), Gümüşsuyu Kışlası, Harbiye Mektebi ve Maçka 
Silahhanesi ( Şekil B.37) 
5 Çifte Saraylar, Dolmabahçe Sarayı, Feriye Sarayları 
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Şekil 3.1: Sarayburnu ile Birlikte Konstantinopolis Kentinin Bir Kısmının 
Görünümü. Antoine-İgnace Melling (Özgencil-Yıldırım 2008: 124) 

 

Şekil 3.2: Fethipaşa Korusundan Dolmabahçe ve Beşiktaş (Genim 2008) 

3.3 Batılılaşma Dönemi Karakollarının Genel Özellikleri 

Çiftçi’den alınan bilgilere göre (2004, 230), İstanbul’da askeri karakolların inşa 

edilmesi 1826 yılında Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonraki döneme 

rastlamaktadır. Polis teşkilatının 1845 yılında kurulmasıyla yoğun yerleşimin olduğu 

bölgelerde ve bazı resmi yapıların yakınlarında polis karakolları da kurulmuştur. 

1870 yılından sonra ise kent merkezi dışındaki alanlarda jandarma karakolları inşa 

edilmiştir6.  

Karakollara, nitelik ve büyüklük açısından bakıldığında da, mahalli karakollar ve 

askeri karakolların farklılıkları göze çarpmaktadır. Genellikle bulundukları mahalle 

ölçeğinde olan, diğer yapılardan çok da öne çıkmayan7 mahalli karakollarda, 

bulundukları semtin güvenliğini sağlayan zaptiye neferleri görev yapardı. Bu 

karakolların alt grubunda nokta karakolları ve süvari karakolları bulunurdu. Nokta 

                                                 
6 Polis ve jandarma ayrımında, günümüzde keskin hatlarla ayrılmış kurumsal yapılar değil, hizmet 
alanları ve görevlerinin genel nitelikleri göz önünde bulundurulmuştur. 
7 Galata Voyvoda Karakolu, Teşvikiye Karakolu gibi yoğun bezemeli istisnalar da vardır. 
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karakolları, ahşaptan yapılmış ve mahallelere dağılmış küçük yapılarken, süvari 

karakolları şehir içinde atla gezerek denetim yapan süvarileri barındıran karakollardı 

(Çiftçi 1997: 79 – aktaran Şahin 2010: 24).  

Askeri karakollar ise, mahalle ölçeğini aşan binalardı; devlet otoritesini temsil 

ettiklerinden mimari nitelikleri ile de dikkat çekiyorlardı. Askeri binalar içinde yer 

aldıkları halde farklı bir grupta değerlendirilebilecek bir karakol türü olarak saray 

karakollarından söz etmek gerekir. Bu binalar mimari açıdan diğer saray yapılarının 

devamı niteliğindedir ve saray yapı grubu içerisinde şehirle en yoğun ilişkiyi 

kurmalarına, dolayısıyla sarayın şehirden algılanmasında en ön hatta yer alan 

yapılardan olmalarına karşın, görece sade görünümlü olarak inşa edilmişlerdir. 

Çiftçi’nin (2004: 230), II. Mahmut döneminin başmimarı Seyyid Abdülhalim Efendi 

tarafından Bahçekapı’da örnek bir karakol yapılması hakkındaki belgeye dayanarak 

aktardığı bilgilerden askeri karakollara verilen önemin dikkat çekici olduğunu 

görüyoruz. Bu yapıların kâgir olarak inşa edilmesi ve karakolların inşasında 

uyulması gereken ölçütlerin yer aldığı şartnameler hazırlanması, verilen öneme işaret 

etmektedir. 19. yüzyıl sonuna doğru düzenlenen şartnamelere göre karakollar piyade, 

süvari ve nizamiye olarak üçe ayrılmaktadır. 1887–1888 tarihli Usul-i Keşf-i İnşâât 

ve 1896 tarihli Fenn-i İnşâât kitaplarının8 karakolhaneler ile ilgili bölümlerinde 

konum ve plan özellikleriyle ilgili bilgiler verilmektedir (Şekil 3.3, Şekil 3.4).  

Yine Çiftçi’nin aktardığına göre “askeri birliklerin gece de kalabilmeleri için” inşa 

edilen askeri karakollar “şehir içinde veya gereken yerlerde yapılırlar” (2004: 230). 

“Askerin sayısına ve niteliğine göre gerekli büyüklükte inşa” edilmesi gereğinin 

bildirildiği şartnamede (Ek A.8) öncelikler de sıralanmaktadır: “Önce asker 

koğuşlarının, daha sonra subay ve hizmetçi odasının ve en son olarak da tuvaletlerin 

tasarlanması gerekir.” Asker sayısına göre değişen koğuş boyutları, 1 er için 1,5 zira 

(113 cm) uzunlukta olacak şekilde hesaplanmaktadır. Yani 30 kişilik bir koğuş için 

45×30 zira (34×22 m) boyutlarında bir mekân inşa edilmesi ve erlerin karşılıklı 2 sıra 

halinde yatırılması şart koşulmaktadır. Kenarları 17 zira (12,86 m) olacak şekilde 

kare şeklinde bir dolaşma alanı bırakılmaktadır. Subay odaları karakolun giriş 

kapısının yanlarında bulunmakta ve bitişik olarak subaylara ait tuvaletler 

                                                 
8 Günergun, (2005, 153) bu kitapların yazarının Belçika Devleti istihkâmat mühendisi ve yüzbaşısı 
olduğu ve Mekteb-i Fünun-i Harbiye-i Şahane’de “Taksim-i Arazi” ve “İnşâât ve Mimari” dersleri 
hocası olan Lecrecq olduğu söylemektedir. 
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yapılmaktadır. Tuvaletlerin büyüklüğü ve hela sayısı karakolda kalacak olan 

askerlerin sayısına göre belirlenmektedir. Mutfaklar bina içinde veya ayrı bir yapı 

olarak düzenlenebilmektedir. Yiyecek depoları mutfak yakınında olmalıdır. 

Çamaşırhaneler mutfak ve tuvalet gibi servis birimlerinin yakınında yer alır. Süvari 

karakollarında bunların yanı sıra hayvanlar için ahırlar bulunmaktadır (Çiftçi 2004: 

232).  

  

Şekil 3.3: 1303-1304/1887-1889 tarihli Fenn-i İnşâât kitabındaki karakollarla ilgili 
çizimler. (Çiftçi 2004, CII 245) 40 Askerlik bir piyade karakolunun 
planı ve giriş cephesinin çizimleri 

 

Şekil 3.4: 1303-1304/1887-1889 tarihli Fenn-i İnşâât kitabından bir karakolun kat 
planları (Çiftçi 2004, CII 245) 



 
 

16

3.4 Günümüzde Mevcut Olan İstanbul Karakollarından Bazıları 

Bu çalışmanın kapsamında günümüzde ayakta kalan karakollar arasında, yapı 

büyüklüğü açısından mahalle ölçeğini geçen boyutta olanlar ele alınmıştır. Teşvikiye 

Karakolu gibi Maçka Karakolhanesi’ne göre bir hayli küçük ölçekte inşa edilen 

karakollar kapsam dışı tutulmuştur.  

3.4.1 Arnavutköy Karakolu 

Arnavutköy Karakolu, Beşiktaş ilçesine bağlı Arnavutköy semtinde 71 pafta, 88 ada, 

41 parselde yer almaktadır. Yapı Tevfikiye Karakolu olarak da bilinmektedir (Acar 

2000: 225). Yapının kitabesinden Abdülmecit döneminde inşa edildiği 

anlaşılmaktadır. BOA 1303–1341/1886–1922 tarihleri arasındaki belgelerden 

edinilen bilgiler doğrultusunda yapının değişik tarihlerde askerî karakol, polis 

karakolu ve itfaiye karakolu olarak kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır (Çiftçi 2004: 

235). Acar (2000: 225), mimarı bilinmeyen yapının 1843 yılında Asakir-î Mansure-î 

Muhammediye ordusu için yaptırılmış olduğunu belirtmektedir. Günümüzde 

“Arnavutköy Polis Merkezi” olarak hizmet vermektedir. Neo-klasik üslupta inşa 

edilen dikdörtgen biçimli 2 katlı yığma kâgir yapının özgün planı hakkında bilgi 

bulunamamıştır. 12 pencereli cephede ilk ve son üçlü pencerelerin bulunduğu kısım 

öne çekilmiş, bu pencerelerle orta üç pencerenin üzerlerine üçgen alınlık getirilerek 

cepheye hareket kazandırılmıştır. Çifti’nin (2004: 236) ölçümlerinden yapının beden 

duvarının zemin katta 72 cm olduğu anlaşılmaktadır.  

3.4.2 Çinili Karakol 

Üsküdar ilçesine bağlı Selami Ali semtinde bulunan Çinili Karakol, 48 pafta, 489 

ada, 1 parselde yer almaktadır. Çiftçi’nin (2004: 233) çalışmasından edinilen bilgiye 

göre Abdülmecit tarafından inşa edildiği kitabesinden anlaşılan bina, itfaiye karakolu 

olarak kullanılmıştır. 2003 yılından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

Çocuk Şube Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. Yaklaşık 21x22 m boyutlarında 

olan ‘T’ şeklindeki karakolun özgün planı hakkında bilgi bulunamamıştır. Eğimli 

arazi yapısından dolayı batı tarafında bodrum kat üzerinde 2 katlı yığma kâgir olarak 

Neo-klasik üslupta inşa edilmiştir. Binanın girişi Toskana düzeninde sütunlar ve 

cephenin yaklaşık üçte ikisini kaplayan ve iki taraftan merdivenlerle çıkılan bir 

sahanlıkla vurgulanmıştır. Sade özellikler gösteren cephe düzeni düz atkılı söve ile 
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çevrelenmiştir. İki sıra tuğla bir sıra taş düzenindeki almaşık örgülü sıvasız duvarlar 

ve pencereler üzerindeki hafifletme kemerleri, cepheye hareket katan unsurlar olarak 

göze çarpar. Çiftçi’nin beden duvarı ölçümlerinde (2004: 233) bodrum katın 101 cm, 

zemin katın 82cm, üst katın 78 cm kalınlığında olduğu görülmüştür. Yapının doğu 

cephesinde işlevi belirlenememiş olan tek katılı bir ek yapısı vardır. Acar (2000: 

224), yapının Abdülmecit döneminde sade ve fonksiyonalist bir tarzda inşa edilen 

karakolların karakteristik bir örneğini oluşturduğunu söylemektedir. 

3.4.3 Mecidiye Karakolu 

Mecidiye Karakolu, Beşiktaş ilçesine bağlı olan Yıldız semtinde Yıldız Caddesi 

üzerinde yer almaktadır. 63–65 pafta, 232 ada, 5,7 parsellerdedir. Abdülmecit 

döneminde Sarkis Balyan tarafından inşa edildiği sanılmaktadır. Çırağan Sarayı ve 

Yıldız Sarayının güneyinde yer alan karakolun yapılış amacının bu sarayların 

güvenliğini sağlamak olduğu görüşü (Tuğlacı 1993: 497) akla yatkındır. Günümüzde 

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. Neo-klasik üslupta inşa 

edilmiş olan dikdörtgen şeklindeki 2 katlı yığma kâgir yapının özgün planı hakkında 

bilgi bulunamamıştır. Çiftçi’nin beden duvarı ölçümlerinde (2004: 238) zemin katın 

83 cm, üst katın 77 cm kalınlığında olduğu görülmüştür.  

Karakolun doğusunda Küçük Mecidiye Camisi bulunmaktadır.  

3.4.4 Mesarburnu Karakolu 

Sarıyer ilçesine bağlı Mesarburnu Karakolu (Şekil 3.5), Merkez mahallede 

bulunmaktadır. 105 pafta, 940 ada, 3 parselde bulunan yapı 954 m² alana kuruludur. 

II. Abdülhamit tarafından başlanıp V. Mehmet döneminde bitirildiği, doğu ve batı 

cephelerindeki kitabelerde her iki padişahtan ayrı ayrı bahsedilmesinden 

anlaşılmaktadır. Günümüzde Sarıyer Subay Gazinosu olarak hizmet veren yapı 1970 

yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilmiştir. Kare planlı 2 katlı yığma 

kâgir yapının, özgün planına göre zemin ve üst katta orta koridora açılan 

mekânlardan oluştuğu bilinmektedir (Çiftçi 2004: 249). 
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Şekil 3.5: Mesarburnu Karakolhanesi fotoğrafı, A.Freres, 1880-1883 (Library of 
Congress II.Abdülhamid Fotoğraf Arşivi, LOT 11918, no. 2) 

Çiftçi’nin (2004: 249), Neo-klasik, Acar’ın (2000: 222) Neo-gotik üslupta inşa 

edilmiş olarak yorumladığı yapının cephesindeki eklektik unsular (ör. alt sıra 

pencerelerdeki Neo-Osmanlı kemerler, Hint çağrışımı yapan kule ve friz süsleri) 

yapıya karakterini verir. Yapının kuzey ve güney cephe aksında kare planlı birer kule 

katı bulunmaktadır. Çiftçi’nin beden duvarı ölçümlerinde zemin katın 81 cm, üst 

katın 77 cm kalınlığında olduğu görülmüştür. 

3.4.5 Pazarbaşı Karakolu 

Sarıyer ilçesine bağlı Yenimahalle semtinde bulunan Pazarbaşı Karakolu (Şekil 3.6) 

101 pafta, 753 ada, 8 parseldedir. 1063 m² alana sahiptir. II. Abdülhamit döneminde 

inşa edildiği kitabesinden anlaşılmakta olan karakol Telli Tabya yolu üzerinde 

bulunmaktadır. 1930 yılında Jandarma Komutanlığı’nın kullanımına verilmiştir. 

Günümüzde Sarıyer Jandarma İlçe Komutanlığı olarak kullanılmaktadır.  
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Şekil 3.6: Pazarbaşı Karakolu fotoğrafı, (Library of Congress II.Abdülhamid 
Fotoğraf Arşivi, LOT 11918, no. 5) 

Dikdörtgen şeklindeki yığma kâgir yapı arazi eğiminden dolayı doğu yönünde kısmi 

bodrum kat üzerinde 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Yapının doğu aksında kare planlı 

bir kule katı yer almaktadır. Yapının özgün planının zemin ve üst katta orta koridora 

açılan mekânlardan oluştuğu bilinmektedir. Beden duvarı ölçümlerinde bodrum katın 

108 cm, zemin katın 63 ve 77 cm, üst katın ise 53.5 ve 66 cm kalınlığında olduğu 

tespit edilmiştir (Çiftçi 2004: 251). Çiftçi, karakolun Neo-klasik üslupta inşa edilmiş 

olduğunu söylerken, cephenin Mesarburnu Karakolu’na benzeyen eklektik unsurları 

ve kulesi dikkat çekmektedir. 

3.4.6 Topçu Karakolu 

Topçu Karakolu, Sarıyer ilçesine bağlı Büyükdere semtinde Topçu Karakol Sokağı 

üzerinde bulunmaktadır. 85 pafta, 563 ada, 10 parselde yer almakta olan yapının 

alanı 643 m²dir. Karakol olarak işlevini tamamladıktan sonra “Büyükdere İlkokulu” 

olarak kullanılmıştır. 1952 yılında Milli Savunma Bakanlığına devredilmesinin 

ardından da lojman olarak işlev görmüştür. 1998 yılından beri III. Kolordu 

Komutanlığının kullanımına verilen yapı günümüzden işlevsizdir. Neo-klasik üslupta 
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inşa edilmiş olan dikdörtgen şeklindeki 2 katlı yığma kâgir yapının özgün planı, 

zemin ve üst katta orta hole açılan mekânlardan oluşacak şekildedir. Lojman olarak 

kullanılmaya başladıktan sonra yapının özgün yapısı büyük ölçüde değişmiştir (Çiftçi 

2004). Çiftçi’nin beden duvarı ölçümlerinde zemin katın duvarlarının 77–80 cm, üst 

kattakilerin ise 60 cm kalınlığında olduğu saptanmıştır. 

3.4.7 Topkapı Sarayı Karakolu  

Çiftçi (2004: 258), 1908–11 tarihli bir haritaya dayanarak Topkapı Sarayı etrafında 

altı adet karakol inşa edildiği halde bunlardan beşinin günümüze ulaşamadığını 

söylemektedir. Bu karakollardan Birinci Avlu’daki Dışkarakol binası 2010 yılında 

restore edilerek restoran olarak kullanılmaya başlanmıştır9. Şekil 3.7’te Birinci 

Avlu’daki Dışkarakol binası (Şekil 3.8)  ile (üstte) İkinci Avlu’daki diğer karakol 

binası belirtilmiştir. 

Şekil 3.7: 1908-11 tarihli Topkapı Sarayı haritası (Çiftçi 2004: 258) 

Bugün varlığını sürdüren diğer bir karakol ise Eminönü ilçesinde, Topkapı 

Sarayı’nın bulunduğu 2 ada, 38 parselde yer almaktadır. II. Abdülhamit tarafından 

Saray’ın güvenliğini sağlamak amacıyla inşa ettirilmiştir. Günümüzde Topkapı 

Sarayı Müzesi’nin lojmanı olarak işlev görmektedir. Kareye yakın bir planda olan 

yapı, eğimli arazi yapısından dolayı bodrum kat üzerinde tek katlı yığma kâgir olarak 

                                                 
9 www.fatih.bel.tr/bpi.asp?caid=40&cid=434, alındığı tarih 06.06.2011 
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Neo-klasik üslupta inşa edilmiştir. Yapının özgün planı bir giriş holüne açılan 

mekânlardan oluşmaktadır.  

 

Şekil 3.8: Topkapı Sarayı Karakolu. Ahmet Demirel kişisel arşiv 

Çiftçi’nin beden duvarı ölçümlerinde bodrum katın 79 cm, zemin katın 51 cm 

kalınlığında olduğu görülmüştür (2004: 255). Pencere düzeninde Neo-Osmanlı etki 

de görülmektedir. 

3.4.8 Yeniköy Karakolu 

Yeniköy Karakolu, Sarıyer ilçesine bağlı Yeniköy semtinde bulunmaktadır. 64 pafta, 

280 ada, 3 parselde yer almakta ve 414 m² alan kaplamaktadır. II. Abdülhamit 

tarafından yaptırıldığı doğu ve batı cephelerinde bulunan armalardaki tuğralarından 

anlaşılan yapı, Cumhuriyet döneminde 1957 yılına kadar Boğaziçi Askerlik Dairesi 

olarak kullanılmıştır. Günümüzde Sarıyer Askerlik Şube Başkanlığı olarak hizmet 

vermektedir. Neo-klasik üslupta inşa edilmiş olan dikdörtgen şeklindeki 2 katlı 

yığma kâgir yapının özgün planı zemin katta orta koridora açılan mekânlardan, üst 

katta ise orta hole açılan 2 büyük mekândan oluşmaktadır. Alt kat mekânların idari 

işlerin yürütülmesi, üst kat mekânların ise koğuş olarak kullanıldığı tahmin 

edilmektedir (Çiftçi 2004: 255). Çiftçi’nin beden duvarı ölçümlerinde zemin katın 52 

cm, üst katın 41 cm kalınlığında olduğu görülmüştür. 

3.4.9 Yıldız Saray Karakolları 

Yıldız Sarayı Karakol binalarından birincisi, Beşiktaş ilçesine bağlı Yıldız semtinde 

Serencebey Yokuşu Sokağı üzerinde bulunmaktadır. 51 pafta, 486 ada, 1 parseldedir. 

Karakolun kitabesinden edinilen bilgiye göre II. Abdülhamid tarafından inşa 

ettirilmiş olan yapı, Yıldız Sarayının güvenliğini sağlamak amacıyla idarî işlevli 

olarak kullanılmıştır. Günümüzde M.S.B.’nın kullanımında olan yapı 1950’de Harp 



 
 

22

Akademileri Hizmet Tabur Komutanlığı olarak kullanılmaktaydı (Çiftçi 2004: 241). 

Neo-klasik üslupta inşa edilmiş olan L şeklindeki 2 katlı yığma kâgir yapının özgün 

planına dair bilgi Çifti tarafından (2004: 242) “batı cephesinde bir girişi olan karakol, 

bu cepheye bakan koridora açılan mekânlardan oluşmaktadır” şeklinde 

açıklanmaktadır. Çiftçi’nin beden duvarı ölçümlerinde (2004: 238) zemin katın 96 

cm, üst katın 57 cm kalınlığında olduğu görülmüştür.  

Karakol binalarından ikincisi de aynı ilçe aynı sokakta 63–65 pafta, 232 ada, 1 

parseldedir. Bu yapı da II. Abdülhamit döneminde inşa edilmiştir ve koğuş olarak 

kullanılmıştır (Çiftçi 2004: 243). Bir dönem Harp Akademileri Matbaası olarak 

kullanılan yapı 1995’den beri Mimarlar Odası İstanbul Şubesi ve Kültür Bakanlığına 

bağlı bazı birimlerin hizmetindedir. Çiftçi’den alınan bilgiye göre binanın 19. yüzyıla 

ait özgün bir çizimi mevcuttur; ancak yapının bugünkü durumu çizimlere 

uymamaktadır.  

3.4.10 Süslü Karakol (Aziziye Karakolu) 

Süslü Karakol, Şişli ilçesine bağlı Nişantaşı mahallesinde Barbaros Bulvarını 

Ihlamur’a bağlayan yokuş üzerinde bulunmaktadır. III. Selim’in yaptırdığı ahşap 

karakol bölgenin ihtiyacına cevap veremez hale gelince Abdülaziz döneminde 

yıktırılarak yerine bu karakol yapılmıştır. Cephesindeki yoğun bezemeler nedeniyle 

halk tarafından ‘Süslü Karakol’ olarak isimlendirilen yapı, yüksek bir platform 

üzerine iki katlı olarak inşa edilmiştir (Acar 2000: 226). Güçlü de (1984: 9) 1866’da 

Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan binanın mimarının Sarkis Balyan olduğu 

şeklinde görüşler olmakla birlikte bunu belgeleyen yazılı bir kaynak bulunamadığını 

belirtmektedir. Günümüzde restoran olarak hizmet vermektedir (Şekil 3.9, Şekil 

3.10).  
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Şekil 3.9: Süslü Karakol zemin kat planı (Acar 2000: 227’ye ek, şekil 38) 

 

 

Şekil 3.10: Süslü Karakol birinci kat planı (Acar 2000: 227’ye ek, şekil 38) 
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4. MAÇKA 

4.1 Maçka’nın Tarihsel Gelişimi 

Bu çalışmanın konusu olan Karakolhane’nin bulunduğu Maçka semti, Taksim-Şişli-

Dolmabahçe arasında yer almaktadır. İkiz’in (2010: 11), Özsavaşçı’dan aktardığı 

bilgilere göre 16. yüzyıla kadar şehir dokusunun dışında, yeşil alan niteliğinde olan 

bölge, bu tarihten itibaren halkın mesire yeri olmuştur. “... Beşiktaş ve Ortaköy 

arasında yer alan bölge saltanat mensuplarının sahil sarayları için tercih edilmiştir. ... 

sahil saraylarından biri... Beşiktaş Sahil sarayıdır (Şekil B.1, Şekil 4.1). Dolmabahçe 

Sarayı bu sarayın yerine inşa edilmiştir” (Özgencil-Yıldırım 2008: 276) 17. yüzyılda 

şimdi Dolmabahçe olarak bilinen yerdeki koyun doldurulmasıyla sahilde ve vadide 

padişahın geçici ikametgâhı olarak kullanılmak üzere kasır ve köşkler yapılmıştır. 

Çetintaş’a (2005) göre Dolmabahçe sırtlarında, yani Maçka bölgesinde, ilk kasrı 

yaptıran padişah II. Selimdir. İlk seyir köşkünü inşa ettiren sultan ise IV. Mehmet’tir. 

Bayıldım Köşkü (Şekil B35) olarak bilinen ve 1748’de I. Mahmut tarafından inşa 

ettirilen yapı, Eski Beşiktaş Sarayının yukarılarında yer alıyordu. I. Mahmut’un 

Saliha ve Mihrimah Sultanların düğünlerinde misafirlerin ağırlanması ve düğün 

ziyafetlerinin verilmesi için kullanılan ahşap Bayıldım Köşkü, Sultan Abdülmecit’in 

ilk yıllarına kadar ayakta kalmıştır. Köşk, 1854’de Dolmabahçe Sarayının inşaatı 

sırasında tarihe karışmıştır (Çetintaş 1005: 223). Dolmabahçe Sarayı’nın inşaatının 

başlaması ile bölgedeki tek ve iki katlı ahşap evlerden oluşan mütevazı Türk 

semtlerinin istimlâkı ve yıkılarak yerlerini konaklara bırakması ile Maçka’nın dokusu 

değişmiştir. II. Abdülhamit ile birlikte Teşvikiye ve Nişantaşı sultanların ve paşaların 

semti haline gelirken Vişnezade, Maçka ve Valideçeşme mahalleleri daha düşük 

rütbeli askerler ve saray görevlileri ile saraydan çıkarılarak konut verilen cariye ve 

kalfaların oturduğu semtler olarak şekillendi (Çetintaş 2005: 227).  
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Şekil 4.1: L’Espinasse’a ait gravür Beşiktaş, Sultan’ın Boğaziçi’ndeki Sarayı ve 
Kayıklar (Özgencil Yıldırım, 2008, 277) 

Özsavaşçı’dan aktarılan bilgilere göre (İkiz 2010: 13) Cumhuriyet’in ilanından sonra 

Taksim-Dolmabahçe bölgesi Lütfi Kırdar’ın 1938-49 yılları arasındaki belediye 

başkanlığı döneminde ‘Maçka Bölgesi II. No’lu Park Alanı’ olarak tanımlanmıştır. 

1950’lere kadar Gümüşsuyu, Taşkışla, Maçka ve Harbiye’yi kapsayan askeri yapı 

alanı konut gelişimine kapatılmıştır (Kuban 2000, 364). 1949 yılından sonra park 

alanı parçalanmaya başlanmıştır. 1983 yılında 2634 sayılı Turizm Teşvik Yasası 

kapsamında turizm bölgesi olarak seçilen Taksim-Maçka yeşil alanındaki, otel ve 

ticaret merkezi inşaatları ile bölgenin tarihi ve fiziksel dokusu bozulmuştur (İkiz 

2010: 13)10. 

                                                 
10 Maçka Bölgesinin tarihi gelişimini gözler önüne seren harita, fotoğraf ve resimler EK B’de 
verilmiştir. Bu şekillerden Şekil B.1’den Şekil B.9’a kadar olanlar, Maçka Silahhanesi ve 
Karakolhanesi’nin inşasından önceki döneme aittir. Bu şekillerde Silahhane’nin yerinde Maçka 
Kışlası görülmektedir. Şekil B.10’dan Şekil B.13’e kadar olan fotoğraflarda bölgenin Silahhane ve 
Karakolhane inşaasından sonraki durumu görülmektedir. Ek B.11’de esas olarak Maçka Silahhanesi, 
önünde ise Karakolhane de kısmen görülmektedir. Şekil B.14’ten Şekil B.28’e kadar olan haritalar, 
Karakolhane ve Silahhane’nin inşasından sonraki dönemde bölgenin gelişimini gözler önüne 
sermektedir. Bu haritalardan Şekil B.15-B.22 ve B.26’da Silahhane yer alırken Karakolhane’ye yer 
verilmemesi ya da Şekil B.26’da olduğu gibi yanlış konturle çizilmiş olması dikkat çekicidir. Şekil 
B.29’dan Şekil B.37’ye kadar olan resim ve fotoğraflarda bölgenin gelişimi ile Silahhane ve 
Karakolhane yapıları görülebilmektedir. Şekil B.38, Silahhane ile doğrudan ilişkili bir yapı olarak 
tasarlanan ancak inşa edilmemiş silah müzesinin cephe eskizini göstermektedir. 
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 4.2 Maçka Silahhanesi  

Günümüzde İ.T.Ü. Maçka Yabancı Diller Yüksekokulu olarak hizmet veren bina 

(Şekil B61) 19. yüzyılın 3. çeyreğinde İstanbul’a getirilen silahların muhafazası için 

bir silahhane olarak inşa edilmiştir. İkiz’den (2010: 14) edinilen bilgilere göre II. 

Mahmut döneminde inşa edilen Maçka Kışlası 1872 -73 yıllarında yıktırılmış, 

yerinde silahhanenin temelleri atılmış ve yapımı 1875 yılının başında Sarkis ve 

Simon Balyan tarafından tamamlanmıştır (İkiz 2010: 19). Yapı, 1955 yılında İstanbul 

Teknik Üniversitesine devredilmiş; 1983 yılında “aynen korunması gereken eski 

eser” olarak tescil edilmiştir11. Şişli ilçesine bağlı Maçka semtinde 703 ada, 66 pafta 

24 parselde bulunan Maçka Silahhanesinin bulunduğu yerdeki binalar önce kışla ve 

eğitim kurumları; yeniden yapımından sonra da silahhane ve tekrar eğitim kurumu 

olmak üzere günümüze kadar kışla, silahhane ve üniversite binası olarak üç ana 

işlevle kullanılmıştır(Şekil B. 39-B.40).  

                                                 
11 GEEAYK, 14.5.1983-14947. 
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5. MAÇKA KARAKOLU 

5.1 Konumu 

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinin dekanlık bloğu olarak kullanılan 

tarihi Maçka Karakolhanesi, Şişli ilçesine bağlı Maçka semtinde Maçka Caddesi 

üzerinde ve 66 pafta, 703 ada, 25 parselde yer almaktadır (Şekil B.41, B.42, B.43). 

Günümüzde yaklaşık 1650 m²’lik bir yapı alanına oturmaktadır (Şekil 5.1, Şekil 5.2). 

İ.T.Ü. Maçka Yerleşkesi içerisindeki yapı, İ.T.Ü Maçka Yabancı Diller Yüksekokulu 

olarak kullanılan tarihi Maçka Silâhhanesinin güneydoğusunda yer almaktadır.  

 

Şekil 5.1: İstanbul Şehir Rehberi, çevrimiçi uydu fotoğrafı, 2011 

İşletme Fakültesi dekanlık bloğu olmasının yanı sıra derslikler ve fakülte 

kütüphanesini de bünyesinde barındıran Karakol’un doğusunda 70’li yılların başında 

eklenen12 betonarme ek yapılar, fakültenin diğer birimlerine ev sahipliği 

yapmaktadır. Çalışma kapsamında yalnızca dekanlık bloğu olarak kullanılan Tarihi 

Maçka Karakolhanesi incelenmiş, betonarme ek yapılar kapsam dışı tutulmuştur.  

                                                 
12 İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İstanbul, Bina Tarihçesi, <http://www.isl.itu.edu.tr/binaTarihce.htm>, 
alındığı tarih 10.05.2011 
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Şekil 5.2: İ.T.Ü. İşletme Fakültesi (İşletme Fakültesi Çevrimiçi Sayfası 
<http://www.isl.itu.edu.tr/resimler/MackaGenel01.JPG>, alındığı tarih 
10.05.2011) 

5.2 Tarihsel Gelişimi 

Tuğlacı (1993, 321), Tarihi Maçka Karakolu’nun (Şekil B.44, B.45, Şekil 5.3) Sultan 

Abdülaziz tarafından Simon ve Sarkis Balyan’a, Silahhane’nin yönetim binası olarak 

yaptırılmış olduğunu belirtmektedir. Silahhane’nin eklentilerinden biri olarak 

tanımladığı yapının, 1873’te yine Abdülaziz’in yaptırdığı Silahhane’yle aynı yıl 

tamamlandığını söylemektedir13. Eyice (1992: 179) Karakol binasını kimin yaptığına 

dair bilgi vermemekte ama Silahhane binasını Sarkis Balyan’a atfetmektedir. Maçka 

Jandarma Karakolu olarak tanımladığı Karakolhane’yi “Fransız Ampir üslubunun 

tesirindeki Tanzimat üslubu” diye adlandırdığı mimari akım içerisinde gören Eyice, 

İlkçağ’ın üçgen alınlıklarıyla ve sütunlarıyla süslenmiş, padişah tuğrasına ilaveten 

                                                 
13 Tuğlacı, Simon Balyan’ın yapılarını sıralarken (1993, 321) Silahhane ve Karakolhane’yi 1861-1862 
yıllarına tarihlendirir. Simon Balyan’ın 15-16, Sarkis Balyan’ın ise 26-27 yaşlarında olduğu 1861-62 
tarihlendirmesinin –Tuğlacı’nın Silahhane başlığında 1873 tarihini belirtmesinden de anlaşılacağı 
üzere – sehven yapılmış olduğu sonucuna varılabilir.  
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Osmanlı Devleti’nin alameti olan sancaklı ve silahlı arma konulmuş olan devlet 

yapılarının en gösterişli örneği olarak göstermiştir14.  

 

Şekil 5.3: Maçka Karakolhanesi cephe fotoğrafı, A.Freres, 1880-1883 (Library of 
Congress II.Abdülhamid Fotoğraf Arşivi, LOT 11905, no. 21) 

Çiftçi (2001 239), yapıyı 1874–75 yıllarına tarihlemektedir. Başbakanlık Osmanlı 

arşivlerindeki belgelerden, Maçka Karakolhanesi inşaatının Balyan’a Zincirlikuyu 

Kasrı ve Silahhane pencere şebekelerinin yapım işleriyle birlikte ihale edildiği 

anlaşılmaktadır. Nitekim “Ser Mimar-ı Devlet” unvanı taşıyan Sarkis Balyan’ın 

Sultan Abdülaziz’e sunduğu 1875 tarihli keşif defterinde15, “reside-i hadd-i hitam 

olan” ifadesinden Karakolhane’nin yapımının tamamlanmak üzere olduğu 

anlaşılmakta; inşaat masraflarının 48.238 Osmanlı lirası tuttuğu görülmektedir. Aynı 

ihalede yer alan Zincirlikuyu Kasrının 18.166 ve Maçka Silahhanesi pencere 

                                                 
14 Sancaklı ve silahlı armanın Silahhane’ye ait bir özellik olduğu (Şekil B.40), Silahhane’nin yanında 
Karakolhane’nin “gösterişli bir örnek” olarak tanımlanmasının zor olacağından hareketle, Eyice’nin 
tanımlamasına ihtiyatla yaklaşmak gereklidir. İki yapıda da üçgen alınlık bulunmamaktadır.  
15 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (BOA), HH.d. 17123, 4 S 1292/12 Mart 1875 (İkiz, 2010,164) 
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şebekelerinin 1.358 Osmanlı lirası olan maliyetleri ile karşılaştırıldığında 

Karakolhane’nin temelden inşa edilmiş olması akla yatkındır. 

Kasım 1876 tarihli arşiv belgesinde16 ise Sarkis Balyan’ın Karakolhane, Silahhane 

şebekeleri ve Zincirlikuyu Kasrı masraflarının ödenmesini talep ettiği görülmektedir. 

Belgede, Maçka’daki Karakolhane’nin “hitam bulmuş” olduğu ifadesinden yapının 

bu tarihte yapının tamamlanmış olduğu anlaşılmaktadır.  

Dolayısıyla, yapının bitiş tarihinin 1875–76 yılları olarak değerlendirilmesi daha 

doğru olacaktır.  

Sarkis Balyan’ın Maliye nezaretine yazdığı 24.07.1878 tarihli başvuru17, 12 Eylül 

1878 tarihli Maliye Nezaretine yazılan tezkere18 ve 21.01.1879 tarihli irade-i 

seniyye19 incelendiğinde, Sarkis Balyan’ın talep ettiği masrafların tasfiyesinin 

anlaşmazlık yüzünden 1879’a kadar sürdüğü anlaşılmaktadır. 12 Eylül 1878 tarihli 

tezkerede, Sarkis Balyan’ın inşa ettiği Karakolhane, Silahhane şebekeleri ve 

Zincirlikuyu Kasrından başka, Camii Şerif ve ona bağlı akarlardan20 “natamam olan 

sekseniki bab hane üçüncüsü camii-i şerif ebniyesiyle teferruatı” ifadesiyle 

bahsedilmektedir. “Camii şerif” olarak anılan caminin Sultan Abdülaziz’in 

tamamlanamayan Aziziye Camii, akarlarının da Akaretler Sıraevleri olduğu sonucu 

çıkarılabilir. 

Pamukciyan’ın (1960: 2094 ) verdiği, Sarkis Bey’in Agop Bey ile birlikte inşa ettiği 

yapılar listesinde, Akaretler sıra evleri ve Zincirlikuyu Kasrı gibi Karakolhane ile 

birlikte yapıldıkları çeşitli arşiv belgelerinden anlaşılan yapıların bulunması, Maçka 

Karakolhanesi tasarımında da Agop Bey’in rol oynamış olabileceğini 

düşündürmektedir. 

Çiftçi (2004 239) Topkapı Sarayı Müzesi’nde ilgili birimin kayıt defterlerinde, 

karakola ait olduğu belirtilmesine rağmen yapıya aidiyeti ve yapıdaki yeri 

belirlenemeyen 1325 (1907–1908), 1327(1909–1910) tarihli bir kitabe bulunduğunu 

                                                 
16 BOA, Y.PRK.AZJ 1-43, 25 L 1293, 13 Kasım 1876 (İkiz, 2010, 165; EK C1). 
17 BOA, M.M.İ., 24 B 1295, 24 Temmuz 1878 (İkiz, 2010, 166; EK C2). 
18 BOA, İ.MM., 2797, 14 N 1295, 12 Eylül 1878 (İkiz, 2010, 167; EK C4). 
19 BOA, İ.DH, 43427, 27 M 1296, 21 Ocak 1879, (İkiz, 2010, 169; EK C6).  
20 Akaretler Sıraevleri Sultan Abdülaziz’in tamamlayamadığı Aziziye Camii’ne akar olması amacıyla 
inşa edilmiştir (Sağdıç, 1999, 76). Caminin sadece temel taşları konulmuşken Abdülaziz tahttan 
indirilmiş bu nedenle caminin inşa edileceği alan taşlık adıyla anılmaya başlanmıştır. Sedat Hakkı 
Eldem’in burada inşa ettiği ünlü taşlık kahvesi de adını buradan almıştır. 
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söylemektedir. Kitabenin Latin harfleriyle transkripsiyonunu Çiftçi (2004 239) şu 

şekilde aktarmaktadır21: 

Cenab-ı fatihin İstanbul’u fethettiği günde, 

Bu yer berren sefine sevkine birer reh-güzar oldu 

Bu cayı almaya pek çok çalıştı dest-i istibdad 

Bi-hamdi lillah mahfuz aman-ı gird-gar oldu 

Mehmed han-ı hamisin ahdı 22…ahd-ı hürriyet 

Bunu ihyaya ez ser-i nev zaman iktidar oldu 

Besalet ehli şanlı asker-i Osmanlının da 

İkinci fırkası için pek güzel cay-ı karar oldu 

1325–1327  

 

Kitabenin gerek tarihi, gerekse kitabedeki ifadelerden, 31 Mart Vakası ile ilgili 

olduğu görülmektedir. 31 Mart Vakası gibi bir isyan hareketinde Silahhane’nin 

kontrol altına alınmasının stratejik önemi ortadadır. Dolayısıyla burayı korumakla 

görevli olan karakolun da ele geçirilmek istenmesi normaldir. Yine de, bu kitabenin 

bölgedeki başka askeri stratejik yapılara ait olma ihtimalini göz ardı etmemek 

gerekmektedir. 31 Mart Vakasında Karakolhane’de çatışma olup olmadığı, 2. 

Fıkra’dan kastedilenin hangi birlik olduğu sorularının cevapları bu tez çalışmasının 

kapsamını aşar niteliktedir.  

Çiftçi (2004: 230) Maçka Karakolhanesi 1826’da Yeniçeri Ocağının yanı sıra diğer 

ocakların da kaldırılmasının ardından kulluk ve ocak binaları yerine inşa edilen 

                                                 
21 Kitabenin günümüz Türkçesine çevirisi şöyledir:  
Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethettiği günde 

Bu yer karadan gemi sevki yapılan birer geçit, yol oldu 

Baskı yönetimi bu mekânı almaya çok çalıştı 
Hamd olsun ki Allah saklayarak emniyete almış, korumuş 
Beşinci Mehmet Hanın sözü…hürriyet sözü 

Hürriyeti yeniden canlandırmak, yaşatmak için yeni baştan iktidara kefil oldu, güvence verdi 

Yiğit ve şanlı Osmanlı askerinin de ikinci tümeni için pek güzel karargah, dinleme, kalma merkezi 

oldu  

M 1908-1909 
(Kitabe metnini Osmanlıca’dan günümüz Türkçesine çeviren Nil Moustafa ve Bora Özerinç’e 
teşekkür ederim) 
22 Kitabe taşındaki kopuk parça yüzünden okunamamıştır (Çiftçi, 2004, 239) 
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askeri karakollardan biri olduğunu belirtir. Saray karakollarının saraya göre son 

derece sade yapılar olduğu gözden kaçmazken, Maçka Karakolhanesi’nin boyutları 

itibariyle diğer tüm karakolhanelerden çok daha anıtsal oluşu dikkat çekicidir. 

Tuğlacı’ya (1993, 321) göre Karakolhane, Maçka Kışlasının silahhaneye 

dönüştürülmesi23 sonucunda, silahhanenin yönetim birimlerinin yer alacağı bir bina 

olarak inşa edilmiştir. Fakat yapı planları incelendiğinde ve karakollar için yazılmış 

dönem belgeleriyle karşılaştırıldığında24 karakolhane yapısı içinde yönetim 

birimlerinin yanında asker koğuşları da olduğu sonucuna ulaşılabilir. Dolayısıyla, 

yapının Silahhane yönetim birimleriyle birlikte Silahhane’yi korumakla görevli 

birliklerin kaldığı mekân (bir nevi kışla) olma işlevi gördüğünü de söyleyebiliriz.  

Maçka Karakolhanesi’nin, diğer askeri karakolhanelere göre anıtsallık niteliğinin 

özellikle yapı boyutları bağlamında belirgin bir fark yaratmasının ardında, 

Dolmabahçe Vadisini çevreleyen ve Yetişkin’in (2005, 98) ifadesiyle “Tanzimat 

Döneminin yeni prestij yapıları olarak İstanbul siluetine hakim olan askeri yapılar” 

bütününün bir devamı olma arzusunun yattığı düşünülebilir. Nitekim yapı, ortalama 

bir askeri karakolhane boyutunu aşıp kışla boyutlarına yaklaşarak Dolmabahçe 

Vadisi sırtlarında yapılan askeri yapılarla, özellikle de karakolu olduğu Maçka 

Silahhanesiyle oransal bir ilişki kurmaktadır.  

Karakolhane binasının Osmanlı devletinin son yıllarında Jandarma kumandanlık 

binası olarak hizmet vermiş olduğu görülmektedir. Tuğlacı (1993: 321) yapının 

Cumhuriyet’in ilk döneminde sırasıyla Nakliye, Topçu, İstihkâm ve Jandarma Okulu 

olarak kullanıldığını ve “1956’da Eğitim Bakanlığına tahsis” edildiğini yazmaktadır. 

İ.T.Ü. kaynakları (İ.T.Ü. 1963: 227 ve İ.T.Ü. Teknik Okulunun yayınladığı tarihsiz 

broşür) günümüzde bu kurumun kullanımında olan binada, 22 Nisan 1954 tarihinde, 

İ.T.Ü. Teknik Okulunun açılışının yapıldığını belirtmektedir. Dolayısıyla daha 

önceki bir tarihte askeri makamlardan devralınmış olmalıdır. “Jandarma Okulu 

tarafından boşaltılan Maçka’daki kendi binasının muvakkat olarak hazırlanmış bir 

salonunda” Rektör Prof. Ahmet Özel25’in verdiği “ilk ders” ve “müdür Prof. Bedri 

Karafakıoğlu26 tarafından söylenen nutukla açılan İ.T.Ü. Teknik Okuluna alınan ilk 

                                                 
23 Tuğlacı Maçka Kışlası’nın silahhaneye dönüştürüldüğünü ileri sürerken İkiz (2010: 19-20) binanın 
yıkılarak yeniden yapıldığını söylemektedir. 
24 1303, 1304 /1887-1889 tarihli “Fenn-i İnşâât” kitabındaki karakollarla ilgili çizimler (Çiftçi, 2004, 
CII 245) 
25 Rektörlük dönemi 1953-54 
26 1965-69 yılları arasında İ.T.Ü. Rektörü olacaktır. 
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öğrencilerin geçici dersliklerde eğitim görmeye başladığı ve Maçka’daki binanın 

“dört buçuk ay gibi eşine ender rastlanır bir süratle” ve “tamamen modern olarak 

tadil” edildiği ifadesinin yer aldığı söz konusu kaynaklara dayanarak bu tarihin en 

geç 1953 yılı sonları olduğunu söyleyebiliriz.  

Orta kademe teknik personel ihtiyacını karşılamak üzere kurulan okulun propaganda 

kolunun hazırladığı broşürde (İ.T.Ü. Teknik Okulu tarih ve sayfa yok) de tekrarlanan 

açılış konuşmasında, tadilat için Müdür Yardımcısı Prof. Faruk Umar27’a teşekkür 

edilmesinden –derecesi tam olarak belli olmasa da– kendisinin yapım işlerinde 

önemli rol taşıdığı çıkarılabilir.  

İstanbul Teknik Üniversitesi 1957–1958 ders yılı açılış töreninde, Rektör Prof. Dr. 

Mustafa İnan28 konuşmasında, dördüncü yılına giren Teknik Okul’dan kısaca 

bahsedip sadece okul şartlarının iyileştirileceğini söylemekle yetinmektedir. 1955 

yılında İstanbul Teknik Üniversitesine devredilen (İkiz 2010:26) Maçka 

Silahhanesinin “tadil ve restorasyonu”ndan söz ederken ise “şimdiye kadar 4.260.000 

liralık harcama yapılmış, binanın sarfı zaruri görülen 7.000.000 liralık yeni tahsisat 

teklifi Hükümete arzolunmuştur” diyerek harcamaların dolayısıyla tadilatın hacminin 

büyüklüğünü dile getirmekte ve “işin 1959–60 ders yılında tamamlanacağını tahmin” 

ettiğini belirtmektedir.29 

Maçka Karakolhane binasına Teknik Okul olarak kullanım öncesi kısa sürede 

tamamlanan onarım ve tadilat yapıldığına dair bilgi başka tanıtma kitapçıklarında 

(İ.T.Ü. Rektörlüğü 1958: S.no.su yok, İ.T.Ü. Rektörlüğü 1958: 55) da yer almaktadır. 

Aynı yıllarda Silahhane binasına uygulanan tadilatın yıllar sürdüğü göz önünde 

bulundurulursa bu iki binaya uygulanan müdahalelerin farkı kestirilebilir. Karakol 

binasının –özgün halinde tümünün volta olduğu tahmin edilen– zemin ve birinci kat 

tavan döşemelerine yapılan müdahalenin boyutları ve kapsamı tam olarak 

anlaşılamasa da, çalışmanın 1954’te 4,5 ay gibi çok kısa bir sürede bitirilmiş olması 

ve başta bodrum kat olmak üzere zemin ve birinci kat tavan döşemelerinin kısmi 

yerlerinde volta döşemelerin çelik kirişlerle desteklemekle yetinildiğinin görülmesi, 

orta holdeki ve bodrumdaki müdahaleler haricinde yapının taşıyıcı sisteminin tümden 

                                                 
27 1960-62 yıllarında İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi dekanı olacaktır. 
28 Rektörlük dönemi: 1957-59 
29 İstanbul Teknik Üniversitesi 1957–1958 Ders Yılı Açılış Töreninde 2 Kasım 1957 günü Rektör 
Prof. Dr. Mustafa İnan Tarafından İrad Edilen Nutuk (İstanbul, 1957) 
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değiştirilmediğini göstermektedir. Orta hol çatısı çelik makas ve merteklerle taşınan 

cam çatıyla ve yine çelik profillerle taşınan kare camlardan oluşan bir döşemeyle 

örtülerek, birinci kat orta hol mekânının ışık alması sağlanmıştır. Birinci kat orta hol 

taban döşemesinin büyük kısmı da çelik profillerle taşınan cam tuğlalardan inşa 

edilerek, çatıdan alınan ışığın zemin kat orta holüne kadar –buzlu cam tuğlalar ışığı 

önemli bir oranda azaltsa da– ulaşması sağlanmıştır. Orta hol, orta aksa paralel 

olarak simetrik olarak dizilmiş dikdörtgen kolonlar ve kirişlerle sınırlanan bir 

mekândır. Bu kolon ve kirişler, dizilimleri, boyutları, formları ve açıklıklarıyla 

betonarme olarak inşa edildikleri izlenimi vermektedir; dolayısıyla 1954’te yapılan 

tadilat sırasında yapıldıklarını söylenebilir. 1958’de basılan İ.T.Ü. Teknik Okul 

Kılavuzunda, “eski Jandarma Okulunun tamamen modern” olarak tadil edildiği 

belirtilmektedir. “Modern olarak tadil”den kastedilenin esas olarak yukarıda 

bahsedilen çelik, cam ve betonarme malzemeyle yapılan taşıyıcı müdahaleleri 

olmalıdır(Şekil B.43). Bir sonraki kapsamlı müdahaleyi 2002-2003 yıllarında gören 

yapının30 restorasyon öncesi durumu Şekil B.47, B.48, B.49 ve B50’de 

görülmektedir. 

Günümüzde, İşletme Fakültesi Ek Blokları olarak kullanılan yapı grubunun olduğu 

yerde bu blokların inşasından önce başka bir ek yapı olduğu görülmektedir (Şekil 

B.11-19-21 ve 28). Yapı haritalarda doğrudan Karakolhane’nin bir parçası olarak 

gösterilmektedir. Şekil B.11’de yapının tek katlı, kırma çatılı ve Karakolhane zemin 

kotundan aşağıda inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yapının işlevi belirsizdir.  

                                                 
30 İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İstanbul, Bina Tarihçesi, Mayıs 2011, Çevrimiçi: 
http://www.isl.itu.edu.tr/binaTarihce.htm 
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6. YAPININ ÖZELLİKLERİ 

6.1 Genel Plan Özellikleri  

Maçka ve Süleyman Seba caddelerinin oluşturduğu köşede, İTÜ Maçka Kampüsü 

içerisinde yer alan Tarihi Maçka Karakolhanesi, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 

eğimli bir arazi üzerinde, kot farkını azaltmak için güneydoğu kısmı istinat 

duvarlarıyla yükseltilmiş bir alan üzerinde inşa edilmiştir (Şekil 6.1).  

 

Şekil 6.1: İ.T.Ü. Maçka Yerleşkesi vaziyet planı 

Kot farkı sayesinde yapı, Kuzeybatı Cephesi’nde yarım bodrum üzerinde iki katlı, 

Güneydoğu Cephesi’ndeyse üç tam katlı bir yapı görünümündedir. Maçka Caddesine 

bakan Güneybatı Cephesi’nde bulunan ana giriş, iki kollu merdivenlerle çıkılan dört 

sütunlu bir giriş saçağı altından (portikten) verilmiştir. Portik döşeme kotu ± 0.00 

kabul edildiğinde yapının Güneydoğu Cephesi’ndeki en alt zemin kotu -3.30, 

Kuzeybatı Cephesi’ndeki en alt zemin kotu ise -2.07’dir. 

Genel plan şeması, çıkma ve çekmelerle kademelendirilmiş dikdörtgen formundadır. 

Dikdörtgenin kısa kenarı Maçka Caddesine paralel olarak konumlanmış olup en dar 
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kademede yaklaşık 29, en geniş kademedeyse yaklaşık 37 metredir. Süleyman Seba 

Caddesine paralel olan uzun kenarsa (portik hariç) en uzun yerinde yaklaşık 50 

metre, en kısa yerinde yaklaşık 47 metredir. 

Plan şemasına göre, ana mekânlar doğrudan, kısa kenarlardaki küçük mekânlar ise 

birer hol aracılığıyla orta uzun aksta bulunan geniş hole açılmaktadır.  

Yapının giriş saçağıyla birlikte uzunluğu 53 metredir; Silahhane yapısının ise aynı 

doğrultuda genişliği 53 metredir –uzunluğu 137 metre– ve bu bağlamda 

Karakolhane’nin komşu binayla oransal ilişkisi dikkate değer (Şekil 6.2). Ayrıca her 

iki binada da cephelerin ileriye ya da geriye çekilmelerinde bir uyum arandığı 

gözlemlenmektedir. 

 

Şekil 6.2: Silahhane ve Karakolhane vaziyet planı ilişkisi 

Yapının duvar kalınlık farkları ve duvarların katlar arasındaki devamlılığı ana 

taşıyıcı şemasının kolaylıkla okunabilmesini sağlamaktadır. Bu şemaya göre; bodrum 

katın genelinde, giriş ve üst katlarınsa özellikle Maçka Cephesi’ne bakan 

kısımlarında çok sayıda mekân bölünmesine rastlansa da, 13 ana mekân grubu 

tanımlanabilmiştir. Ana mekân grupları, her üç katta da aynı aks üzerinde bulunan 

ana taşıyıcı duvarlar ve tali taşıyıcı duvarlarla sınırlandırılmış, kendi içlerinde de 

bölücü duvarlarla ayrılmıştır.  

Mekân tanımları yapılırken, plan şemasının bu özelliğinden yola çıkılarak –katlar 

arasında mekân ilişkilerini kolaylıkla takip edebilmek amacıyla– bu ana gruplar 
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altında incelenmiş (Bodrum: B, Zemin: Z, Birinci Kat: 100); ana grup içerisindeki 

farklı mekânlar harf (A, B, C gibi) kodlarıyla ayrılmıştır (Şekil 6.3).  

 

Şekil 6.3: Zemin kat ana mekân grupları 

6.1.1 Bodrum kat  

Bodrum kat, 1709 metrekare alan üzerine inşa edilmiştir. 13 ana mekân grubunda 

toplam 49 mekâna bölünmüştür. Bodrum döşemesinin kotu, arka cepheye doğru 

alçalarak -2.07 ila -3.16 arasında değişmektedir. Maçka Caddesine paralel 

doğrultuda, (kuzeybatı-güneydoğu) dış zemin kotundaki ortalama 120 cm’lik fark 

sebebiyle bodrum kat, kuzeybatı tarafında (Silahhane Cephesi) yarım bodrum, 

güneydoğu tarafındaysa giriş kat özelliği gösterir. Gerek işlevleri, gerek tavan 

yüksekliği (ortalama 2.70) gerek cephedeki kesme taş örgüsüyle diğer iki kattan 

farklılaştırılmış olmasıyla ve ayrıca pencereleriyle –küçük ve tek tip– bu kat, bir 

bodrum katı olarak tanımlanmıştır. 

Zemin kattan 17 basamakla inilen bodrum kat, kuzeydoğu yönünden de B-07 B 

mekânı yoluyla ek binalara bağlanır. B-07, -3.16 kotundayken, merdivenlerin 

bağlandığı B-13 A merkezi holüne (Şekil B.51) doğru zemin yükselerek sırasıyla -
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3.06 ila -3.02 kotlarına, Maçka Caddesi tarafındaki B-04’te ise -2.97 kotuna kadar 

çıkmaktadır.  

B-01 grubu, ana taşıyıcı duvarlarla bölümlenmiş yedi mekândan oluşur. Bunlardan 

yalnızca B-01 E ve B’nin arasında kontrplaktan yapılma bir bölme duvarı bulunur. 

B-01 E, grubun diğer mekânlarına dağılımı sağlayan hol görevini üstlenirken B-01 F 

ve D dışındaki mekânlar depo ve hizmetli odası görevi üstlenmektedir. F ve D 

mekânları, üst katlarda da aynı izdüşümde bulunan tuvaletlerin bodrum kattaki 

karşılığıdır. A, B ve E mekânlarının volta tavan döşeme olduğu görülmektedir.  

B-02 grubunda 3 mekân bulunmaktadır. Bu mekânlar B-01 E üzerinden orta hole 

bağlanır. Hizmetli odası, bahçıvan odası ve depo olarak kullanılan bu mekânlar 

bölücü duvarlarla ayrılmışlardır. Bölücü duvarlar dışında büyük kâgir ayaklar dikkat 

çeker (Şekil 6.4). Bu kâgir ayakların oluşturduğu dikdörtgenin merkezi, mekân 

grubunun ağırlık merkeziyle çakışmaktadır. 80-85 cm’lik kenarları olan kareye yakın 

dikdörtgen formda olan kâgir ayaklar, diğer bodrum mekânlarında da görülen kâgir 

ve çelik destek sisteminin bir parçasıdır. Bu sistem, çalışmanın 7.2 Yapıda Tespit 

Edilen Müdahaleler bölümünde ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Tavan 

döşemelerinin volta olduğu görülmektedir. 

B-03 Grubu tek bir depo mekânından oluşmaktadır. Orta hole doğrudan bağlanan 

mekân tavanında volta döşeme sistemi kesintisiz olarak görülebilmektedir. Bu 

mekân, yapının özgün döşeme sisteminin en açık şekilde okunabildiği mekândır. 

Açıklığın uzun yönünü daha sık aralıkla geçen putreller (yaklaşık 50 cm’de bir), 

açıklığın kısa yönünü geçen putrellerle (yaklaşık 290 cm’de bir) aynı seviyede 

karşılaşırlar. 13.50’ye 8.05 ölçülerinde mekânı örten volta döşemenin desteklendiği 

görülmektedir. Volta putrellerinin taban genişliğinin –sıva nedeniyle ölçümler ±1 cm 

değişmekle birlikte– ortalama 6 cm olmasından hareketle bu putrellerin NPI 120 

olması beklenir. Yine bu mekânda, B-02 grubunda bahsi geçen kâgir desteklerin 

eşdeğeri olarak yine dörtlü çelik destekler ve onlara bağlı çelik destek kirişleri 

görülmektedir. Ana destek kirişleri NPI 260, tali destek kirişleri ise NPI 200’dür. 

Volta döşemelerin genel özellikleri, 6.3.3 Yatay Taşıyıcılar bölümünde ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. Bunları destekleyen çelik sistemse, genel olarak bodrum kat 

volta destek sistemi içinde, 7.2 Yapıda Tespit Edilen Müdahaleler bölümünde 

değerlendirilmiştir.  

 



 
 

41

 

Şekil 6.4: Depo olarak kullanılan B-02 A mekânı 

B-04 mekân grubu 6 mekândan oluşmaktadır. B-04 C, hem B-13 A orta holden, bu 

grubun diğer mekânlarına dağıtımını sağlayan tali hol görevini üstlenir hem de 

Silahhane Cephesi yönündeki bir çıkış kapısıyla dışarıya açılır. C mekânı asma 

tavanlı olduğu için volta döşemeleri görülemese de grubun diğer mekânlarındaki 

volta izleri bu mekân tavan döşemesinin bir bütün oluşturduğunu göstermektedir. 

Dörtlü volta destek sistemi bu mekânda da seçilebilmektedir. Ancak kâgir desteklerle 

NPI 200 ve NPI 260 destek kirişlerinin ilişkisi görülmektedir. Bu durumu –7.2 

Yapıda Tespit Edilen Müdahaleler bölümünde diğer bulgularla birlikte daha ayrıntılı 

olarak incelenecektir– kâgir ayakların ve çelik desteklerin farklı dönemlerde yapıya 

kazandırıldığını gösteren bir bulgu olarak değerlendirmek gerekir. Bu gruptaki E 

mekânı, Komşu B-05 grubunun B mekânına geçiş sağlamaktadır. 

B-05 mekân grubu beş mekândan oluşmaktadır. B-05 A, grubun diğer mekânlarıyla 

B-13 A arta hol mekânı arasındaki dağıtımı sağlamaktadır. Yalnızca B mekânı 

komşu B-04 E mekânına bağlanarak grubun diğer mekânlarına bağlantı vermez. E 

mekânı bodrum kattan zemin kata çıkan merdivenlerin altında kalmaktadır. D 

mekânında kadın öğrenci tuvaleti ve B mekânında hizmetli banyosu grubun içindeki 

ıslak hacimlerdir. D Depo mekânına girilememiştir. Bu grubun döşeme sistemi 
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görülmediği gibi, dörtlü destek sistemi de D mekânına girilemediği için 

okunamamaktadır.  

B-06 grubu tek bir mekândan oluşur. Erkek öğrenci tuvaleti olarak kullanılan bu 

mekânda dörtlü destek sistemi mekânın ortasında serbest olarak bulunmaktadır. 

Üzerleri seramik kaplı olduğu için diğer kâgir ayaklardan daha büyük ölçülerde 90-

95 cm’lik kenarları olan kareye yakın dikdörtgen kesitlidirler. Asma tavan, özgün 

tavan döşemesinin görülmesini engeller. Mekân içerisinde beş adet tuvalet kabini 

vardır. Mekân, B-07 B orta hole dar bir koridor sayesinde bağlanmaktadır. Bu 

koridorun iki duvarı da ana taşıyıcı duvardır. Çatı planı izdüşürüldüğünde arka 

cepheye yakın, simetrik olarak yerleştirilmiş iki büyük bacadan birinin, Silahhane 

Cephesi’ne yakın olan bacanın, bu koridorun üzerinde olduğu görülmektedir. 

Günümüzde bu bacanın bodrum katta herhangi bir izine rastlanmamıştır.  

B-07 grubu üç mekândan oluşur. Bu grubun plan şemasının dikkat çeken özelliği, 

tüm duvarlarının ana taşıyıcı duvar olmasıdır. Grubun ortasındaki B mekânı, bodrum 

katı tüm yapıyı neredeyse boylu boyunca kat eden ardışık holler sisteminin arka 

cepheye en yakın olan üyesidir. B-13 A orta hol mekanına ve ek binaya geçiş 

sağlayan koridora bağlantı veren B mekânı aynı zamanda grubun diğer mekânlarıyla 

B-06 ve B-07 C mekânlarına bağlanan dağıtım holüdür. C mekânı günümüzde kâğıt 

deposu olarak kullanılan penceresiz, dar bir odadan ibarettir; oysa 1962 yılında 

buradan B-08 grubu mekânlara bir geçiş olduğu anlaşılmaktadır (İ.T.Ü Rektörlüğü 

1962: 3, Belge A.9). B-07 A Elektrik Odası tavanındaki volta döşemelerin kısmen 

kırılıp açılmış olması volta tonozlarında Marsilya kiremidi kullanıldığını ortaya 

çıkarmıştır (Şekil 6.5, 6.6, 67). Döşemede açılan boşluğun kenarlarında ve başka bir 

noktada da dökülen sıva sayesinde görülebilen kiremitlerin üst üste iki sıra halinde 

eğimli konularak tonozu oluşturdukları görülmektedir. Döşemenin bu noktada neden 

kırıldığı tespit edilememiştir. Ortalama 50 cm olan volta tonoz açıklığının B-07 A ve 

aksiyal simetrisindeki B-07 C mekânlarında 75 cm’ye çıktığı görülmektedir (Şekil 

6.8). Döşeme kirişlerinin 2,5 metre gibi yapının diğer mekânlarına göre çok daha az 

bir açıklık geçtiği bu mekânlarda yapısal getirisi tartışmalı bir detayın neden 

kullanıldığı sorusuna cevap bulunamamıştır.  
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 a

 b 

 c 

Şekil 6.5a, b, c: B-07 A mekânı tavan volta döşemesinde farklı noktalarda kullanılan 
Marsilya kiremitleri 

B-08 grubu beş mekândan oluşur. Dışarıdan ayrı bir girişi olan 1. Lojmanın büyük 

kısmı bu mekân grubu içerisindedir. Grup içi bölme duvarları yapının genel aks 

sistemiyle uyuşmamaktadır. Duvar kalınlığı da göz önünde bulundurulduğunda, bu 

bölme duvarlarının yapıya sonradan eklendiği anlaşılmaktadır. 

B-09 grubu içerisinde 8 mekân bulunmaktadır. Bu mekânların büyük bölümü gene 

ayrı bir girişi olan 2. Lojmana ait olmakla birlikte, B-10 mekân grubuyla 

paylaştıkları B-10C depo mekânı orta holden diğer bölümlere bağlanmaktadır. B-09 

D ve E mekânları B-08 grubundaki 1. Lojmana aittir. Banyo-WC olarak kullanılan E 

mekânı 2. Lojmanın aynı işlevdeki C mekânıyla komşudur.  
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B-10 grubu beş mekandan oluşur. Bunlardan E ve D mekânları 2. Lojman’a geçişi 

sağlar. Lojman 2’nin dış mekânla bağlantısı da D mekânıyla sağlanmaktadır. 

Gruptaki diğer mekânlar depo işlevi görmektedir. Grup mekânları çok parçalı 

olmakla birlikte dörtlü taşıyıcı düzeni seçilebilmektedir. Bölme duvarları düzensiz ve 

yönleri yapının ana duvar yönleriyle uyumsuz olduğundan bu duvarların sonradan 

yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Lojmanlar, kot farkı sayesinde tümüyle zemin üstünde kalan kuzeydoğu tarafındadır. 

Lojmanlarla –B-8 mekânları tamamen B,-09 ve B-10 mekânları kısmen– bodrumun 

diğer kısımları arasındaki geçişler (İ.T.Ü Rektörlüğü 1962: 3) sonradan kapatılmıştır.  

B-11 grubu 3 mekândan oluşur ve tümüyle arşiv olarak kullanılmaktadır (Şekil 

B.52). Ayrıca yine arşiv olarak kullanılan B-12 grubuna geçiş vermektedir. Dörtlü 

taşıyıcı düzen, bu mekân grubunda da görülmektedir. Düz olan bu bölüm tavanında, 

diğer bodrum mekânlarından farklı olarak volta izi görülmez. Tavan döşemesi çelik 

desteklerle ve duvarlara gömülü kolonlarla taşınmaktadır. Bu kolonların yüzeyleri 

sıvalı olup betonarme kolon izlenimi vermekle birlikte, destek kirişlerinin birleşim 

detayları, çelik dikme üzerine sıva yapılmış olabileceğini de düşündürmektedir. Sıva 

raspası yapılmadan kesin bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. 1962 planlarında da 

bu taşıyıcılar –aralarında duvar olmaksızın– görülmektedir. 

B-12 grubu tek bir arşiv mekânından oluşur. B-11 grubuyla arasında bir geçiş olduğu 

gibi B-01 E mekânı aracılığıyla orta hole bağlanır. Dörtlü destek sistemi, B-11 

grubuyla benzerlik gösterir ancak düşey taşıyıcılar serbest bir şekilde durmaktadırlar. 

Destek kirişlerinin süreksizliği de dikkate değer bir başka konudur. 

B-13 grubu iki mekândan oluşur ve B-07 B ile birlikte bodrum katın orta holünü 

teşkil eder. A ve B mekânları arasında –kalınlığı göz önüne alındığında– sonradan 

yapıldığı anlaşılan bir bölme duvarı bulunmaktadır. Zemin kata çıkan iki adet L 

şekilli merdiven A mekânına iner. A mekânında zemin kotunun -3.07’den -3.02’ye 

yükseldiği, B mekânına kesintisiz olarak devam eden zeminin burada -3.01’e, komşu 

B-01 E’de ise -2.97 kotuna yükseldiği görülmektedir. 

Öğrenci tuvaletleri (B-08, B-05A ve C), çalışanlar için banyo (B-04B ve E) ve 

tuvalet (B-01 D ve F) mekânları, lojman banyo ve tuvaletleri (B-09 C ve D) bodrum 

kattaki ıslak mekânları oluşturmaktadır. Islak mekânlardan yalnızca B-01 D ve B-01 

F üst katlardaki tuvalet mekânlarının izdüşümündedir.  
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Şekil 6.6: Bodrum kat planı ve volta kiriş açıklıklarının 50’cm’den 75 cm’ye çıktığı 
B-07 mekânları 

6.1.2 Zemin kat 

Zemin kat, yüksek bir bodrum üzerinde, sokak kotundan yaklaşık 3m yüksekte 

(Maçka Caddesindeki giriş aksında) bulunur. Bu kat da 13 ana bölüm olmak üzere 31 

mekândan oluşmaktadır. Dikdörtgen formundan geliştirilen plan şeması, karnıyarık 

plan şemasını andırır (Şekil 6.9.  

Yapının ana girişi, Maçka Caddesi üzerindeki Kuzeybatı Cephesi’nde (Ön Cephe) 

bulunan dört sütunlu bir portikten sağlanır (Şekil B.53, B.54). İki kat boyunca (zemin 

ve birinci kat) yükselen portikten, zemin kattaki ana giriş kapısıyla yapıya girilir 

(Şekil B.55). Sokak kotundan portiğe, ön cepheye paralel ve birbirlerine 180 derece 

açı yapan doğrultuda iki kollu taş (organik kalker) bir merdivenle önce -0.77 

kotundaki bir sahanlığa, sahanlıktan da beş rıhtlı, cepheye dik doğrultudaki bir 

merdivenle çıkılır. Maçka Caddesine inen merdivenler Silahhane yönünde 13 rıhtla -

2.71 kotuna, Süleyman Seba Caddesi yönünde ise 15(+1) rıhtla 3.21 (3.28)31 kotuna 

iner. 

                                                 
31 +1’le ifade edilen rıht, basamaktan çok sahanlık olarak tanımlanabilecek, çimento harcıyla 
dökülmüş muhdes bir platformdur.  
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Şekil 6.7: Karnı yarık plan şeması (Günay 1995: 17) 

Orta akstan verilen ana giriş, birbiri ardına üç hole açılır. Yapıyı boydan boya kat 

ederek iki parçaya ayıran bu üç hol, tüm ana mekânlara doğrudan giriş sağlar; tali 

mekânlar, önce tali hollere, bu holler aracılığıyla da orta hollere bağlanırlar(Şekil 

B.56). Bodrum kata inen ve birinci kata çıkan merdivenler, Z-05 ve Z-09 

mekânlarının geriye çekildiği orta holün genişletilerek merdiven boşluğu için yer 

açılan kısımda yer alır. 

Zemin kata girişi sağlayan dört sütunlu portik döşemesi üzerindeki PZ01 noktası 

±0.00 kotu kabul edilmiştir.  

Z-01 grubu 8 mekândan oluşur. Binanın ana giriş kapısının bulunduğu A mekanı, Z-

13 orta hole bağlanarak yapının diğer mekanlarıyla ana girişi bağlar. Portik altı 

döşemesi ve orta hol döşemesinden yaklaşık 5 cm’lik bir kot farkı ile daha 

yukarıdadır. Duvarları kısmen mermer kaplıdır. C ve G mekânları, A mekânıyla Z-12 

ve Z02 grubu arasındaki bağlantıyı sağlar. Giriş kapısına dik doğrultudaki duvarlar 

ana taşıyıcı duvar kalınlığında olup, kapıya paralel duvarlarsa ekseriyetle bölme 

duvarı kalınlığındadır. Yapı alanına oranlandığında, Z-07 grubu ile birlikte ana 

taşıyıcı duvarların en yoğun olarak bulunduğu mekân grubudur. B mekânı, diğer 

katlardaki izdüşümlerinde olduğu gibi WC olarak kullanılmaktadır. H mekânındaysa, 

1962 planlarında da görüldüğü gibi (Belge A.10) günümüzde birinci kat dekanlık 

bölümüne çıkış sağlayan merdivenler bulunmaktadır. Bu merdivenlerin 1876 yapımı 

olup olmadığı ise belirsizdir. Günümüzde karo seramik kaplı olarak işlevlerini 

sürdürmektedirler. 
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Şekil 6.8: Zemin kat planı ve duvar kalınlığının 135 cm’ye çıktığı Z-07 D-Z-07 A 
duvarı 

Z-02 grubu 6 mekândan oluşur. A mekânı diğer mekânlara ve Z-01 G yoluyla 

binanın diğer bölümlerine geçisin sağlandığı bir hol görevi üstlenmektedir. Bu 

bölümde F mekânı mutfak olarak kullanılan bir ıslak mekândır. Birinci kattaki 102-F 

Mutfak mekânının izdüşümünde, WC olarak kullanılan Z-12 B mekânının eksenel 

simetrisindedir. Grubun diğer mekânları İşletme Fakültesi’nin değişik idari büroları 

olarak kullanılmaktadır. 

Z-03 grubu tek bir bilgisayar laboratuvarı mekânından oluşmaktadır. Mekânın 

döşemesi yükseltilerek +0.12 kotuna getirilmiştir. Tavanına, 1954 sonrasında ikinci 

bir asma tavan yapılmıştır. Ana girişi Z-13 Orta Hol’e açılan mekân, Z-02 E 

Bilgisayar Laboratuvarı Sorumlusu odasına doğrudan bir kapı ile de bağlanır. Bu 

kapının sonradan açıldığı 1962 planlarından da anlaşılabilmektedir.  

Z-04 grubu tek bir amfi mekânından oluşmaktadır. Amfi düzeni oluşturmak için 

mekân yükseltilmiş döşeme ile basamaklar halinde yükseltilerek, -0.01’den 

başlayarak +1.55 kotuna kadar 6 kademede çıkartılmıştır. Tavanına, 1954 sonrasında 

ikinci bir asma tavan yapılmıştır. 
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Z-05 grubu tek bir mekândan oluşur. Kütüphanenin kullanımındaki bu mekânda 

kitap rafları ve pencere önlerine sıralanmış okuma masaları bulunmaktadır. Orta 

Hole bir kapıyla bağlanmakla birlikte, günümüz kullanımında bu kapı sürekli kapalı 

tutularak Z-06’ya açılan bir açıklık ile bağlanmaktadır. Bu açıklığın sonradan açıldığı 

1962 planlarından anlaşılmaktadır. Yapının tavanında 1954 müdahalelerinde eklenen 

bir asma tavan sistemi bulunmaktadır. 2011 yazında yapılan kısmi asma tavan 

sökümü ile asma tavan sistemi görülebilmektedir (Şekil 6.19). Asma tavanın 

üzerinde volta döşeme olduğu görülmektedir. Burada izlenebilen taşıyıcı sistemin 

değerlendirmesi Bölüm 6.3.3’te (sayfa 64) yapılmıştır. Mekân pencereleri dışarıdan 

açılmamaları için kilitlenmiştir. Mekânın acil durum çıkış emniyeti açısından tehlike 

arz ettiği vurgulanmalıdır. 

Z-06 grubu tek bir mekândan oluşur. Kütüphane kullanımındaki bu mekânın Z-07 

A’ya ve buradan binanın diğer kısımlarına geçiş veren bir kapısı bulunmakla birlikte, 

günümüz kullanımında bu kapı sürekli olarak kapalı tutulmaktadır. Aynı şekilde Z-

07 B mekânına açılan bir kapı da sürekli kapalıdır. Z-05 kütüphane mekânına bir 

açıklıkla geçilebilmekte olup, mekânın binanın diğer mekânlarıyla bağlantısı 27 

basamaklı döner bir demir merdivenle sağlanmaktadır (Şekil B.57). Bu mekânda da, 

Z-05’te olduğu gibi kitap rafları bulunmaktadır. Mekân pencereleri dışarıdan 

açılmaması için kilitlenmiştir. Mekânın acil durum çıkış emniyeti açısından tehlike 

arz ettiği vurgulanmalıdır. 2011 yazında yapılan kısmi asma tavan sökümü ile asma 

tavan sistemi görülebilmektedir. Tavan sisteminin Z-05’le ve yapıda volta 

döşemelerin görüldüğü diğer mekânlardaki sistemle uyumlu olduğu gözlenmektedir. 

Mekanın Z-05 ile ortak duvarının cepheye yakın kısmında diyagonal bir çatlak göze 

çarpmaktadır.  

Z-07 grubu 4 mekândan oluşmaktadır. Giriş aksına paralel doğrultudaki duvarlar ana 

taşıyıcı duvarlardır. Bu özelliği ile eksenel simetrisindeki Z-01 grubu mekânları ile 

kısmen benzeşir. A, ek binalara geçiş sağlayan koridora bağlanır. +1,34 kotundaki 

bağlantı koridorunun kotuna ulaşmak için A mekânında 9 basamaklı bir merdiven 

bulunmaktadır. C ve D mekânları PVC doğrama ile ayrılmış olup özgün hallerinde 

tek bir mekân olmalıdır. D mekânından Z-08’e açılan bir kapı bulunmakla birlikte, 

bu kapı sürekli olarak kapalıdır. D mekânının ana giriş kapısı yönündeki duvarında 

tanımlanamayan bir kalınlık göze çarpmaktadır (Şekil 6.10). Bodrum ve birinci katta 

da devam eden bu kalınlığın ne amaçla oluşturulduğu anlaşılamamıştır. Yapının baca 
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yerleri arasında bu kalın duvara bitişik bir baca bulunmakla birlikte, bu bacanın 

izdüşümü, A mekanı ile Z-08 arasındaki koridorun üzerine denk düşmektedir. Giriş 

aksına simetrik bir diğer baca ise A mekânı ile Z-06 mekanı arasında geçişi sağlayan 

koridorun izdüşümündedir.  

Z-08 grubu tek bir mekândan oluşur. Bilgisayar laboratuvarı olarak kullanılan 

mekân, yükseltilmiş döşeme marifetiyle +0.15 kotuna getirilmiştir. Tavanına, 1954 

sonrasında ikinci bir asma tavan yapılmıştır.  

Z-09 grubu tek bir bilgisayar laboratuvarı mekânından oluşur. Mekânın döşeme kotu 

tez çalışmasının başında -0.05 olarak ölçülmüştü; tez süreci içerisinde mekân 

yükseltilmiş döşemelerle kısmen amfi düzenine geçmiştir. Bu mekânın tavanına, 

1954 sonrasında ikinci bir asma tavan yapılmıştır.  

Z-10 grubu tek bir amfi mekânından oluşmaktadır. Amfi düzeni oluşturmak için 

mekân yükseltilmiş döşeme ile basamaklar halinde yükseltilerek, -0.03’den 

başlayarak +1.51 kotuna kadar 6 kademede çıkartılmıştır. Tavanına, 1954 sonrasında 

ikinci bir asma tavan yapılmıştır (Şekil B.58).  

Z-11 grubu tek bir bilgisayar laboratuvarı mekânından oluşmaktadır. Mekânın 

döşemesi yükseltilerek +0.13 kotuna getirilmiştir. Tavanına, 1954 sonrasında ikinci 

bir asma tavan yapılmıştır (Şekil B.59). 

Z-12 grubu 6 mekândan oluşur. A mekânı, grubun diğer mekânlarıyla Z-01 C 

arasında geçişi sağlayan iki parçalı bir holdür. Z-01 C üzerinden de Z-01 A giriş holü 

yoluyla grup mekânları yapının diğer bölümlerine bağlanır. WC olarak k B mekânı, 

grubun tek ıslak mekânıdır. B mekânı, birinci katta yine WC olarak kullanılan 112-B 

mekânının izdüşümünde yer alır. Mekânın bodrum kattaki izdüşümü ise bölünmemiş 

B-12 mekânının bir parçasına denk gelmektedir. Grubun diğer mekânları fakülte 

idari bürolarına ev sahipliği yapmaktadır. Grubun iç bölümlenmesi, 1. kattaki 112 

mekânı bölümlenmesi ile benzeşmekle birlikte, Bodrum kattaki B-12 mekanında 

bölümlenme bulunmamaktadır. 

Z-13 grubu tek bir merkezi hol mekânından oluşur. Z-01 A ve Z-07 A mekânlarına 

komşu olan mekân, aynı zamanda birinci kata ve bodruma geçişi sağlayan ana 

merdivenlerin de bağlandığı ana dağıtım holüdür. Mekânı sınırlayan duvarlar, kapı 

ve üst kottaki pencere boşluklarıyla, merdiven kısmında taşıyıcı sütün düzeniyle 

benzeşen bir süreksizlik göstermektedir. Tez çalışmasında gerek kapı ve pencere 
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aralarındaki taşıyıcılar gerekse merdiven kısmındaki taşıyıcıların betonarme kolonlar 

olduğu kabulü benimsenmiştir (Şekil B.60). Ancak, Bölüm 8.1’de (sayfa 78) 

sıralanan gerekçeler arasında bu kabulün geçerliliği ayrıca tartışılmıştır. Mekân 

tavanı, kısmen asma tavan olmakla birlikle, orta kısmında cam tuğladan yapılmıştır. 

Bu cam tuğlalar, döşemenin diğer kısımlarına demir profil taşıyıcılarla 

bağlanmaktadır. Cam tuğlalar, çatıdan başlayarak zemin kata kadar doğal ışık 

gelmesini sağlayan sistemin bir parçasıdır. Bu sistem; 113 mekânı betimlemesinde 

detaylı olarak anlatılmıştır. 

6.1.3 Birinci kat 

Birinci kat plan şeması, zemin kat plan şemasını bazı önemli istisnalar haricinde 

tekrar etmektedir. 1954 sonrası müdahaleler, iki kat arasındaki farklılaşmayı 

arttırmakla beraber; ana ve tali taşıyıcıların sürekliliği kat planında göze 

çarpmaktadır. Zemin katı neredeyse boylu boyunca ikiye bölen orta hol, bu katta orta 

sofa kimliği kazanmakta ve yine tüm ana mekânların açıldığı ana dağıtım aksını 

oluşturmaktadır (Şekil B.61).  

101 grubu dört mekândan oluşmaktadır. C mekânı, grubun diğer mekânlarıyla 102 ve 

112 grubu mekânlarının yapının diğer bölümlerine geçişini sağlayan ana dağıtım 

holü görevindedir. Dekanlık makamı olan A mekânına, dekan sekreterliği olan B 

mekânı içinden geçilerek ulaşılır. A mekânında ahşap lambri kaplı C mekânına 

komşu olan duvarın iki yüzünün birbirlerine paralel olmamasının nedeni 

anlaşılamamaktadır. D mekânı, grubun tek ıslak mekânıdır ve zemin ve bodrum 

kattaki ıslak mekânların izdüşümündedir. D mekânının eksenel simetrisinde zemin 

kata inen merdivenler bulunur. C mekânı içerisindeki bu merdivenler 1962 (Belge 

C11) planında da yer almakla birlikte yapının ilk yapımında da mevcut olup 

olmadıkları anlaşılamamaktadır.  

102 grubu 6 mekândan oluşmaktadır. A mekânı, grubun diğer mekânlarına geçişi 

sağlayan dağıtım holüdür. E ve D mekânları PVC doğrama ile bölünmüş olup aslında 

tek bir mekândır. F mekânı, Z-02 grubunda da olduğu gibi grubun tek ıslak mekânı 

olan mutfaktır. Mekân bölümlenmesi Z-02 grubuyla tam bir benzeşme göstermekle 

birlikte B-02 grubundaki bölümlenmeyle kısmen benzeşmektedir (Şekil 6-11).  
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Şekil 6.9: 1. kat planı 

103 grubu tek bir Akademik Kurul Salonundan oluşmaktadır. Bu mekânın yapının 

diğer mekânlarına göre farklı ve bir dekorasyon anlayışıyla tefriş edildiği göze 

çarpar. Ahşap parke olan döşeme kaplamasının yanı sıra, toplantı odasının tavan 

ışıklandırmasında kullanılan ahşap paneller, toplantı masası ve radyatör 

kaplamalarındaki tek elden çıkmış bir ahşap işçiliği, mekânı yapının diğer 

mekânlarından farklılaştırır. Tavandaki ahşap panellerin izdüşümü, mekân planında 

da kolaylıkla seçilmektedir (Şekil B.62).  

104 grubu iki ana mekândan oluşur. Bunlardan A mekânı içinde üç bağımsız ofis 

bulunmaktadır. Tavanları açık olan bu ofisler, alüminyum esaslı modern bölme 

elemanlarıyla ana mekândan ayrılmaktadır. A ve B mekânları arasındaki bölme 

duvarı, amfi olarak kullanılan B mekânının düzenine uygun olarak irrasyonel lineer 

çizgilerle biçimlendirilmiştir. Amfi düzeni için oluşturulan açılı duvarlar, iki mekân 

arasında yanlarda iki küçük depolama alanının ortaya çıkmasına yol açmıştır. B 

mekânındaki amfi düzeni U formunda olup üç kademede döşemenin toplamda 140 

cm yükseltilmesiyle oluşturulmuştur. İki mekânda da 1954 sonrasında yapılan ikinci 

bir asma tavan bulunur. Mekân iklimlendirmesi bu asma tavan içerisinde 

çözülmüştür. 

105 grubu tek bir kütüphane mekânından oluşur. 113 orta hole açılan bir kapısı 

bulunmakla birlikte bu kapı sürekli kapalı tutulmaktadır. Mevcut kullanımda 

mekânın yapının diğer mekânlarıyla bağlantısı 106 kütüphaneye açılan bir geçişle 
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sağlanmaktadır. Mekân kütüphanenin okuma salonlarından biri olarak kullanılmakta 

olup, zemin kattaki izdüşümünde görülen ağır kitap rafları bu katta 

bulunmamaktadır. 

106 grubu tek bir kütüphane mekânından oluşur. Fakülte kütüphanesinin diğer 

parçalarını oluşturan mekânlara dağıtımı da bu salondan sağlanmaktadır. 107-A ve 

105 mekanlarına sonradan açıldığı belli olan geçişlerle bağlanan salondan Z-06’ya da 

demir konstrüksiyonlu döner merdivenle inilebilmektedir. Mekân kütüphanenin 

okuma salonlarından biri olarak kullanılmakta olup, zemin kattaki izdüşümünde 

görülen ağır kitap rafları bu katta bulunmamaktadır. 

107 grubu üç mekândan oluşmaktadır. Bunlarda A ve B mekânlarını ayıran bölme 

duvarının, gerek kalınlığı gerekse üstündeki kirişin izdüşümünün dışında olması, bu 

duvarın sonradan yapıldığını göstermektedir. B mekanında, Z-07 D’de de bulunan ve 

kalınlığı 145 cm’yi bulan duvar dikkat çekmektedir. Bu duvarın eksenel 

simetriğinde, A mekânında ise geniş bir kapı boşluğu bulunmaktadır; bu kapının bir 

kısmının göme dolap olarak kullanıldığı görülürken diğer bir kısmının kapatıldığı, 

kapatılan kısımda da daha küçük yeni bir kapı açıldığı görülmektedir. Bu ikinci kapı 

da kullanılmamaktadır. C mekânı, 107 grubunun olduğu gibi 106 ve 108 

mekânlarının da dağıtım holüdür.  

108 grubu, 3 mekândan oluşmaktadır. A mekânı, B ve C mekânlarına geçişi sağlayan 

holdür. B mekânı ise sonradan yapıldığı anlaşılan bir bölümlenmeyle iki kısma 

ayrılmıştır. Bu bölümlenme PVC doğramalı bir kapıyla birbirlerine bağlanmaktadır. 

Fakülte öğrenci işleri bürosu olarak kullanılan gruptaki ana bölümlenmeler 1962 

planlarında da görülmekle birlikte, Z-08 grubunda herhangi bir bölümlenme 

bulunmamaktadır.  

109 grubu tek bir amfiden oluşmaktadır. Amfi düzeni 104-B’deki amfi düzeniyle 

gerek şekil gerekse malzeme yönünden benzeşmektedir. Burada da U şeklindeki amfi 

düzeni için üç kademede yükseltilmiş döşemelerle 135 cm’ye varan kot farkı 

yaratılmıştır. Mekânda 1954 sonrasında yapılan ikinci bir asma tavan bulunur. 

İklimlendirme bu asma tavan içerisinde çözülmüştür. 

110 grubu üç mekândan oluşmuştur. A mekânı, B ve C mekânlarıyla 113 Orta Hol 

arasında, dolayısıyla da grup mekânlarıyla yapının diğer mekânları arasındaki geçişi 

sağlayan dağıtım holü görevini üstlenmektedir. B mekânı kendi içinde 5 alt mekâna 
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ayrılmıştır. Alüminyum doğramalarla oluşturulan bu bölümlenmede A mekânına 

açılan bir hol ve bu hole bağlanan dört ofis mekânı oluşturulmuştur. C mekânı, klasik 

amfi düzenindedir. Yükseltilmiş döşemelerle beş kademede 50 cm’lik bir kot farklı 

yaratılarak amfi düzeni oluşturulmuştur (Şekil B.63). 

111 grubu tek bir mekândan oluşmaktadır. Öğretim Üyeleri Dinlenme Salonu olarak 

adlandırılan bu mekânın, dinlenme salonundan ziyade öğretim üyeleri kantini olarak 

adlandırılması, buranın üstlendiği işlevi daha doğru bir şekilde ifade eder. Bu işlevin 

getirdiği mutfak bölümü için tavana kadar yükselmeyen kimi alt bölümler 

oluşturulmuştur. Mekânın pencere sırasına yakın kısmı yükseltilmiş döşeme 

uygulamasıyla diğer bölüme göre 20 cm yüksek hale getirilmiştir. Mekân asma 

tavanında da yaklaşık olarak aynı bölümde yükselme görülmektedir. Destek kirişini 

örttükten sonra asma tavanın kiriş geçmeyen bölümde yükseltildiği düşünülebilir. 

Döşemedeki yükseltmenin sebebi ise belirsizdir.  

112 grubu 6 bölümden oluşur. Çeşitli dekanlık birimlerini barındıran bu bölümde A 

mekânı dağıtım holü görevini üstlenmektedir. B mekanı grubun tek ıslak mekanı 

olup, Z-12 grubundaki WC’nin izdüşümündedir. Mekân bölümlenmesi 1962 

planlarında da görülürken Z-12’deki bölümlenmeyle büyük oranda benzeşir. Tek bir 

mekandan oluşan B-12’de ise üst katlardaki bölücü duvarlar bulunmaz ancak destek 

sütunları zemin ve birinci katlardaki duvarların izdüşümlerine yakın yerlerdedir 

(Şekil 6.11). 

113 grubu tek bir merkezi hol mekânından oluşur. Zemin kata geçişi sağlayan ana 

merdivenlerin de bağlandığı hol, aynı zamanda orta akstaki dağıtım holleri sisteminin 

diğer mekanları olan 101-C ve 107-C mekânlarına da komşu olmakla birinci katın 

ana dağıtım mekânıdır. Mekânı sınırlayan duvarlar, kapı ve üst kottaki pencere 

boşluklarıyla, merdiven kısmında taşıyıcı sütün düzeniyle benzeşen bir süreksizlik 

göstermektedir. Tez çalışmasında gerek kapı ve pencere aralarındaki taşıyıcılar 

gerekse merdiven kısmındaki taşıyıcıların betonarme kolonlar olduğu kabulü 

benimsenmiştir. Ancak, Bölüm 8.1’de (sayfa 78) sıralanan gerekçeler arasında bu 

kabulün geçerliliği ayrıca tartışılmıştır. Bu holün döşemesi ve tavanı, yapının diğer 

mekânlarından farklılaşmaktadır. Döşeme kısmen dökme mozaiktir. Ancak, orta 

kısımlarda cam tuğla kullanılarak zemin kata ışık geçiren bir uygulama 

gerçekleştirilmiştir. Cam tuğlaları demir profil taşıyıcılar taşımaktadır. Tavanda ise, 

cam tuğla döşemenin izdüşümüne kadar bir asma tavan dönmektedir ve bunun 
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çevrelediği orta kısımda köşebent lamalarla oluşturulmuş bir ızgara üzerine 

yerleştirilmiş mat camlarla mekanın çatıdan ışık alması sağlanmıştır. Çatı 

kaplamasının da orta hol üzerinde tavan kaplamasına benzer nitelikte –köşebent 

lamalar üzerine cam (saydam) – olduğu göz önüne alındığında, zemin kattaki orta 

hole kadar yapının içine çatıdan ışık almayı sağlayan bir sistem oluşturulduğu 

görülmektedir. Bu sistemin 1954 müdahaleleri sırasında yapıya kazandırıldığı 

sanılmaktadır. Tavan içerisinde, cam kaplamanın 22 cm yukarısında sistemi 

destekleyen I profil çelik kirişler görülmektedir. Çatı, bu bölümde yine I profillerden 

oluşturulmuş bir makas marifetiyle taşınmaktadır. 

6.2 Cepheler 

Yapının Giriş Cephesi, iki kat yüksekliğindeki dört sütunla taşınan bir giriş saçağı ile 

iki yandan çıkılan basamaklarla vurgulanmış, taş kaplama pilastr (gömme ayak) 

köşelerle de çerçevelenmiştir (Şekil 6.6). Simetrinin esas alındığı Neo-klasik üslupta 

düzenlenen zemin ve birinci kat cephelerinde, kemerli ve düz atkılı olmak üzere 

farklı pencere tipleri uygulanmıştır. Zemin ve birinci kat kemerli pencereleri de 

farklıdır. Kemerli ve düz atkılı pencereler üçerli gruplar halinde, her iki kat ve her bir 

mekân bölümlenmesinde (düz atkılıların üstüne kemerli, kemerlilerin üzerine düz 

atkılı gelecek biçimde) değişerek yer almaktadır. Her iki katın kemerli pencerelerinin 

boyutları birbirine yakındır (iç boşluk ±3 137 X 348cm); tüm düz atkılı pencereler 

daha küçük boyutludur (iç boşluk ±3 112 X 240cm). Kemerli pencereler, taş denizlik 

üzerinde yükselen taş sövelerle oluşturulmuştur. Her iki katta da aynı özellikler 

taşıyan düz atkılı pencerelerde de taş denizlik üzerindeki profilli taş söveler bir 

çerçeveyi tamamlamaktadır. Bu çerçevenin üzerine yeni bir profille bir tür saçak 

konmuştur. Düz atkılı pencerelerin sövelerinde dik açılı bir profil düzeni 

kullanılmışken, kemerli sövenin profili eğrisel karakterdedir.  

Bodrum katın duvarları, farklı tür kireç taşlarıyla kesme taş örgüsüyle inşa edildiği 

ve pencereler düz atkılı, kareye yakın dikdörtgen biçimli olduğu için bu katın tüm 

cepheleri benzerlik gösterir. Taş örgü üzerinde, gerçek derzi takip etmeyen yatay 

yivler açılmış, bu yivler pencere üstlerinde kemer taşı izlenimi verecek şekilde 

açılandırılmıştır. Arka cephede yivler devam ettirilmemiştir. 

Zemin katın ön ve yan cephelerindeki kemerli pencereler arasında bulunan sıvalı 

yüzeylerde, yatay yivlerle yapay derz etkisi verilmiştir –arka cephede bu yivler de 
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devam etmemektedir. Yivler kemerli pencerelerin üzengi seviyesinde sıva harcından, 

yerinde dökme profilli bir silme ile sonlandırılmıştır. Kemerler arasında oluşan 

üçgenimsi formlar, fugalarla vurgulanmıştır. Bu kattaki kemerli pencerelerinin iç 

söveleri profilsiz taştır. Üzengi seviyesi üzerinde yine sıva harcından yerinde 

dökülen profilli dış söve yapılmıştır.  

Birinci kat, zemin kattaki düz atkılı pencerelerin üzerine kemerli, kemerli olanların 

üzerine de düz atkılı olanların geleceği şekilde düzenlenmiştir. Bu kattaki kemerli 

pencerelerin söveleri profilli taştan yapılmıştır. Üzengi üzerindeki taş profil zemin 

kattaki sıva profilin aynıdır.  

Cephelerde yatay süsleme öğesi olarak kat aralarında silmeler vardır. İlk silme hattı 

bodrum katın taş cephelerini sonlandıran taş silmelerdir (son saçak silmeleriyle hem 

daha kesintisiz devam etmek hem de kullanılan malzemeyi –taş ve sıva– ayırıyor 

olma bakımından ortak özellikler taşır). Zemin katın cepheleri bu silmelerin üstünde, 

±0.00 kotunda32, bodrum kat cephelerine göre –her bir cephede 29 cm’den 53 cm’ye 

kadar farklar göstererek– geriden başlamaktadır. Bu birleşim hattının üstünde 

süpürgeliği andıran 21cm yükseklikte, 6cm derinlikte bir taban silmesi, köşe 

pilastrlar da dâhil olmak üzere tüm binayı dolaşmaktadır. Bu taban silmesinin 

üzerinde yer alan ve taş denizliklerin devamı niteliğindeki sıva silme, köşelerde 

malzemesi taş olmak kaydıyla, binayı çevrelemektedir. Bir sonraki sıra, iki kat 

arasındaki profilli, pano benzeri dikdörtgenler oluşturan silmeyle, onun üstündeki, 

yine pano benzeri dikdörtgenleri bu kez fugalarla oluşturan hattır; bu dikdörtgen 

panolar ileri çıkan ya da geri çekilen her cephede bitmektedir; dolayısıyla bu iki hat 

da süreklilik göstermezler. Ön cephede portik sütunlarının sona erdiği +9.48 kotunda 

aynı zamanda köşe pilastrları da sona erdiren profilli bir silme yer almakta ve 

fugalarla oluşturulmuş panolar bu silmenin üzerinde de tekrarlanmakta; köşe 

pilastrların ve sütunların üstünde de kareye yakın küçük dikdörtgen panolar 

oluşturmaktadır. +10,41 kotunda, iki bölümden oluşan saçak silmesinin ilk sırası 

başlar ve +10.70 kotuna kadar profilli olarak yükselir. Bu silme hattı taş pilastrların 

üzerinde taş, geri kalanında sıva olmak üzere ve her küçük girinti-çıkıntıyı takip 

ederek binayı çevreler. Saçağın ikinci kısmını oluşturan geniş taş silme, yalnızca 

cephe çekme ve çıkmalarını takip edip daha ufak girintilerden düz geçmek suretiyle 

+11.03 kotta sona ermektedir. 

                                                 
32 Bu bölümde verilen bütün kotlar Maçka Caddesi giriş aksındaki kotlardır 
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Şekil 6.10: Maçka Caddesi Cephesi 

6.2.1 Maçka Cephesi (Ön Cephe- Güneybatı Cephesi) 

Güneybatı Cephesi, dört sütun üzerinde yükselen giriş saçağıyla (portik) diğer 

cephelerden ayrılmaktadır (Şekil 6.12). İki kollu merdivenlerle çıkılan portik, 

Toskana sütun düzenini anımsatan dört mermer sütun tarafından taşınmaktadır ve 

kemerli ana giriş kapısı bu portikte, orta akstadır. Portik ardında kalan cephe, geriye 

çekilmiştir. Pencereler yukarıda da söz edildiği üzere üç farklı özelliktedir. Bodrum 

kat pencereleri düz atkılı ve kareye yakın formdadır. Zemin kat pencereleri, portiğin 

sağında ve solunda kalan kısımlarda üçer tanedir; kemerli olan pencereler sıva 

üzerindeki yivlerle oluşturulan bosajlarla vurgulanmıştır. Portik kısmında giriş 

kapısının her iki yanında birer tane olmak üzere düz atkılı, taş söveli pencereler 

vardır; bu söveler, pencere üzerinde saçak yapar. Birinci kat pencere düzeni, zemin 

katta olduğu gibi portiğin iki yanında üçerli olmak üzere ve düz atkılıdır. Portik 

kısmında ise kapının üstüne de bir tane gelmek üzere üç tane kemerli pencere vardır; 

zemin kattaki kemerli pencerelerden farklı olarak bunlar taş söveli ve bosajsızdır. 

Düz atkılı ve kemerli pencerelerin iki katta –portikte ve yan kısımlarda olmak üzere– 

zıt kullanımları dikkat çekicidir. 
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 Bodrum kat cephesi tümüyle taş kaplanmıştır. Zemin ve birinci katta kullanılan 

taşların tamamı organik kireç (küfeki) iken bodrum katta farklı taşlar kullanıldığı 

görülmektedir. Bu katta küfeki kullanımı yine yoğun olmakla beraber, burada 

küfekilerin zemin ve birinci kattaki örneklere göre daha gözenekli ve dayanıksız 

olduğu görülmektedir. Küfeki dışında gri renkli kireç taş ve mavi-yeşil renkli kireç 

taşı olarak tanımlanan taşların yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu taşlar 

dışında başka kireç taşları da kullanılmakla beraber, bu taşların ortak özelliği 

küfekiye göre çok daha dayanıksız olmaları ve çoğunun kavlanma ve tozuma 

belirtileri göstermeleridir. Cephenin arka plandaki kademelerinin bodrum kat 

cephelerine iklimlendirme cihazları konulması yüzünden cephe görünüşünün 

bozulduğu, üstelik bu cihazların ardındaki taşların diğer bölümlere kıyasla çok daha 

yoğun bir şekilde kirlendiği görülmektedir.  

6.2.2 Silahhane (Kuzeybatı) Cephesi  

Silahhane Cephesi (Şekil B.64, B.65), Maçka Cephesi’ni –diğer cepheleri olduğu 

gibi– büyük ölçüde tekrarlar. Portik bulunmayan bu cephenin en önemli farkı, ön 

cephe üç kısımdan oluşurken bu cephenin beş kısımdan oluşmasıdır. Orta akstaki 

kemerli, bosajlı pencerelerin aralarında ayrıca bosajlı pilastrlar bulunmaktadır. Bu 

pilastrların yüzeyleri diğerlerinden farklı olarak taş değil sıvalıdır. Saçak taşlarının 

ön cepheye göre daha yoğun bir kirlenmeye maruz kaldıkları görülmektedir. Pilastr 

taşlarında da taşların bir kısmının yenilenmiş olduğu fark edilmekle birlikte, taş 

yenilemesinin arka cepheye yaklaştıkça yoğunlaştığı görülmektedir. Cephenin arka 

cepheyle yaptığı köşedeki pilastr da taş değil sıva yüzeylidir. Bu cephede bodrum 

taşları ön cephedeki taşların genel özelliklerini göstermekle birlikte daha yoğun bir 

kirlenme göstermektedirler. Ancak, kavlanma ve tozumanın daha az görüldüğünü not 

etmek gerekir. Kabuk oluşumu gözlenmemektedir. Cephenin tam ortasında bodrum 

kata doğrudan giriş sağlayan ahşap bir kapı bulunmaktadır. Arka cepheye yakın 

kısımlarda cephe üzerinde sarmaşıkların yürümeye başladığı görülmektedir. Büyük 

kısmı değiştirilmiş taşlardan oluşan bu bölümdeki değiştirilmeden kalan taşlarda 

yosun oluşumu görülür.  

6.2.3 Arka Cephe (Kuzeydoğu) 

Arka cephe (Şekil B.66), ek binalara geçiş dolayısıyla kesintiye uğramaktadır. Ayrıca 

bezeme programı, diğer cephelerden biraz daha düşüktür. Pencere düzeni diğer 
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cephelerin tekrarıdır. Diğer katlarda, zemin kat kemerli pencerelerin arasındaki 

bosajlı yüzeyler bu cephede düz geçilmiştir. Aynı şekilde köşe plastrları taş değil 

sıva yüzeylidir. Cephenin bütünlüğü, ek binalara geçiş koridorunun bu cepheden 

bağlanması yüzünden bozulmuştur. Hem bodrum hem de zemin kattan binaya 

bağlanan iki katlı bu koridor, her iki kattaki orta pencereler yok edilerek açılmıştır. 

Cephenin önemli bir özelliği de, Silahhane tarafında zemin üzerine otururken, Seba 

Caddesi tarafında istinat duvarıyla yükseltilmiş bir platform üzerine oturtulmasıdır. 

Bu istinat duvarı, Seba caddesinden başlayarak arka cepheye paralel şekilde devam 

ettikten sonra, cephenin B-06 bölümünün yaklaşık olarak ortasından itibaren 90 

derecelik bir açı yaparak Silahhane Cephesine paralel yönde arka cepheden 

uzaklaşmaktadır. Cephede taş değiştirmeler yoğun bir şekilde gözlenmektedir. 2. 

Lojmana giriş bu cepheden verilmiştir. Giriş kapısı, pencere sırasının altında açılmış 

ve yapının tüm cepheleri de görülen bodrum kat pencere düzenine bir istisna olarak 

kapının üzerine gelen pencere sırasında çift pencere açılmıştır. Cephenin arka 

kademelerinde yine iklimlendirme cihazlarının yarattığı görüntü kirliliği göze çarpar. 

Bu kademelerden Seba caddesi tarafındaki B-09 grubunun cephesinde sonradan 

açılmış bir kapının tekrar kapatılarak pencereye dönüştürüldüğü görülmektedir. Bu 

bölümdeki az sayıda değiştirilmemiş taşta yosun oluşumu görülür.  

6.2.4 Süleyman Seba Caddesi (Güneydoğu) Cephesi 

Süleyman Seba Caddesi Cephesi (Şekil 6.13, 6.14, Ek B.67), Silahhane Cephesi’ni 

büyük oranda tekrar etmektedir. Kot farkından dolayı bodrum kat cephesi daha 

yüksektir. Cephe, yapının en az kirlenme gözlenen cephesidir. Burada cephenin diğer 

cephelere göre avantajları şöyle sıralanabilir:  

—Diğer cephelere göre daha açık bir konumda yer almakta ve dolayısıyla cephe 

yüzeyleri daha çok yağmur suyu alabilmektedir.  

—Güneş ışığını diğer cephelere göre daha uzun süre aldığından diğer cephelerin 

özellikle bodrum katlarında kısmen de olsa görülen yosun oluşumu burada 

görülmemektedir.  

—Yükseltilmiş bir zemin üzerinde ve caddeden uzakta konumlandığından ön 

cepheye göre motorlu taşıt egzozlarından daha uzakta ve korunaklı bir konumdadır.  

—Cephenin temizliğine daha çok özen gösterildiği görülmektedir. Öyle ki, arka 

cepheye yakın kısımlarda taşların da sıvalı yüzeylere uygulanan boyayla boyandığı 
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görülmüştür. —Arka cepheye doğru taş değiştirme uygulamalarının yoğunlaştığı 

görülmektedir. Cephenin tam ortasında 1. lojmanın girişini sağlayan demir bir kapı 

bulunmaktadır.  

 

Şekil 6.11: Süleyman Seba Cephesi 

6.3 Yapısal Özellikler 

6.3.1 Temeller 

Yapının bodrum kat altındaki temelleri hakkında bir bilgi olmamakla birlikte, 

bodrum katın taşıyıcı duvar düzeni, kalınlığı ve cephede yaptığı kısmi ampatmanlar 

ile temel sisteminin parçası olduğunu düşündürmektedir. Yapının güneydoğu 

kısmının istinat duvarlarıyla yükseltilmiş bir platform üzerinde olduğu görülmektedir 

(Şekil 6.14). Bu durum yapının kısmen dolgu zemin üzerine inşa edildiğini 

düşündürmektedir.  
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Şekil 6.12: Yükseltilmiş zemin üzerinde Süleyman Seba Cephesi 

6.3.2 Düşey taşıyıcılar 

Yapının düşey taşıyıcı sistemi esas olarak kâgir yığma duvarlardan oluşmaktadır. Bu 

sürekli taşıyıcılara ek olarak tekil taşıyıcılar da vardır. Bodrum katta bu tekil 

taşıyıcılar yapıya sonradan getirildiği anlaşılan çelik destek sütunları ve kâgir 

ayaklardır. Bir ara tür de dışarıdan betonarme kolon izlenimi veren ancak kiriş 

bağlantı detaylarına bakıldığında çelik taşıyıcılara özgü özellikler gösteren tekil 

taşıyıcı örnekleridir (Şekil 6.15). 

. 

 

Şekil 6.13: Arşivdeki taşıyıcı destek sistemi 
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Şekil 6.14: Kat planların üst üste bindirilmiş hali 

Kâgir yığma duvarlar, kalınlıkları göz önünde bulundurularak ana taşıyıcı duvarlar 

ve tali taşıyıcı duvarlar olmak üzere iki grupta incelenmiştir. Birinci grupta, ana 

taşıyıcı duvar olarak tanımlanan duvarlar, bodrum kattan başlayarak üst katlara 

çıktıkça incelmekle birlikte (bodrumda 100-120 cm, zemin katta 65-75 cm ve birinci 

katta da 55-65 cm) 33 aynı aksta yer almaktadır (Şekil 6.16, 6.17). Ana taşıyıcıların 

malzemesi, sıva kaplama yüzünden tümüyle anlaşılamasa da, bodrum kat dış 

duvarlarının kesme taştan yapıldığı görülmektedir. Duvar kalınlığı göz önünde 

bulundurulduğunda, bodrum duvarlarının taş duvar, üst katlarınsa tuğla duvar olması 

akla yatkındır. 

Tali taşıyıcı duvarlarsa, kalınlık itibarıyla bölücü duvarlardan farklılaşmamakla 

birlikte (25-30cm) bodrumdan başlayarak süreklilik gösterdikleri için tali taşıyıcı 

olarak adlandırılmışlardır. Tali taşıyıcı duvarların yapının özgün duvarları olduğuna 

şüpheyle yaklaşmak gerekir; bu duvarların özgünlüğü sorunu üzerine çalışmanın 7.2 

Yapıda Tespit Edilen Müdahaleler bölümünde ayrıntılı olarak değinilmiştir. Z-05 

Kütüphane mekânında açılan asma tavan aralığından tali taşıyıcı olarak 

                                                 
33 Yapının özgün duvar kalınlıkları, duvar yüzeylerine üst üste yapılan uygulamalar –özellikle de alçı 
sıva uygulamaları– yüzünden kesin olarak tespit edilememektedir.  
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değerlendirilen Z-05-Z-06 duvarının tuğla malzemeden kâgir olarak inşa edildiği 

görülmektedir. 

Bölücü duvarlara geçmeden önce 2 ve 12 grubu mekânlarını bölen duvarların istisnai 

durumunu belirtmek gerekir. Bu duvarlar, yapının tali taşıyıcı duvarlarından kalınlık 

açısından farklı sayılmazlar (yaklaşık 25 cm). Zemin ve birinci katta süreklilik 

göstermekle birlikte bodrum katta bulunan bir duvar sistemi üzerine 

oturmadıklarından taşıyıcı olduklarını söylemek de mümkün değildir. Diğer taraftan 

bu duvarlar üzerindeki kapı detayları taşıyıcı duvarlardaki detaylara uymaktadır.  

Yapının bölücü duvarları, katlar boyunca devamlılık göstermeyen duvarlardır. 

Çoğunlukla kalınlık itibarıyla 13’lük delikli tuğla duvarla uyumluluk gösteren bölücü 

duvarların bazıları da alçı panellerle, PVC doğramalarla, hatta B-01 E’de görüldüğü 

gibi kontrplaktan yapılmıştır. Bu duvarlar mekân bütünlüğüne zarar verdikleri gibi 

yapının genel plan şemasını bozarak havalanması ve ışık alması zayıf iç mekânlar 

yaratmaktadır. 7 Yapıda Görülen Bozulmalar ve Müdahaleler ile 9.1 Restorasyon 

Önerileri bölümlerinde bu duvarlar ve bu duvarların oluşturduğu mekânlarla ilgili 

sorunlar ve çözüm önerileri konusuna detaylı olarak değinilecektir. 

Zemin ve birinci katta, yapı orta aksının geçtiği hol dizisinin iki yanındaki düşey 

tekil taşıyıcılar vardır. Bu taşıyıcıların merdiven boşluğuna denk düşen iki yanda 

üçer adedi 70x33 boyutlarında dikdörtgen kesitlidir. Ön cepheye doğru büyük amfi 

ve bilgisayar laboratuvarlarının orta holle olan duvarları göz hizasından planı 

çizildiğinde kalın ve sürekli bir duvar izlenimi uyandırırken plan üst kottan 

çizildiğinde –tepe pencerelerinin duvarda oluşturduğu boşluk sayesinde– merdiven 

boşluğunda başlayan düzeni devam ettiren bir kolonlar dizisi izlenimi verir. Tepe 

pencereleri arasında taşıyıcı kesiti yine ortalama 70x33’ü bulur. Bu düzende iki 

yanda onar adet tekil taşıyıcı tanımlamak mümkündür. Bodrum katta ortalama 105 

cm kalınlığındaki duvarın üzerine oturan bu taşıyıcılar kendi kalınlıklarında bir 

kirişle bütün orta hol boyunca birbirlerine bağlanır. Yatay taşıyıcılar bölümünde daha 

detaylı incelenecek olan bu kiriş, portikten arka cepheye –şaşırtmalı olarak– uzanan 

kiriş sisteminin bir parçasıdır.  

Tekil taşıyıcıları, kesit boyutları ve düzenleri itibarıyla betonarme kolonlar olarak 

değerlendirmek gerekir. Konuyla ilgili diğer olasılıklar 7.2 Yapıda Tespit Edilen 

Müdahaleler bölümünde tartışılacaktır. 
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Şekil 6.15: Kat planlarının dolu-boş analizi. Sarı renk taramalar ana taşıyıcı duvarları 
gösterir. 

6.3.3 Yatay taşıyıcılar 

Yapının yatay taşıyıcıları, döşemeler, döşeme destek kirişleri ve serbest kirişlerdir.  

Yapının döşeme sistemi incelenirken öncelikle taşıyıcı sistemi okunabilen döşemeler 

ve asma tavanla kaplandığı için taşıyıcı sistemi netleştirilemeyen döşemeler ayrımına 

gitmek gereklidir. Literatürde yapının döşemeleri de dâhil tüm iç yapısal 

elemanlarının betonarme olarak tadil edildiği genel kabul gören görüş olagelmiştir. 

Ancak, çalışma kapsamında elde edilen bulgular yapının özgün volta döşemelerinin 
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yapının pek çok farklı bölgesinde izlenebildiğini göstermiştir (Şekil 6.18). Orta 

holdeki, çelik profillerce taşınan cam tuğla döşeme dışında taşıyıcı sistemi okunan 

tüm döşemeler volta döşemedir. Bodrum kat tavanlarının büyük kısmında, zemin kat 

kütüphane mekânlarının asma tavanlarında açılan açıklıklarda (Şekil 6.19) ve birinci 

kat portik tavanı (Şekil 6.20) ile çatı arası döşemesinde volta döşeme net bir şekilde 

izlenebilmektedir. Yapının bu denli dağınık yerlerinde volta döşemenin izlenebiliyor 

olması, dahası volta döşemelerin bodrum tavanlarında okunabilen sistemle tamamen 

uyumlu olması, asma tavanla kaplı diğer döşemelerin de aksi bir bulgu ortaya 

çıkmadığı sürece volta döşeme olarak kabul edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.  

 

Şekil 6.16: Volta döşemelerin katlara göre dağılımını gösteren aksonometrik 
perspektif. Kırmızı renk volta döşeme putrellerini, mavi renkse volta 
döşemeyi destekleyen çelik kirişleri (NPI 200 ve NPI 260) gösterir. 

Kütüphane birinci kat döşemesindeki bir açıklıktan asma tavan sistemi net bir şekilde 

görülebilmektedir. Yapının volta döşemelerinin çelik kirişlerle (NPI 260) 

desteklendiği, bu destek kirişlerinin altından demir lamalarla (4x1) ızgara yapılıp bu 

ızgaraya sıva teli üzerine alçı sıva yapılarak asma tavan yapıldığı anlaşılmaktadır 

(Şekil 6.19). 
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a  b 

Şekil 6.17a, b: Z05 Kütüphane mekânında açılan asma tavandan görülen volta 
döşemeler ve döşeme putrellerini destekleyen ek kirişler (NPI 260) 

Volta tavan döşemelerinin NPI 260 ve NPI 200 çelik kirişlerle desteklendiği 

görülmektedir. Yapının bodrum tavan döşemelerinde ve zemin kat tavan 

döşemelerinde NPI 260 tercih edilmesi, bu kirişlerin aynı dönemde yapıya getirildiği 

savını güçlendirmektedir. 

 

Şekil 6.18: Portik tavanı. Volta döşemenin putrel yönleri seçilebilmektedir. Sol 
taraftaki kısmi sıva dökülmesinden bu kısımda kullanılan özgün sıvanın 
horasan harç olduğu görülmektedir. 
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Yapıda kullanılmış olan diğer bir döşeme sistemi yukarıda da belirtildiği üzere çelik 

profillerle taşınan cam tuğla döşemedir (Şekil 21).  

 a 

 b 

Şekil 6.19a,b: a: Zemin kat orta hol (Z-13) tavan döşemesi. b: Birinci kat orta holde 
(113) aynı döşemenin üstten görünüşü. Fotoğrafın üst tarafında 
113’ün cam tavan örtü sistemi ve kısmen çatı kirişleri 
görülmektedir.
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7. YAPIDAKİ BOZULMA VE MÜDAHALELER 

Bu bölümde Karakolhane restorasyon projesine temel oluşturmak üzere mevcut 

durumu saptamak üzere gerek hasar ve bozulmalar, gerekse binaya yapılan 

müdahaleler incelenmiştir. Ancak 1954 yılında yapılan değişiklikler ‘nitelikli dönem 

müdahalesi’ olarak değerlendirildiği için, 8. Bölümde ‘restitüsyon’ başlığında ele 

alınmıştır.  

7.1 Yapıda Görülen Bozulmalar 

7.1.1 Yapısal bozulmalar 

Yapının geneli değerlendirildiğinde, acil ve açık bir yapısal tehlikeden söz etmek 

güçtür. Yine de yapının zemine oturmasıyla ilgili bazı bulgular aşağıda sıralanmıştır: 

Z-06 Kütüphane mekânı, Z-05’e komşu duvarında ve aynı akstaki 1-06 Kütüphane 

mekânının 1-05 komşu duvarında görülen yüzeysel diyagonal çatlak (Şekil 7.1) gibi 

yapısal problemlerin habercisi olabilecek noktaları takip etmek gereklidir.  

 

Şekil 7.1: Z-05’te diyagonal çatlak (Çatlak hattı gri renkle marke edilmiştir) 

Saçak yükseklikleri karşılaştırıldığında; Giriş Cephesi saçak kotu +11.00, +10.98 

arasında değişirken, arka cephe saçak kotları +10.95’e kadar inmektedir. Süleyman 

Seba Cephesi’nde 1-09 mekânına denk düşen saçağın kotu ise 10.92’ye kadar 
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düşmektedir. Yapının bu cephe boyunca –güneydoğu yönüne doğru– yükseltilmiş bir 

zemin üzerinde inşa edildiği göz önünde bulundurulduğunda bu yöndeki oturmaların 

daha fazla olması beklenir. Saçaklarda görülen yataydan sapma da bu beklentiyle 

uyumludur; oturma sonucu oluşan yataydan sapmanın döşemelerde de izlenebilir 

olması gerekir. Oysa zemin kat ve birinci kat döşemelerinde belirgin bir yataydan 

sapma34 görülmemektedir. Zemin ve birinci kat döşeme kaplamalarının 1954 

müdahaleleri zamanında yapıldığı varsayılırsa, yapının oturmasının en azından bu 

tarihten itibaren ihmal edilebilir ölçüde kaldığı söylenebilir. 

Bodrum kat yer döşemesindeyse 19 cm’lik bir yataydan sapma görülmektedir. Orta 

holde çıplak gözle bile fark edilebilen eğimin nedenini yalnızca zemin oturmasıyla 

açıklamak ise zordur; böylesine ciddi bir oturmanın diğer yapısal elemanlarda 

izlenmesi gerekirken, bu belirtiler görülmemektedir. Özgün tavanlar asma tavanla 

kapatıldığı için bu kısımlarda değişiklik olup olmadığı izlenememektir. 

Ayrıca, özgün volta döşemelerinin çelik kirişlerle desteklendiği, bodrum katta çelik 

kirişlere ek olarak kimi yerlerde kâgir ayaklar (Şekil 7.2), kimi yerlerde de çelik 

dikmelerle düşey destekler eklendiği görülmektedir. Bu destekler, yapısal bir 

bozulmaya karşı çözüm olarak yapıya kazandırılmış olmalıdır. Volta tavan 

döşemelerin hangi sebeplerden ötürü yetersiz kaldığı belirsiz olsa da, bu çözümlerin 

mühendislik açısından detaylı bir şekilde incelenmesi, gerekiyorsa alternatif 

önerilerin getirilmesi ayrıca gerekmektedir. İ.T.Ü Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı’nın arşivinde bu konuda bilgiye ulaşılamamıştır. 

7.1.2 Malzeme bozulmaları 

Yapıda kullanılan çelik kiriş, armatürlü beton, cam, tuğla gibi farklı malzemelerde 

belirgin bozulmalar görülmediği için, yalnızca taşlar ve sıvalar incelenmiştir. 

7.1.2.1 Taş bozulmaları 

Binanın taş malzemesinin büyük çoğunluğunu kireç taşları oluşturmaktadır. 

Kimyasal bir malzeme analizi yapmadan birbirlerinden ayırt etmenin zor olduğu 

farklı kireç taşları arasında en çok kullanılanı ve en belirgin olanı, organik kireç taşı 

türü olan küfekidir. Bodrum kat cephelerinde beyaz küfekinin yanı sıra rengi daha 

sarı olan bir küfeki türü, kahverengi damarlı taş, mavi-yeşil kireç taşı, gri renkli kireç 
                                                 
34 Ancak 2 cm gibi ihmal edilebilir bir sapma vardır ve döşeme kaplamalarının yenilenmesi sırasında 
böyle bir sapmanın giderilmiş olması ihtimal dahilindedir. 
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taşı gibi tanımlamalarla analiz paftalarına işlenen başka kireç taşlarının da 

kullanıldığı görülmektedir (Ek C Pafta 23/28, 26/28)  

 

Şekil 7.2: B-02 A’da volta tavan döşemesini desteklemek üzere eklenen kâgir ayak 
ve çelik kiriş 

Taş bozulmaları; 2002 müdahaleleriyle birlikte ve cephede kullanıldıkları yere göre 

değerlendirilmelidir: 2002 öncesi fotoğraflarında görülen kirlenme 2002 yılındaki 

temizleme ve değiştirmelerle bugün daha az görülse de eski taşlarda kavlanma ve 

tozuma izlenmektedir (Şekil 7.3).  

    

Şekil 7.3 : Endüstri Mühendisliği 87-91 Yıllığında Portik merdivenlerinden bir 
fotoğraf ve 2011 yılında aynı noktadan çekilen bir fotoğrafta taşların 
görünümü 
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Taş bozulmaların bodrum cephesinde yoğunlaşmasına neden olarak, kapiler 

yükselme ile cephenin üst kısımlarına göre daha az önem verilen bodrum kat 

taşlarında daha düşük kalitede taşlar kullanılmasını göstermek akla yatkındır. Ayrıca 

farkın ortaya çıkması bu katların aynı düzeyde rutubete maruz kalmamasıyla da 

ilgilidir. Bodrum katta özgün planda olmayan pek çok yeni ıslak mekân yaratılmıştır. 

“Tarihi kâgir yapılarda hatalı su gideri uygulamaları en yaygın bozulma sebebidir” 

(Feilden 2003: 102, Şekil B.68).  

Cepheler arasında da farklar olduğu ileri sürülebilir: 2002 onarımında arka cephedeki 

değiştirilen taş sayısının daha fazla olması bunu düşündürmektedir. “Atmosferik 

nem... yağışlar ... hava kirliliği olan yerlerde serbest sülfürik asit içeren sıvı çözeltiler 

oluşması... Birçok malzeme bozulmasının sebebi ve hızlandırıcısı, suyun yukarıda 

belirtilen herhangi bir şekilde varlığıdır... Suyun kâgir malzemeye hangi yöntemle 

ulaştığına karar vermek genellikle çok kolay değildir” (Feilden, 2003, 101-103).  

Günümüzde, küfeki taşlarının bir kısmında 0-5 cm arası yüzey kaybı görülmektedir; 

belirgin bir form yumuşaması, kabuklanma, kavlanma, tozuma, parça kopması, 

oyuklanma gibi ağır hasarlar gözlenmemektedir. Cephenin bodrum üstü 

kısımlarındaki plastrlarda 5 cm’den az malzeme kaybı görülürken; bu kısımların 

özellikle arka cepheye doğru Silahhane ve Süleyman Seba cephelerinde önemli 

oranda taş değiştirme yoluyla yenilendiği görülmektedir. Yine aynı yerlerde taşların 

üst cephelere uygulanan sarı renge boyandığı görülmektedir. Bu müdahale, malzeme 

tespitini zorlaştırmaktadır.  

Küfeki dışındaki kireç taşlarında form yumuşaması ve tozuma görülmesine karşın, 

kabuklanma ve kavlanmanın neredeyse görülmemesi, 2002 onarımların kabuklanma 

ve kavlanmaların temizlendiğini düşündürmektedir. 

7.1.2.2 Sıva bozulmaları 

Yapının dış cephe sıvaları üzerinde kimi yerlerde kirlenmeler görülmektedir. İç 

sıvalardaysa sayısı ve kapsamı bilinmeyen alçı sıva ve alçı panel uygulamaları 

yapılmıştır. Bu onarımların yerindeliği, kalıcılığı ve onarım gerektiren bozulmaları 

yalnızca yüzeysel bir şekilde kapatıp kapatmadığı sorusunun cevabı halen açıktadır. 

Saçak parapetlerinin yüzeylerindeki sıvanın, yapının alt kısımlarındaki sıvaya göre 

daha düşük bir kalitede yapıldığı görülmektedir. Bu sıvaların yakın gelecekte onarım 

ihtiyacı gösterecekleri düşünülmelidir. 
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7.2 Yapıda Tespit Edilen Müdahaleler 

Karakolhane’nin yapımından 1954 yılına kadar geçen sürede yapılan değişikliklere 

dair bazı fotoğraflar dışında belge bulunamamıştır. II. Abdülhamit Fotoğraf 

Koleksiyonundaki resimde (Şekil B.44) bodrum kat pencerelerinin dik dörtgen 

biçimli olduğu görülürken, 1900’lerin başına ait bir fotoğrafta (Şekil B.59) 

pencerelerin alt kısımlarından bir sıra taş kaldırılarak büyütüldüğü ve kareye yakın 

bir şekle getirildiği dikkat çekmektedir. Her iki fotoğrafta da ön cephe merdiven 

korkuluklarının metal olduğu, daha sonraki yıllarda bu korkulukların taş örgü olarak 

değiştirildiği gözlenmektedir. 

 Yapıda 1954 müdahaleleri ve 2002 onarımları dışında sayısı ve kapsamı tam olarak 

tespit edilemeyen çok sayıda müdahale olmuştur. Bu müdahalelerin çoğunlukla asma 

tavan, yükseltilmiş döşeme uygulamaları gibi kaldırılabilir nitelikte küçük çaplı 

değişikliklerdir. Yine de, kültür varlığı olarak tescilli olan bu yapıda uygulanan tüm 

müdahalelerin, yapının tarihi özellikleri düşünülerek ve ilgili yasal mevzuata uygun 

olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiği açıktır.  

7.2.1 1954’ten sonraki dönemde yapılan müdahaleler (1954-2011) 

Yapının gördüğü en son kapsamlı müdahale 2002-2003 yıllarında Destaş Ltd. Şti. 

Tarafından yapılan mekanik ve kimyasal cephe temizliği olmuştur. Bu çalışmada 

cephenin temizliğinin ötesinde plastik onarımlara ve taş değiştirmelere gidildiği 

görülmektedir. Bosajlı taşların bir kısmı, ön cephede saçağın orta hattının tamamı ve 

bodrum kat cephe duvarındaki taşların pek çoğunun değiştirildiği görülmektedir (Ek 

C pafta10/17, Şekil 7.4). Bodrum kattaki değiştirilmemiş taşlarda kabuklanma 

sonrası oluşması beklenen kavlanma ve tozuma görülmesine rağmen hiç kabuklanma 

görülmemesi, yapılan bir müdahale sonucu kabuklanmaların yapıdan 

uzaklaştırıldığına, ardında da kavlanmış, tozumaya başlamış taş yüzeyler bıraktığına 

işarettir.  

Yine aynı müdahale kapsamında, –o tarihte de özgün olmadığı anlaşılan– pencereler 

de değiştirilmiştir. Yapıya getirilen yeni pencereler ahşap giyotin sistem olmakla 

birlikte, yapının tarihi fotoğraflarında kemerli pencerelerde belirgin şekilde görülen 

ışınsal ara kayıtlar yenilerinde yer almamaktadır (Şekil B.44). Yine fotoğraflardan 

edinilen izlenim, doğrama kesitlerinin kalınlaştığı yönünde olmakla birlikte, özgün 

doğramaların kesit bilinememektedir.  
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Şekil 7.4 : Süleyman Seba Cephesi’ndeki bodrum kat duvarında yenilenen ve eski 
taşlar 

Yapıda, tarihleri ve kapsamı sayısı tam olarak belirlenemeyen görece küçük 

müdahaleler de olmuştur. Bu bağlamda 1962 planlarıyla (Belge A.9-A.10-A11) 

günümüz planları arasındaki farklar dikkat çeker. 1962’den günümüze en çok 

değişikliğin bodrum katta olduğu görülmektedir. Bodrum kata lojmanlar eklenmiş, 

yalnızca tekil destekler bulunan geniş mekân grupları çok sayıda mekâna 

bölünmüştür. Bodrum katta, üst katlardaki gibi doğrama ve kaplama malzemesi 

bütünlüğü yoktur.  

Üst katlardaki müdahaleler daha sınırlı kalmış ve çoğu kaldırılabilir nitelikte olan 

asma tavan ve yükseltilmiş döşeme uygulamaları olarak gerçekleşmiştir. Bu nevi 

uygulamalar günümüzde de devam etmektedir.  

 

Şekil 7.5 : Süleyman Seba Cephesi’ndeki iklimlendirme cihazlarından üçü 
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Yapının dışarıdan algılanmasında önemli bir rol oynayan bir müdahale de 

iklimlendirme cihazlarının yapıya getirilmesidir. Kesme taş örgülü bodrum kat 

cephesi pek çok noktada bu cihazlar yüzünden görülememektedir (Şekil 7.5).  
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 8. RESTİTÜSYON 

Yapının yapıldığı tarihten bu yana geçirdiği müdahaleler, günümüz bulguları ışığında 

ele alındığında, yapı için iki dönem restitüsyonu yapılması gerektiği ortaya çıkar. 

Birinci dönem yapının tamamlandığı 1876 tarihidir. İkinci dönemse yapının en 

kapsamlı müdahaleleri gördüğü anlaşılan 1954 restitüsyonudur.  

8.1 1876 Restitüsyonu 

Yapının ilk dönem restitüsyonu için 6. Bölümde (sayfa 37) ‘Yapının Özellikleri’ 

konu başlığı altında incelenen bulgulardan, yapının tarihi fotoğraflarından (Şekil 

B.44, B.45) ve karakollarla ilgili günümüze ulaşan bilgilerden yararlanılmıştır.  

Bu belgelerden 1887-1889 tarihli “Fenn-i İnşaat” kitabında yer alan 40 askerlik bir 

piyade karakolunun planı ve giriş cephesi çizimleri (Şekil 3.4) incelendiğinde, Maçka 

Karakolhanesi planının bu şemanın genişletilmiş bir örneği olduğu görülmektedir. 

Binanın yapımından on yıl kadar sonra yayınlansa da dönemin karakol mimarisi 

üzerine fikir geliştirici bir eser olduğunu –özellikle de Maçka Karakolhanesi plan 

şemasıyla kurulacak analoji örneğinde– göz önünde bulundurmak gerekir. Bu plana 

göre, karakol girişi bir portikle vurgulanmakta; bu girişten ulaşılan ana koridorun iki 

yanında ise simetrik dizilmiş mekânlar yer almaktadır. Giriş kısmındaki mekânlar 

subay odalarına, orta bölüm büyük koğuşlara, arka kısımlar ise servis mekânlarına 

ayrılmıştır. Buna göre, Maçka Karakolhanesi özgün plan şemasında da girişteki 

mekânların subay ve idari personel odaları, orta kısımdaki mekânların koğuşlar, 

arkadaki odaların ise servis mekânları olarak tasarlandığı sonucuna varılmaktadır 

(Şekil 8.1). 

Karakolhane’de kaç askerin kaldığına dair bir belgeye rastlanmamıştır. Ancak, 1887-

88 tarihli “Usul-i Keşf-i İnşaat” kitabında belirtilen “asker sayısına göre koğuş 

planlamasında dikkate alınacak hususlar” göz önünde tutulursa, ihtiyatlı bir 

varsayımla karakolhanede yaklaşık 120-150 civarında erat kalabileceği çıkarımı 

yapılabilir.  
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Şekil 8.1: Yapı giriş katı örneğinde işlev şeması. Mavi tarama subay odalarını, 
kırmızı koğuşları, sarı ise servis mekânlarını belirtir. 

Yapının 1880-93 tarihli Yıldız Albümleri cephe fotoğrafına (Şekil B.44) göre, özgün 

cephe düzeninin büyük ölçüde korunmuş olduğu; pencere doğramaları ve girişteki 

korkuluklar dışında müdahale yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Yapının ana taşıyıcı duvarlar olarak tanımlanan duvarlarının özgünlüğü şüpheye yer 

bırakmamaktadır. Ancak aynı durum tali taşıyıcı duvar olarak tanımlanan duvarlar 

için geçerli değildir. 7.2.1’de de söz edildiği üzere ana taşıyıcı duvarlarla tali taşıyıcı 

duvarların kalınlıkları karşılaştırıldığında tali taşıyıcıların taşıyıcı işlevlerinin ihmal 

edilebilir olduğu düşünülebilir. Ancak bu duvarlar bodrum katta dahi aynı aksta 

devam etmektedir. Hatta B-04 D, B-10 A gibi mekânlarda örneği görüldüğü üzere 

üst kat duvar aksı bodrum katta, ikinci bir iç köşe oluşturmak pahasına devam 

etmektedir (Şekil 8.2).  

Bu durum, tali taşıyıcı olarak adlandırılan duvarların 1876 duvarları olduğunu tek 

başına gösteriyor olmasa da, en azından aynı aks üzerinde olmalarına önem 

verildiğine işarettir. Bu duvarlara tali taşıyıcı tanımı yapılmasının nedeni de budur. 

Tali taşıyıcıların özgünlüğü konusunda, bu duvarların 1876 restitüsyonuna dahil 

edilmesini destekleyen ve bu savı zayıflatan gerekçeler aşağıda maddeler halinde 

sıralanmıştır. 
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Şekil 8.2: B-04 D, Z-04 ve 104 mekânlarının dış köşede birbirlerine göre 
konumlarının izdüşümleri. (Siyah renk bodrum, kırmızı zemin, sarı 
birinci kat) 

8.1.1 Tali taşıyıcıların 1876 restitüsyona dahil edilmesini zayıflatan gerekçeler 

- Taşıyıcı duvar kalınlığı, bodrum katta 120 cm’ye kadar çıkarken tali taşıyıcı olarak 

tanımlanan duvarlarda ortalama 25 cm’dir. Ana taşıyıcı duvar kalınlığı birinci katta 

55 cm’ye kadar düşse de hala tali taşıyıcı duvar kalınlığının iki katından daha 

kalındır.  

- 1962 şemasında 017 yemekhane olarak tanımlanan mekânda –bugün B-10 ve B-11 

mekânlarını ayıran– duvarın kesintiye uğradığı, bu duvar aksı boyunca tekil 

taşıyıcılar bulunduğu görülmektedir. Günümüzde araları tuğlayla örülen bu 

taşıyıcılar arşiv tarafında görülebilmektedir (Şekil 8.3). 

 

Şekil 8.3 Arası tuğlayla örülen taşıyıcılar 
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Şekil 8.4 1962 Planlarından çizilmiş restitüsyon 

 

- Tali taşıyıcı duvarların özgün olması, volta döşemelerin kısa açıklık yerine uzun 

açıklığı geçtikleri anlamına gelmektedir. Oysa orta bölümde geçilmesi gereken 

açıklık yaklaşık olarak 15 metreyi bulmaktadır. Volta döşemelere kısa açıklığı 

geçirmek yerine uzun açıklığı geçirmekle kazanılan alan, toplam yapı alanıyla 

karşılaştırıldığında önemsizdir.  

- Volta döşemelerin uzun açıklığı geçmesindeki amaç, yapının mekânları arasındaki 

bağlantıları kalın duvarlarla bölmemek isteği olabilir. Bu durumda da tali taşıyıcı 

duvarlar yine 1876 restitüsyonunda yer almayacaktır. 

- Orta holü çevreleyen duvarların yıkıldığı ve betonarme kolonlarla yeniden yapıldığı 

genel kabul görmektedir. Kolonların boyutları betonarme oldukları izlenimi 

vermektedir. Böylesi bir müdahale sırasında başka iç duvarlar da yeniden yapılmış 

olabilir.  

- Teknik Okul binasının “tamamiyle modern olarak tadil edildiği” söylenmektedir. 
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- Tali taşıyıcı duvarların 1876-1954 arası bir dönemde yıkılıp daha ince olarak 

yeniden örülmüş olabileceği olasılığı da vardır. Askeri kullanımın sürdüğü bu dönem 

hakkında belge bulunamamıştır.  

8.1.2 Tali taşıyıcıların 1876 restitüsyona dahil edilmesini güçlendiren gerekçeler 

- Tali taşıyıcı duvarlar bodrum kat dâhil olmak üzere üç katta da devam etmektedir. 

Aynı aks üzerinde olmalarına dikkat edildiği görülmektedir. 

- Bodrum kat ve zemin kat tavanlarında okunabilen volta sisteminde volta 

döşemelerin uzun açıklık yönünde daha sık olduğu, kısa açıklık yönünde daha seyrek 

olduğu, ama her iki yöndeki putrellerin aynı seviyede oldukları görülmektedir. 

Dolayısıyla yükün çoğunluğu uzun açıklık yönünde taşınmaktadır. 

- Volta döşeme sistemi yetersiz kalmış ve desteklenmesi gerekmiştir.  

- Tali taşıyıcılar görüldüğü kadarıyla dolu tuğladan kâgir olarak imal edilmişlerdir. 

Volta döşemelere destek sağlayan çelik kirişler bu duvarın üstündeki bir hatıla değil 

doğrudan içine oturmaktadır. Bu durum da bu duvarların kirişlerden önce yapıldıkları 

savını güçlendirir. 

- Teknik Okul’un açılış konuşmasında tadilatın dört buçuk ay içerisinde 

tamamlandığı söylenmektedir. Bu kadar kısa bir sürede iç duvarların önemli bir 

kısmını kapsayan tali taşıyıcıların yıkılıp yeniden yapılması mümkün olamaz. 

- 1962 planında (Şekil 8.4) kaldırılan tali taşıyıcı duvarın aksında tekil taşıyıcılar 

konulmuştur. 

- Karakolhane'nin orta hol taşıyıcı düzeni betonarme kolon sırası izlenimi veriyor 

olsa da Silahhane’nin tarihi iç mekân fotoğraflarında (İkiz 2010: 22) görülen benzer 

tekil taşıyıcılar –fotoğrafın çekildiği tarih (1880-1893) göz önüne alındığında– özgün 

olmalıdır. Silahhane merdivenin iki yanındaki ayakların dizilimi, Karakolhane 

merdiven düzeniyle benzeşmektedir. Silahhane’deki taşıyıcı ayakların daha büyük 

kesitli oldukları görülmekteyse de, yapının Karakolhane’ye göre görece büyüklüğü 

bu kesit büyümesinde rol oynamış olmalıdır. 

Bu gerekçelerden hareketle 1876 restitüsyonu için iki senaryo geliştirecek kadar veri 

bulunduğu görülmektedir. Bu senaryolardan ilkinde ana mekân gruplarını 

sınırlandıran tüm duvarlar ana taşıyıcı duvar olarak kabul edilmiştir. İkincisinde ise 
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mevcut ana taşıyıcı ve tali taşıyıcı duvarlar korunarak mekânlar yukarıda verilen 

işlev şemasına uygun şekilde senaryoya yerleştirilmiştir.  

Bölücü duvarlardan 2 ve 12 kodlu mekân gruplarını bölen duvarlar, bu mekânların 

subay odaları olduğu varsayımıyla korunmuştur. Bodrum katta subay odası 

olmayacağından hareketle bu bölümlenmelerin yalnızca zemin ve birinci katlarda 

bulunması senaryoyla uyumludur. 

Ek Bloklarların (Şekil B.69, B.70, B.71) yerinde bulunan ek bina (Şekil B.11) ile 

ilgili yeterli belge bulunamadığından restitüsyona konu edilmemiştir.  

8.2 1954 Restitüsyonu 

İTÜ Teknik Okulu 1961-1962 Ders Yılı Öğrenci Albümünde yer alan kat planları 

(Belge Ek A.9-A.10-A.11) esas alınarak restitüsyon kurgusu oluşturulmuştur. 

Okulun mezunlar kitapçığında yer alan 1963 tarihli iki fotoğraftan da (Şekil B46) 

günümüzdeki ahşap kapı ve pencere pervazlarının ve orta koridordaki –o dönem için 

yenilikçi bir yaklaşım sayılabilecek– cam tuğla-çelik profilli kaset döşemenin aynen 

mevcut olduğu görülmektedir. Restitüsyonda, 1954 yapıldığı anlaşılan bu yenilikçi 

çözümler korunmuştur.  

Bu dönemde yapılan müdahaleler hakkındaki bilgimiz o yıllarda yapılan İ.T.Ü. açılış 

konuşmalarındaki ifadelerden ve dönemin İ.T.Ü. tanıtım kitapçık/broşürlerinden 

ibarettir; İ.T.Ü Yapı İşleri’ne ve Koruma Kurulu’na bu konuda yapılan başvurulara 

karşın 1954 müdahaleleri hakkında bir bilgi edinilememiştir. Literatüre, bu dönemde 

yapılan müdahalenin kapsamlı olduğu ve yapı dış duvarları haricinde tüm döşeme ve 

duvarların betonarme olarak yeniden inşa edildiği bilgisi geçmiş ve bu bilgi çeşitli 

kaynaklarda tekrarlanmış olsa da 6. Bölümde (Sayfa 37) ‘Yapının Özellikleri’ konu 

başlığı altındaki pek çok alt başlıkta incelendiği üzere 1954 müdahalesi sınırlı 

tutulmuştur. Özellikle açılış konuşmalarında tadilatın yalnızca dört buçuk ay 

sürdüğünün belirtilmesi de müdahalenin kapsamının sınırlı olduğunun bir işaretidir. 

Gerek tarihsel araştırma gerekse yapıda yerinde gözlenen bulgular sonucunda bu 

dönemdeki müdahalenin kapsamı maddeler halinde yeniden kurgulanmaya 

çalışılırsa: 



 
 

81

- Volta döşemeler yapının genelinde korunmuştur. Zemin ve birinci kat tavan 

döşemelerinde volta döşemelerin altına çelik döşeme kirişleri (NPI 260) eklenmiş ve 

bu kirişler kâgir yığma duvarlara taşıtılmıştır.  

- Zemin ve birinci kat tavanlarına eklenen döşeme kirişlerinin altına demir lamalar ve 

sıva teli kullanılarak asma tavan yapılmıştır. 

- Bodrum kat tavan döşemeleri NPI 260 ve NPI 200 kirişleriyle desteklenmiştir. Bu 

destekler de kimi yerde çelik dikmelerle taşınmaktadır 

- Yukarıda bahsedilen çelik dikmeler aslında bodrum katın genelinde ‘dörtlü destek 

sistemi’ olarak tanımlanan bir sistem içerisinde yer almaktadır. Bu sistemin önemli 

bir parçasını kâgir ayaklar oluşturmaktadır. Her bir ana mekân grubu için dört çelik 

dikme ya da dört kâgir ayak bir dikdörtgen oluşturacak şekilde ana mekân grubu 

içerisine yerleştirilmiştir. Bu desteklerin oluşturduğu dikdörtgenin ağırlık noktasıyla 

ana mekân grubunun ağırlık noktası çakıştırılmıştır. Ayakların yerleşimi ana mekân 

grubunu hem enine hem de boyuna üçer eşit parçaya bölecek şekilde kurgulanmıştır. 

- Ancak kâgir ayakların destek kirişleriyle kimi yerlerde ilişkisiz gözükmesi, kâgir 

ayakların 1954’ten önce yapıya uygulandığını da düşündürmelidir. Bu desteklere 

ihtiyacın nasıl ortaya çıktığı bilinmediği gibi bu ihtiyacın nasıl bir süreç içerisinde 

ortaya çıktığı da belirsizdir. Bu durumda farklı malzeme ve yapım tekniğinin 

kullanılmış olmasından hareketle kâgir ayakların daha önceki bir döneme 

tarihlenmesi de mümkündür.  

- Ana taşıyıcı duvarlar korunmuştur. Bu duvarlar, bodrumdan itibaren neredeyse 

kesintisiz olarak –orta hol istisna olmak üzere– devam etmektedir.  

- Günümüzde tali taşıyıcı duvarlar olarak tanımlanan duvarlara yapıldığı düşünülen 

müdahale ise tartışmaya açıktır. Bu tartışma daha çok restitüsyon kararları içerisinde 

değerlendirilmiştir. 

- Orta hol boyunca özgün hali volta olduğu düşünülen döşemeler tamamen 

kaldırılarak, orta kısmı birinci kat döşemesinde çelik profil destekli cam tuğla kaset 

döşeme, çatı döşemesinde ve örtüsündeyse çelik profil destekli kare cam tavan ve 

çatı kaplamasıyla değiştirilerek zemin kata kadar ışık alınması sağlanmıştır. 

Merdivenler betonarme olarak yeniden inşa edilmiştir ve başta bu merdivenlerin 

çevresindekiler olmak üzere, iç kısımlardaki düşey taşıyıcıların bir kısmının 

betonarme kolonlara dönüştürüldüğü tahmin edilmektedir. 1961-62 tarihli kat 
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planlarının (Belge Ek A.9-A.10-A.11) günümüzdeki plan şemasıyla örtüşmesinden, 

bu müdahalelerin 1954-55’deki restorasyon çalışmaları kapsamında gerçekleşmiş 

olduğu savını güçlendirmektedir. 

-1963 tarihli iç mekân fotoğraflarında (Şekil B.46) ise, günümüzdeki ahşap kapı ve iç 

pencere doğramaları ve orta holdeki cam tuğla-çelik profilli kaset döşemenin mevcut 

olduğu görülmektedir. Doğrama detaylarının, 19 yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı doğrama 

detaylarıyla modern ahşap doğrama detayları arasında geçiş özellikleri göstermesi; 

1954’te yapıya kazandırıldığı düşünülen orta hol kolon düzenine uygun şekilde kapı 

ve iç pencerelere uygulanması ve bu detayların tüm yapıda tekrarlanmasından 

hareketle, kapı ve iç pencere doğramalarının 1954 onarımları sırasında yapıldığını 

düşünmek gerekir. 
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 9. RESTORASYON 

Yapının restorasyon kararlarında öncelikle yapının işlevinin ne olacağı, ne ölçüde 

müdahale edilmesi gerektiği sorularına yanıt aranmıştır. Bu bağlamda, yapısal 

zorunluluk arz eden müdahalelerin ötesinde olası yeni işlevlere yönelik 

müdahalelerin ya da restitüsyon çalışmasında ortaya çıkan değişikliklerin yeniden 

yerlerine konmasının gerekliliği tartışılmıştır.  

1875 yılı itibarıyla tamamlanmak üzere olduğu bilgisinden hareketle kullanım 

ömrünün ancak sınırlı bir kısmını karakolhane olarak geçiren yapının, eğitim yapısı 

olarak daha uzun bir geçmişi vardır. Askeri eğitim yapısı olarak başlayan ve 1954’te 

İ.T.Ü.’ne devriyle sivil eğitim kurumu olarak hizmete devam eden yapıya yeni bir 

işlev verilmesi düşünülmemiş, mevcut işlevini en az müdahaleyle sürdürerek var 

olan niteliklerinin gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmiştir.  

Yapının 1954 müdahaleleriyle değişen taşıyıcı yapısı, günümüzde önemli bir yapısal 

sorun belirtisi göstermeden işlevini devam ettirmektedir. Dolayısıyla yapısal 

elemanlara esaslı bir müdahale gerektirecek restorasyon kararları alınması ilk bakışta 

zorunlu gözükmemektedir. Ancak, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı 

Statiği ve Betonarme Birimi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik’le 

yapılan görüşmede,  

-yapının taşıyıcılarının çok boşluklu olduğu;  

-özellikle de orta hol aksında yatay yüklerin karşılanması açısından yetersiz 

kalabileceği;  

-yapıda hali hazırda bulunduğu anlaşılan volta döşemelerin tek yönlü çalışan döşeme 

sistemleri olması nedeniyle, deprem kuvvetlerine karşı yapının rijiditesi açısından 

önemli bir rol üstlenen döşeme diyafram etkisinin bu döşemelerle sağlanamayacağı;  

-ve bodrum katta yapılan çelik desteklerin işçiliğinin son derece düşük kalitede 

olduğu vurgulanmıştır.  

Yapıyı, kütüphane kitap raflarının birinci kata çıkarılması durumunda döşemelerin 

bu yeni yükler karşısında nasıl davranacağı yönünden inceleyen Prof. Çelik’e göre, 
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yapının bu haliyle bütününün deprem mühendisliği açısından incelenmesi 

gerekmektedir. Kütüphane döşemeleri için yeni bir destek sistemi önerileceği de 

kendisi tarafından ifade edilmiştir.  

Bu bilgiler ışığında, tez çalışmasında yapının taşıyıcı sistemi ile ilgili olarak zemin 

ve birinci katlarda herhangi bir öneri getirilmemekle birlikte, yapının deprem 

davranışının derinlemesine incelenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Z-05 

kütüphane (Şekil 6.7) örneğinde olduğu üzere, voltaya destek olan kirişlerin tali 

taşıyıcı duvara oturuyor olması, özgün volta döşemelerin desteklenme gerekliliğini 

bir kez daha göz önüne sermektedir.    

Bodrum zeminindeki kot farkının araştırılması –özellikle dolgu üzerinde yükseldiği 

düşünülen güneydoğu kesiminde– zemin etüdü yapılarak deprem güvenliği açısından 

ayrıca değerlendirme yapılması da gereklidir.  

Bodrum kat çelik ve kâgir destek işçiliğinin Prof. Çelik tarafından yetersiz olarak 

tanımlanmasından hareketle, bu katta yapısal müdahalelere gidilmesi düşünülmelidir. 

Bu noktada, yapı bütünlüğünü bozan dörtlü destek sistemi yerine, mekân gruplarını 

bölmeyecek bir destek sistemi seçilmesi daha uygun düşecektir. Mevcut tali taşıyıcı 

duvarların yetersizliği göz önüne alındığında, bu katta 1876 Restitüsyonuna (Ek C 

Çizim.20) dönülerek, tali taşıyıcı duvar kalınlıklarının arttırılması önerilmektedir. 

1954’te yapılan müdahalenin yapıldığı dönemin mimari anlayışını, teknik seviyesini, 

maddi imkânlarını yansıtan; İTÜ tarihi içerisinde önemli bir bölümü oluşturan 

nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda, bu müdahalenin nitelikli bir dönem 

müdahalesi kabul edilip koruma kararlarının bu çerçevede değerlendirilmesi uygun 

gözükmektedir.  

Türkiye Cumhuriyeti tarafından da kabul edilen uluslararası bir metin olan Venedik 

Tüzüğü, “Anıta mal edilmiş farklı dönemlerin geçerli katkıları saygı görmelidir...” 

der (Ahunbay 2007:150). Koruma uygulamalarında bir diğer rehber metin olan 

Kültür ve Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 660 sayılı ilke kararında35 tarihi 

kimliği oluşturan mekânsal, biçimsel ve yapısal özeliklerinin korunacağı 

belirtilmektedir. 

   

                                                 
35 K.T.V.K.Y.K 5.11.1999- 660  
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9.1 Müdahale Önerileri 

Yukarıda bahsedilen esaslı onarım kararları haricinde yapının cephesinde, çatısında 

ve özellikle bodrum katta bazı müdahalelerin yapılması gerektiği görülmektedir.  

Cephelerde görülen kirlenme, yüzey kaybı, tozuma, rutubetlenme, yosunlanma gibi 

hasarlara karşı müdahale önerileri aşağıda incelenmiştir: 

Yoğun kirlenme görülen yüzeylerde kimyasal analiz neticesinde mekanik ya da 

kimyasal temizlik yöntemlerinin uygulanması yapılmalıdır. (Ahunbay 2007:104) 

Kirlenmenin yüzeyde kaldığı yerlerde, taşın üzerindeki form inceliğine göre 

kontrollü kumlama ya da mikro kumlama yapılabilir. Kirlenmenin yüzeyden 

derinlere nüfuz edip, taş gözeneklerini doldurduğu durumlardaysa, mekanik temizlik 

yetersiz kalacağından AB57 jel ya da AB57 emdirilmiş kâğıt hamuru uygulaması 

yapılabilir. Emici jel uygulaması başta ön cephedeki mermer sütunlar olmak üzere 

yapının kirlenen mermer yüzeylerinde kil ve kâğıt hamuru uygulaması ise daha çok 

saçaklardaki doğal taş yüzeylerde uygulanabilir. Saçaklardaki taşlarda form 

yumuşaması olduğundan mekanik temizliği ikinci planda düşünmek gerekir. Bodrum 

cephesindeki taşlarda ise kirlenme ve çiçeklenme görülmekle birlikte bu taşların 

yapısal bütünlüğünü tehdit edecek biçimde tozuma, kavlanma ve kabuklanma gibi 

hasarlar da görüldüğünden mekanik veya kimyasal temizlik uygulamasından önce 

buradaki taşların bütünlenmesi ve konsolide edilmesi uygulamaları öncelikli 

olmalıdır.  

Yapı için uygulanacak temizlik yöntemleri Ahunbay (2007: 104) tarafından 

aşağıdaki gibi anlatılmıştır:  

a. Mekanik temizlik: Bezemesiz ve büyük yüzeylerin temizliği için en uygun 

yöntemin mekanik temizlik olduğu görülmektedir. Yüzeydeki kirlerin 

uzaklaştırılması, düşük basınçla aşındırıcı kum, cam küresi veya alüminyum 

tanelerinin püskürtülmesi yöntemiyle sağlanabilmektedir (104).  

b. Kimyasal temizlik: Sanat ve tarihi değeri yüksek olan hasara uğramış 

bezemeli yüzeylerde kimyasal temizlik uygulaması kullanılmalıdır. Kimyasal 

maddenin kağıt hamuruna emdirildikten sonra cepheye uygulanması ve 

kimyasal temizlik raporunda belirtilen bir süre bekletildikten sonra bol suyla 

yıkanması şeklinde uygulanan bu teknik birkaç kez tekrarlanabilmektedir. 
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Her uygulamadan sonra yüzeyin yıkama işleminin tekrarlanması kimyasal 

maddenin yüzeye zarar vermemesini sağlayacaktır (104). 

c. Emici kil ve kağıt hamuru uygulaması: Çiçeklenme sorunu olan ve çok kirli 

yüzeylerde iyi sonuç veren bu yöntem attapulgite ve sepiolite gibi killerle 

hazırlanan hamurun yüzeye sıvanması ve kuruyan tabakanın kaldırılması 

şeklinde uygulanmalıdır. Cephenin içindeki çözünür tuzlardan, yüzeyindeki 

yağ ve mum gibi yabancı maddelerden arındırılabilmesi için işlem tekrar 

edilebilir. 

d. Emici jeller uygulaması: Çok zayıf bazik karışımlar olan şeffaf jeller düşey 

yüzeylere fırça ile sürülerek üzeri plastik veya alüminyum folyo ile sıkıca 

kapatılarak uygulanır. Belli bir süre sonra uygulanan yüzeyin üzeri açılarak 

temizlenir ve deiyonize su ile yıkanarak kimyasal maddelerden arındırılır. 

Yosun oluşumu görülen yerlerde kimyasal ilaç kullanılmadan yapılacak mekanik 

temizliğin, taş yüzeyine daha çok zarar verme ihtimaline karşı, yosun oluşumunu 

önleyen biyosit uygulaması önerilmektedir. Yosun oluşumunun sebepleri ayrıca 

değerlendirilmeli, özellikle güneydoğu kısmında görülen yosunlanmaların zemin 

suyunun kapiler yükselmesi sonucu olduğu düşünülmesi gerektiğinden, bu kısım 

başta olmak üzere yapının etrafının drenajı yapılmalıdır.  

Temizlik işlemleri başlamadan önce kullanılacak malzeme ve metotlar yapının 

üzerindeki etkileri ve bu etkilerin şiddetini ölçmek için test edilmelidir. Genel 

temizlik olarak düşük basınçlı suyun spreylenerek uygulanması yüzey kirlerini 

yumuşatmak için yeterli olabilir. Yeterli olmadığı durumlarda hafif kimyasal 

temizleyiciler test edilerek üreticinin talimatlarına göre uygulanmalıdır (Tyler, 2000, 

160).  

Yüzey kaybının 5 cm’ye kadar olduğu kesimlerde müdahale yapılmaması 

önerilmektedir. 5cm’yi aşan kayıpların olduğu taşların 2002 onarımında yeni taşlarla 

değiştirildiği görülmektedir.  

Tozuma görülen taşların daha fazla yüzey erozyonuna uğramamaları için, yapılacak 

malzeme analizleri neticesinde gerekli görülen yerlerde sağlamlaştırıcı ve su itici 

uygulanması önerilmesi gerekecektir.  

Bodrum kattaki lojman ve depolar için işleve yönelik müdahaleler önerilmektedir. 

Bodrum mekânların ihmal edildiği, yanlış kullanıcı müdahalelerinin yoğun olmasına 
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karşın bu müdahalelerden istenilen sonuçların alınamadığı görülmektedir. Bu 

bağlamda, basit bir bakım ve niteliksiz muhdes elemanların (helâ duvarı, PVC 

kapılar, niteliksiz tuğla duvarlar gibi) nitelikli ve kaldırılabilir elemanlarla 

değiştirilmesi önerilmektedir. Yeni kullanımda 1954 restitüsyonu temel alınmış, 

lojmanlar kaldırılmıştır. 

Bodrum katın doğal havalandırmasının yetersiz kaldığı görülmektedir. Bunun başlıca 

sebebi, bodrum mekânlarının çok bölümlü olması ve bu bölümlerin doğrudan temiz 

havaya ulaşma imkânlarının ortadan kaldırılmasıdır. Bu bölümler sonradan 

oluşturulurken havalandırma kanalları düşünülmemiştir. Mekânların 

havalandırılması, gerek mekân konforunu arttırması (rutubet ve küf kokusunun 

giderilmesi) gerekse rutubete bağlı sıva ve boya bozulmaları gibi yapıda daha ileri 

boyutta sorunlara zemin hazırlayacak etkenlerin kaldırılması açısından önemlidir. 

Bodrum mekânlarının kütüphane, kantin deposu, fakülte arşivi gibi rutubet ve 

rutubete bağlı sorunların bertaraf edilmesi gereken mekânlar olduğu göz önüne 

alındığında, havalandırmanın önemi katlanarak artmaktadır.  

Çatı örtüsünün önemli bir kısmı, kullanımı günümüzde yasaklanmış olan asbest lifli 

ondülin levhalardan (piyasa adıyla atermit) oluşmaktadır (Şekil B.72, B.73). Hali 

hazırda pek çok onarım geçirdiği anlaşılan bu örtünün gerek çevre ve insan sağlığı 

gerekse yapının yağmur ve kar suyuyla hasar görmemesi için –1954 müdahalelerinde 

yapıya getirilen çelik çatı sistemini devam ettirerek– değiştirilmesi uygun olacaktır. 

Çatıya yalnızca gemici merdiveniyle çıkılabilmektir. Herhangi bir teras ya da kapalı 

mekân kullanımı için başka bir merdiven planlanması özgün plana büyük çaplı bir 

müdahale olacağı için çatıda yeni bir fonksiyon önerilmemiştir.  
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10. SONUÇ 

Tez çalışmasında, “aynen korunması gerekli eski eser” sıfatıyla 1983 yılında tescil 

edilen Tarihi Maçka Karakolhanesinin tarihsel gelişimi, günümüzdeki durumu ve 

geleceğine yönelik koruma önerileri incelenmiştir. Karakol yapısının 1875-76 yılları 

arasında tamamlandığı belgeleriyle ortaya konmuştur; yapı müellifi Sarkis 

Balyan’dır. Tarihsel araştırma sonuçları Karakolhane çağdaşı olan diğer 

karakollardan öncelikle anıtsallık açısından farklılaştığını göstermektedir. Çalışmada, 

başta komşusu olduğu Silahhane olmak üzere, Dolmabahçe sırtlarında 19. Yüzyılın 

sonunda inşa edilen askeri yapıların hepsinde aranan anıtsallığın, karakol yapısına da 

yansıması bu farklılaşmanın başlıca nedeni olarak gösterilmiştir.  

Yapının İ.T.Ü.’ye devredildiği 1953-54 yıllarını izleyen dört buçuk ay süren yoğun 

bir tadilatla yapı İ.T.Ü. Teknik Okulu olarak açılmıştır. Bu tadilatla ilgili müdahale 

kapsamı tartışılmış; iki olası senaryo üretilmiştir. Bu senaryolardan ilki taşıyıcı duvar 

sistemini daha muhafazakâr bir yorumla kurgularken, ikincisi, dönemi için cesur 

sayılabilecek bir taşıyıcı sistem kurgusunu önermektedir. Yapının özgün taşıyıcı 

sistemi yetersiz kaldığı halde, önemli ölçüde korunduğu çalışmada bulgularıyla 

gösterilmiştir.  

Çalışmanın sonunda, İ.T.Ü. İşletme Fakültesi olarak kullanılan bu yapının gelecek 

kuşaklara bütünlüğünü koruyarak ve eğitim yapısı işlevini sürdürerek ulaştırılması 

için temel koruma ilkeleri ve yöntemleri tartışılarak müdahale önerileri getirilmiştir. 
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EK A: Belgeler 

Belge A.1: BOA, HH.d. 17123 (İkiz, 2010,164) 

Maçka Karakolhanesi  ve Zincirlikuyu Kasrı Camii’nin Serkis Bey tarafından verilen 
keşif defteri a.g.y.tt. 

Bâ-irâde-i şahâne inşâları maktuan uhde-i kemterâneme ihale buyurulmuş olan 
Cami-i şerif ve akariyesine ve ilave-i akar-ı mezkure ebniyesinin vuku’bulan 
masarıfıyla reside-i hadd-i hitam olan Maçka Karakolhânesi ve Zincirlikuyu Kasrı 
ebniyelerinin ve eslahahâne-i hümayun-ı sebikelerinin masarıf-ı inşaiyesini ve Saray-
ı Hümayuncenâb-ı melükâne için Avrupa cânibinden celb ettirilen mobile eşyasının 
esamisini mübeyyin bir kıt’a defterdir. 
  
Cami-i Şerif ebniyesinin masarıf-ı vakıası 
Kıymet Kuruş              Lira-yı Osmani 

31                                  115170 
  
Akar-ı seniyye ebniyesinin masarıf-ı vakıası 
Kıymet Kuruş              Lira-yı Osmani 

81                             201189 
  

İlave-i akar-ı mezkure ebniyesinin masarıf-ı vakıası 
Kıymet Kuruş              Lira-yı Osmani 

95                                                                     4910 
  
Reside-i hadd-i hitam olan Maçka Karakolhânesi ebniyesinin ber-mûcib-i takdim 
masarıf-ı inşâiyesi 
Kıymet Kuruş              Lira-yı Osmani 

88                            48238 
  
Reside-i hadd-i hitam olan Zincirlikuyu Kasr-ı hümayunu ebniyesinin ber-mûcib-i 
defâtir takdim-i masarıf-ı inşâiyesi 
Kıymet Kuruş              Lira-yı Osmani 

32                            18116 
Eslahahâne-i hümayun orta kat pencerelerine i’mal olunan sebikelerin ber-mûcib-i 
takdim masarıf-ı inşâiyesi 
Kıymet Kuruş              Lira-yı Osmani 

20                            1358 
  
Ser-kurenâ-yı hazret-i şehriyâri makam-ı âlisinden verilen ilmühaberler mucibince 
Saray-ı Hümayun cenâb-ı melükâne için Avrupa’dan celb edilen mobile eşyası 
bahası 
Kıymet Kuruş              Lira-yı Osmani 

75                            12126 
  
Yekün 
Kıymet Kuruş              Lira-yı Osmani 
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22                               401111 
--                                175000            Ceyb-i Hümâyun cânibinden makbuz i’ta kılınan 
-----                           ------------ 
22                               226111 
  
Kıymet Kuruş              Lira-yı Osmani 
122                             45222 
Yalnız kırk beş bin iki yüz yirmi iki kise ve yüz yirmi iki kuruş 

Belge A.2: BOA, Y.PRK.AZJ. 1, 43, 25L 1293,  13.11.1876 (İkiz, 2010, 165; EK 

C1) 

Sultan Abdülaziz zamanında ihalesi Serkis Bey’e verilip, inşası Maçka’daki 
karakolhane ile eslihahane ve Zincirlikuyu Köşkü ile müştemilatının masraflarının 
tesviyesi.  

Padişahım, Şevketlü Kerametlü Mehabetlü Dudretlü Efendim 

Cennetmekan Sultan Abdülaziz hazretlerinin zaman-ı saltanatlarında sudur  eylediği 
kayden anlaşılan irâdât-ı seniyye ahkamınca umur-ı inşaiyesi ber vech-i maktu’ 
Sekriz Bey kullarına ihale olunub hitan bulmuş olan Maçka’daki Karakolhane ile 
eslahahâne pencereleri  demir şebkiyesi ve Zincirlikuyu köşkü ve bunun 
teferruatından matbah ve demir kuşluk ve arabalık ve güvercinlik ebniyelerinin 
masarıf-ı maktua-i inşaiyesinin miktarıyla suret-i tesviyesini mübeyyin muhasebe 
kaleminden terkim ve i’ta olunub maruz-ı atebe-i ulya-yı hazret-i zıllullahileri kılınan 
hülasa natık olduğu vechile masarıf-ı maktua-i mebhusenin miktar-ı mecmu’u idüğü 
tebeyyün eden 67.524 Osmanlı altını 63 kuruşun ceyb-i hümayun cenab-ı 
meükâneleri idaresinde mahfuz bulunub celb ve muayene olunan makbuz senedâtı 
mucibince ol-vakit deruhte eylediği inşaatın masarıf-ı umumiyesine mahsuben mir-i 
müşarun ileyh kullarina idare-i mezkureden bâ-tevârih-i muhtelife ale’l-hesab 
suretiyle verilmiş olduğu  diğer ariza-i kemterânemle tazarru’una mütecâsir olduğun 
hülasada murakkam 170.000 Osmanlı altınından icrâ-yı mahsubuyla tesviye-i 
maslahat edilmesi münasib gibi varid-i hâtır acz-i mezâhir-bendegânem  olmağla ol-
vechile icrâ-yı muâmelât kılmasıyla tesviye-i icâbı hususunda her ne vechile emr u 
ferman isabetbeyan cenab-ı hilafetpenâhileri şerefsünuh ve sudur buyurulur ise 
mantuk-ı münifine Tevfik-i hareketle ifâ-yı vazife-i memlukiyyet olunacağı muhat-ı 
ilm-i âlem,ârâ-yı hazret-i şehriyarileri buyuruldukta katıbe-i ahvalde emr u ferman 
şevketlü kerametlü mehabetlü kudretlü veli’nimet Efendim Padişahım 
hazretlerinindir. Fi 25 L (Şevval) sene 93. Çaker-i kemineleri. 

Belge A.3: BOA, I.DH. 62375, 31.3.1878 (İkiz, 2010, 165; EK C1) 

Sarkis Bey’e “Ser Mimar-ı Devlet” unvanı verilmesi hakkındaki ferman. 

Ma’rûz-ı Çâker kemineleridir ki, Atuvfetlû Serkis Bey Hazretlerinin abâ ve ecdâdı 
birkaçyüz senedenberü Saltanat-ı Seniyye’nin hizmet-i mâriyesinde bulunduğu gibi 
kendisünün fenn-i mi’mâri ve hendesede âsâriyle müsebbit olan kemâl-i mehârâtı bir 
imtiyâz-ı mahsûsa nailiyetini mûcib görünmüş olduğundan müşarühileyhin zâtınna 
mamhmsus olmak üzere “Ser Mimar-ı Devlet” ünvanıyle yaâd olunması ve Hazine-i 
Celileden zaten hasses olub bir aralık kat’ olunmuş olan maaşının  dahi bir karşılık 
bulunarak kemâkan ifa kılınması şeresunûh ve sudûr buyurulan irade-i senyye-i 
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Cenâb-ı Şahane mantûk-ı münifinden olmağla olbabda emr ü ferman hazret-i 
veliyyülemrindir. 

Belge A.4: BOA, M.M.İ. , 24 B 1295, 24.07.1878 (İkiz, 2010, 166; EK C2) 

Sermimar Sarkis Bey’in Maçka karakolu, silahhâne, Zincirlikuyu Kasrı ve Aziziye 
Câmii binalarının yapılmasından dolayı birikmiş olan alacaklarının Hazineden 
ödenmesi konusunda sunduğu talepnâmesi ve talep ettiği alacaklarının ödenmesi için 
Maliye Nezâretine verilen irade-i seniyye. 

“Ma’ruz-ı  câker-i kemineleridir ki, 

9 Rebiülâhir 94 tarihiyle sudur iden irade-i hazret-i padişahiyi mübeyyin 
buyurulduğu âliye emr-ü ferman buyurulduğu vechile devr-i esbakda bâ irade-i 
şâhâne marifet çakeranemle maktuen inşa olunan ebniye-i seniyyenin ber muceb-i 
muvakele keşf-i sanileri  Maliye Nezaret-i celilesinin havalesi üzerine erkân-ı 
harbiye riyaset-i behiyesi marifetiyle icra olundukdan sonra Nezaret-i 
müşarünileyhaca dahi tahkik-i madde olunmak üzere hazine-i celilede teşekkül 
bulunan konisyon-u mahsusda icab iden tekikat…canib-i komisyondan tanzim 
kılınub mucebince ez gayri makbuzat iki yüz bu kadar bin lira makbuzat-ı âcizanem 
tebeyyün eylediğimi muhtevi olan mazbata Bâb-ı âli canib-i sânisine takdim kılınmış 
ve buyuruldu-i âliyi mezkûrun cümle-i celilesinden berû….hesabât- kemteranemin 
tetkiki ile tebeyyün idecek meblağın hâkân-ı esbak cennetmekân hazretlerinin 
hazine-i  celile-i maliyeden mazbut eshamından tesviyesi kaziyesi bulunmuş ise de 
şeref taallûk iden irade-i  şahânenin hükm-ü celiline gayr-i murette iki seneden berû 
hesabât-ı mezkûrunun tesviyesi teehhür itmekde olduğundan ve ashar-ı maklubu 
bendeleri hakipâyüı âliyi cenâb-ı sadaretpenahilerini ve vükelaı faham hazeratını 
tasdi va taciz eyledikden sonra henüz bir semere göremedikleri halde şu günlerde 
cennetmekân müşarünileyh hazretlerinin Maliye  Nezaretül celilesinde mevcut yedi 
buçuk milyon eshamüı  metrukenin furuhtundan merkuman haber alarak ber mantuk-
ı irade-i padişâh-i ebniye-i seniyye düyûnatından tesviyesine münhasır ve mahsus 
olan esham-ı mezburenin nehak ve adalete ibtinaen  hususât-ı saireye hasr ve tahsis 
olunduğundan bahisle kale alınmaz surette idare-i lisan eyledikleri misillû hakipây-ı 
muallây-ı cânib-i mülûkaneye müracaatla şeriat-ı şerifenin ve nizamât-ı 
müstahsenenin ve irade-i seniyye-i zıllılahilerinin mugayiri olarak haklarında meceb-
i mağduriyet-i azime olacak ahvalin vukuundan dolayı iştikâ ve merhamet-i 
şahânelerini istirham ideceklerini beyan etmiş olduklarından ve çâkerleri ise 
merkumanın ifadesi ne dereceye kadar makrun-ı sıhhat bulunduğunu bilemeyerek 
yalnız hakipây-ı maal-i ihtivay-i cenâb-ı vekâletpenahilerine ifade-i keyfiyete 
mecburiyet-i ubeydanem hasıl olmuş olduğundan muvafık-ı rey-i zerrin-i 
isabetkarin-i veliyyün niamileri buyurulduğu halde siz ki ahzına kail ve razı olmuş 
iken bu misillû tedâbir-i gayr-i câizeye müracaatdan ashab-ı maklub-u merkumenin 
men’i zımnında hesabât-ı mebhuse meclis-i mahsus-ı vükelâda mevzun müzakere 
buyurularak akdemce maliye hazine-i celilesine takdim kılınan defter mucebince 
vergilerin ashâb-ı matlûb canibine i’tası hususların mücerret irade-i aliye-i cenâbı 
sadaretpenâhilerinin şayan buyurulmasına menut bulunduğunu acizâne arz ve 
ifadesine ictisar kılındı ise de herhalde emr-ü ferman hazret-i veliyyül emrindir. 
Bende Ser Mimar-ı Devlet Serkis.Fi 24 Receb 95 ve Fi 12 Temmuz 94. 
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Belge A.5: BOA, İ.MM., 2797, 14 N 1295, 12.09.1878 (İkiz, 2010, 167; EK C4) 

Başmimar Sarkis Bey’e inşa ettirilen yapıların masraflarına mahsuben 

1878 ödeneğinden mahsub edilmek üzere maliye hazinesinden ikibin 

Osmanlı lirasının adı geçen mimara ödenmesi hakkındak maliye 

nezaretine yazılan tezkere. 

“Atûfetlû efendim hazretleri, 

Sermimar-ı devlet atûfetlû Serkis Bey hazretlerinin ma’rifetiymukaddemâ inşa 
olunan ebniye masârıfından dolayı olan malûbat-ı muhâsebesinin rü’yetiyle suret-i 
tesviyesi hakkında şerefsâdır olan irâdât-ı seniyye-i hazret-i pâdişahî muktezâ-yı âlisi 
üzere keyfiyet maliye nezareti celilesine havâle olunmuştu ol babda rüesâ-yı 
hazineden mürekkeb akdolan komisyondan kaleme alınan  mazbata ile nezaret-i 
müşârünileyhânın tezkeresi Meclis-i Mahsus-ı vükelâda kırâat olundu meâlinden 
müstebân olduğu vechile inxâat-ı mezkûre mukaddemâ mir-i müşârünileyh 
tarafından tanzim ve takdim olunan mukavelenâmelerde münderic eşkâl ve fiâta 
tatbîkân Erkân-ı Harbiyeden ta’yin olunan zâbitan ma’rifetiyle keşf ettirildikten 
sonra Şehremâneti behiyesinden ta’yin edilen memurlad dahî birlikte olduğu halde 
yeniden vaz’-ı fiât ile bir de keşf-i gıyâbî icrâ ettirilmesiyle evrâk ve defâtiri lede’t-
tetkîk inşâat-ı mezkûre üçe taksim ile birincisi Maçka karakolhânesi ile Zincirlikuyu 
kasr-ı âlisi ve müteferriâtı ve eslihâhane pencerelerinin şebekeleri ikincisi nâtamam 
olan sekseniki bab hâne üçüncüsü câmi-i şerif ebniyesiyle teferruâtı i’tibâr olunub 
keşf-i evvel defterlerinde bunların mecmû mâsârıfı üçyüzellibeşbin üç lira karkaltı 
kuruşa bâli’ olduğu ve keşf-i gıyâbî denilen keşf-i aksâm-ı sülüse-i mebhûsenin 
cem’an masârıfı üçyüzaltmışbin ellialtı lira yirmiiki kuruşa reside olup bundan râyiç 
akçe olarak tesviyesi lâzım gelen yevmiye ve sâire içün akçe farkı olmak üzere 
otuzsekizbin ikiyüzyetmişüç lira altmışdokuz kuruş tenzil olunan mecmu’ sarfiyât 
üçyüzyirmibin yediyozsekseniki lira elliüç kuruş tahmin  vehesâb olunduğu 
gösterilmiş olduğundan işbu iki keşf beyninde görünen mübâyenet erkân-ı harbiye 
reisi sâbık saâdetlû Mahmud Paşa hazretlerinden komisyonca suâl olundukda 
zikrolunan keşiflerin her ikisi de makrûn-ı sıhhat olub aralarında olan tefâvütün 
evvelki keşf ve mukâvelenâmelerde muharrer eşkâl ve fiâta tatbikan icrâ 
olunmasından ve keşf-i âhirde akçe farkı tenzil edilmesinden meş’et eylediğini ifade 
ettiği ve eğerçe keşf-i âhir-i gıy’ab’ıde otuzüçbin ikiyüzyirmi lira fark ve noksan 
olduğundan hazine-i celileye fâideli olacağı cihetle bunun üzerine tesviye-i maslahat 
olunması içün teklif olunmuş ise de mîr-i müşârünileyh tarafından buna kat’a 
muvâfakat olunmadığı ve bu makûle keşfler mukâvelenâmelerin bi’l-külliye feshine 
mutavakkıf olub haluki keşf-i âhirin suret-i icrâsına nazaran mukâvelenâmelerin 
ahkâmını fesh ve tağyîre nizâm ve kâidece elde kuvvet bulunamadığı misillû mir-i 
müşârünileyh ile muhâkemeye girişilse da’vâyı hazine-i celilenin kazanması da 
meşkûk bulunduğu dermeyân edilmiş ve bir de gerek keşf-i evvel ve gerek keşf-i 
gıyâbî defterlerinde ebniye-i mevcûdeye göre yalnız sarfiyât olunub henüz 
kullanılmayarak mevcud olan eşyâ esmânı dahil olmadığına ve eşyâ-yı mezkûre ise 
inşâatın ikmâli maksadıyla ihzâr ve tehiye edildiğinden ve inşâat tekmil olmaksızın 
bizim taraftan ta’til ettirilmiş idüğünden yalnız Zincirlikuyu kasr-ı âlisi inşâatından 
artıb kalmış olan şebekelerden ma’da eşyânın da kabulü muvâfık-ı hakkâniyet 
olacağına binâen eşyâ-yı mevcûde-i mezkûreden ve levâzımâtın hıfzı ve sâire içün 
yapılmış olan anbar misillû muvakkat ebniye masârıfından kabulü lâzım gelen 
kısımlarının esmânı olan yirmiikibin ikiyüzyetmişbir lira keşf-i evvelin yekûnu olan 
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üçyüzellibeşbinüç Lira kırkaltı kuruş ilâe olundukda mir-i müşârünileyhin mecmû’ 
matlubu üçyüzyetmişyedibin ikiyüzyetmişdört lira altmışüç kuruşa bâli olub bundan 
cib-i hümâyundan ale’l-hesâb olarak verilmiş olan yüzyetmişbeşbin lira aşağa 
varıldıkda küsûr ikiyüzikibin ikiyüzyetmişdört lira altmışüç kuruş matlûbu kaldığı 
beyân kılınmağla ber-mucib-i şehriyâri şeref müteallik buyurulur ise mantûk-ı münifi 
infâz olunacağı beyânıyla mezkûr tezkere ve mazbete leffen arz ve takdim kılındı 
efendim. Fi 13 Ramazan 1295 

Ma’rûz-ı çâker-i kemineleridir ki 

Hâme pîrâ-yı ta’zim olan işbu tezkere-i sâmiye-i sadâret penâhîleriyle evrâk-ı 
ma’rûza manzûr-ı âli-i hazret-i mülûkâne buyrulmuş ve mir-i  müşârünileyhin 
bakiye-i mezkûr ikiyüzikibin ikiyüzyetmişdört lira bu kadar kuruş hakkında tezekkür 
ve istîzân olunan surete tevkifan îfa-yı muktezâsının nezeret-i müşârünileyhâya 
havalesi müteallik ve şerefsüdûr buyrulan emr-ü ferman-ı hümâyûn-ı cenâb-ı 
mantûk-münifindan olarak evrâk-ı mezkûre sûb-ı sâmi-i hidîvlerine iâde kılınmış 
olmağla olbâbda emr-ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fi 14 Ramazan sene 95. 

Belge A.6: BOA, İ.DH., 64783, 23 S 1297, 21.01.1879 (İkiz, 2010, 169; EK C6) 

Başmimar Sarkis Bey’e inşa ettirilen yapıların masraflarına mahsuben 1878 
ödeneğinden mahsub edilmek üzere maliye hazinesinden ikibin Osmanlı lirasının adı 
geçen mimara ödenmesi hakkındaki maliye nezaretine yazılan tezkere. 

Sermimar-ı devlet atûfetlû Serkis Bey hazretleri ma’rifetiyle inşâ ettirilen ebniye 
masarıfatına mahsûben doksanbeş senesi tahsisât-ı seniyyesinden mahsub icrâ 
kılınmak üzere Maliye hazine-i celilesinden ikibin aded Osmanlı lirasının mîr-i 
müşârunileyhe i’tâsı şerefsûnûnüh ve südûr buyrulan irâde-i seniyye-i hazret-i 
padişahi mantûk-ı celilinden bulunmuş omağla olbâbda emr-û fermân hazret-i 
veliyyu’l emrindir. Bende Rıza. Fi 27 Muharrem sene 96. 

Belge A.7: BOA, İ.DH., 64783, 23 S 1297, 06.02.1880 (İkiz, 2010, 169; EK C6) 

Ser Mimar-ı Devlet Sarkis Balyan’ın birikmiş maaşının ödenmesine dair başvuru ve 
irade-i seniyye. 

“Atufetlû Serkis Bey hazretlerinin zatına mahsus olmak üzere Ser Mimar-ı Devlet 
namıyla yad olunmağla beraber zaten muhassesolub, bir aralık kat olunmuş olan 
maaşının bir karşılık bulunarak kemakân ibkası hakkında 27 Ra 96 tarihinde ba 
irade-i seniyye makam-ı celil-i asafanelerine tezere-i resmiye yazıldığı kayda 
müracaatla tebeyyün etmiş ve maaş-ı mezkûrun tarih-i tahsisinden itibaren tesviyesi 
mukteza-i irade-i seniyyeden olduğu dahi 16 R 96 tarihi tezkere-i hususiyle ile iş’ar 
kılınmış olduğu halde zikrolunana maaşın henüz tesviye olunmadığı beyaniyle 
keyfiyetin bir kere daha tara-ı âli,i hidivilerinden istisfari mîr-i müşarünileyh 
tarafından müsaade kılınmağla bu bâbda emr-ü ferman hazret-i veliyyül emrindir. 
Bende Ali Cevad. 23 Safer sene 97. 
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Belge A.8: ASKERİ KARAKOLLARA AİT TEKNİK ŞARTNAMELER (Çiftçi 

2004: 232) 

A) 1313-1896 Tarihli “Fenn-i İnşâât” Kitabındaki Teknik Şartnameye Göre 
Askerî Karakolların Mimarî Özellikleri36: 

                                              Karakol-hâneler 

6- Gerek şehir dahîlinde gerek mevâki’ lâzıme-i sâirede zabt ü rabt ve âsâyişin 
muhâfazası için bulundurulacak bir müfrezenin beytûtetine mahsûs yapılan 
binâlara karakol-hâne ta’bir olunur. Bunların tertîbi karakol zâbitânına mahsûs 
olan odaların kapı yanlarında bulunması ve neferâta mahsûs olan koğuşların hifz-
el-sıhhiyye riâyeten bâlâda kışlalar hakkında zikr olunan kavâide-i itbâ’ en inşâsı 
ve matbah vesâire missillû teferruâtlarının mükemmel olması iktizâ eder (Nuri, 
1312:113). 

Eğer süvâri karakol-hânesi inşâ edilecek ise hayvânâta mahsûs ahırlar süvâri 
kışlalarında söylendiği gibi tertîb ve teşkîl kılınmak mevâdd-ı mukteziyedendir. 
(Karakol-hâneler derûnunda iskân edecek asâkir-i şâhânenin mikdârına nazaran 
muhtelif cesâmette inşâ olunurlar işte şekil 115 de tabur merkezi ittihâz olunmuş 
iki bölüklük bir piyâde karakol-hânesinin mürtesim-i amûdî ve makta’-i ufkîsi 
irâe edilmiştir. “Mütâlaât” şehir dâhilînde bulunan istihkâm ve kal’a topçularının 
kışlaları piyâde ve nakliye taburlarının kışlaları dahi süvâri kışlaları gibi inşâ 
olunur)37. Hudûd üzerinde ve istihkâmat ve kal’alar civârında inşâ olunan kışlalar 
ile karakol-hâneler ve kuleler istihkâm fennînde görülen tedâfüî kışlalar tarzında 
pencere ve kapılar müdâfaaya sâlih ve mazgallı yapılır ki gerek buna dâir ve 
gerekse daha bu misillû cebe-hâneler ile ale-l-umûm gülleden mahfûz sâir 
ebniye-i askerîyenin tafsîlatı istihkâm-ı fennine âid olunduğundan burada 
zikrinden sarf-ı nazar edilmiştir”(Nuri, 1312:114). 

B) 1303/1887-1888 Tarihli “Usûl-i Keşf-i İnşâât” Kitabındaki Teknik 
Şartnameye Göre Karakolların Mimarî Özellikleri38: 

“(41) Otuz neferlik bir karakolhânenin tertîb ve tersîm edilen resmi üzerine keşf 
defterinin tanzîmi Tensîb edilen mevki’ otuz neferlik bir karakol-hânenin inşâsı 
için evvelâ cesâmetinin hesâbıyla devâir-i lâzımesi ta’yin ve tahdîd edilen tertîb 
ve madde (2) de beyân olunduğu vechile resmleri muktezâ olur ki ber-vech-i 
(1303:138) meşrûh karakol-hânenin devâir-i dâhilîsinden birincisi neferâta 
mahsûs bir koğuş ikincisi zâbitân ve hidmetçi odası üçüncüsü abdest-hâne ve 
helalardan ibâret devâir-i hâvî olmak lâzımgelir ki neferât koğuşunun cesâmeti 
fennî mi’mârînın tertîbat kısmında beyân olunduğu vechile bir nefer için arzânî 
bir buçuk zîrâ’ hesâbıyla 30x1,5=45 tûlü ve ğezinti mahâlliyle beraber boylar için 
2x1,5=30,5 zîrâ’ mahâl hesâb edildiği hâlde tûlü 45 ve arzı 30,5 zîrâ olmak üzere 
mustatîl-el-şekil bir koğuşun inşâsı iktizâ edeceği zâhir olur. Zâbitân odasıyla 
ma’ neferât hela ve abdest-hâneler kezâlik tertîbat bahsinde beyân olunan usûle 
tatbiken eb’âd-ı lâzımesiyle mikdârları ta’yîn ve tertîbine ve bu dâirelerin ittihâd 

                                                 
36 Bu kitap ile, 1300/1884-1885 tarihli “Piyâde Süvâri Sınıflarına Mahsûs ve Programına Muvâfık 
Fenn-i Mi’mâri” kitabında karakollar hakkında verilen bilgiler birbirinin aynıdır. 
37 Sadece parantez içindeki bu paragraf 1300/1884-1885 tarihli kitapta yer almamaktadır. Metin daha 
sonra iki kitapta aynı şekilde devam etmektedir 
38 1291/1875-1876 tarihli “Fenn-i Mi’mârî” kitabında da, 20 neferlik bir karakolun inşası hakkında 
ayrıntılı bilgi verilmiştir (Rıfat, 1291:110-114). 
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ve iltisâkı için dahi tarîk-i muvâsala olmak üzere aralarında gezinti mahâllerine 
ihtiyaç olduğu müsellemdir. 

 

Ancak ber-vech-i meşrûh kırkbeş zîrâ tûlünde bir koğuşun bir cihetine devâir-i 
mezkûre inşâ olunsa hem hendesesiz ve hem de dağınık bir sûrette olacağı 
ma’mafîye mahâllin müsâadesini gözetmek tabîî olduğundan mühendis olan zatın 
bu kadarca vüs’atı topluca bulundurmak üzere bir şekil tasarlaması sanatı 
iktizâsından bulunduğuna mebni neferât iki sıra yatmak üzere tertîb olunsa bile 
yine topluca olamayacağından karşı karşıya iki sıra olarak beytûtetleri şartıyla 
koğuşun hatt-ı münkesir üzere yapılması ve dâhilen dıl’ları on yedişer zîrâ’ 
olarak bir murabba’ icrâ’sına devâir-i mezbûre gezinti mahâllerinin tertîb ve 
teşkîli (1303:139) muvâfık ve hesâb-ı mutâbık geldiğinden levha 3 (şekil 4,5,6)da 
ol vechile tanzîm ve tertîb edilen resm-i musattah ve müsennem ve makta’ından 
mezkûr karakol-hâne aksâmının eb’âdı malûm ve iktizâ eden malzeme-i inşâsının 
cins ve eşkâl ve mikdârı da zîrde muharrer olduğu veclihe ta’yin edilerek 
masârifât-ı inşâiyesini ta’yîn eder ve keşf defterinin usûl-ü tanzîmi ise zîrde 
sûret-i muharreresinden müstebândır. Mezkûr karakol-hânenin tertîbatında ayrıca 
hidmetci odası matbah ve kiler ve odunluk ve kömürlük ve çamaşuy-hâne ve 
sâire teferruâtın lüzûmu derkâr ise de tertîbat-ı husûsi fenni mi’mâriye âid olup 
burada maksad-ı yalnız tertîbat-ı hâzıra üzerine masârifât-ı inşâiye-i ta’yîn ve 
iş’âr eden keşf-i amelini irâe olduğundan vech-i ^tî üzere hesâbat-ı tehvîn ve 
tahfîf için ber-mûcib bâlâ başlıca aksâmı ahz ile neferât-ı mezkûreden sarf-ı nazar 
edilerek ameliyât ihtisâr edilmiştir” (1303:140). 

Belge A.9:  İTÜ Teknik Okulu 1961-1962 Ders Yılı Öğrenci Albümü’nde Bodrum 

Kat Planı 
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Belge A.10:  İTÜ Teknik Okulu 1961-1962 Ders Yılı Öğrenci Albümü’nde Zemin 

Kat Planı 

 

Belge A.11: İTÜ Teknik Okulu 1961-1962 Ders Yılı Öğrenci Albümü’nde Birinci 

Kat Planı 
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Belge A.12: D.K.V.K.E. Anıt Fişi, Vaziyet Planı, İstanbul II Numaralı 

K.T..V.K.B.K.M. Arşivi 

 

Belge A.13:  D.K.V.K.E. Anıt Fişi, İstanbul II Numaralı K.T..V.K.B.K.M. Arşivi 
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Belge A.13:  D.K.V.K.E. Anıt Fişi, İstanbul II Numaralı K.T..V.K.B.K.M. Arşiv 

 
 

Belge A.13:  D.K.V.K.E. Anıt Fişi, İstanbul II Numaralı K.T..V.K.B.K.M. Arşivi 
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EK B: Şekiller 

 

Şekil B.1: Thomas Allom’un 19. yy başında hazırladığı gravürde Eski Beşiktaş 
Sarayı (Çetintaş, 2005: 224) 

 

Şekil B.2: François Kauffer, Barbie du Bocage, Paris, 1819 tarihli harita detayı, 
(Yetişkin Kubilay, 2010: 141). Maçka Silahhanesi ve Karakolhanesi 
henüz inşa edilmemiş; Maçka Kışlası haritanın üst kısmında seçilebiliyor. 
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Şekil B.3: Plan De La Ville de Constantinople Et De Ses Faubourgs, Tant En Europe 
Qu’En Asie , François Kauffer, Barbie du Bocage, Antoine  Ignace 
Melling, Voyage Pittoresque de Constantinople et du Rives du Bosphore, 
Paris, 1819 (Yetişkin Kubilay, 2010: 141) 

 

Şekil B.4: 1830’da Londra’da çelik baskı ile basılan J. Dower haritasından detay 
(Yetişkin Kubilay, 2010). 
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Şekil B.5: 1830’da Londra’da çelik baskı ile basılan J. Dower haritası (Yetişkin 
Kubilay, 2010). 

 

Şekil B.6: 1834 tarihli haritanın Dolmabahçe detayı (Çetintaş 2005: 50) 
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Şekil B.7: 1838’li yıllarda genel kent panoramasının aktarıldığı haritadan Maçka 
Karakolhanesi’nin yer aldığı detay (Çelik, 1996). 

 

Şekil B.8: 1838’li yıllarda genel kent panoramasının aktarıldığı harita (Çelik, 1996). 



 
 

110

 

Şekil B.9: Bayıldım Köşkü’nden kalan taşlar (Gülersoy, 1984). Warwick Goble 
(1862-1943) imzalı bu suluboya tablo tamamlanamayan Aziziye 
Cami’nden kalan taşları resmediyor da olabilir. 

 

Şekil B.10:  Dolmabahçe Camii ve Meydanı, 1862-63 (Genim, 1998). 
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Şekil B.11: 1860’ların sonunda Kuzguncuk’tan Akaretler sıra evlerinin görünüşü. 
Solda Silahhane, kısmen Karakolhane ve Karakolhane’nin arkasındaki 
Ek Bina görülmektedir. (Çetintaş, 2005: 134). 

 

Şekil B.12:  Dolmabahçe Camii ve Meydanı, 1865-70 (Genim, 1998). 
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Şekil B.13: Dolmabahçe Sarayı ve Şerefabad Kasrı Havuzu, 1880-85 (Genim, 1998). 

 

Şekil B.14: Bradshaw’ın demiryolu rehberi, 1890 (Yetişkin Kubilay, 2010: 167). 
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Şekil B.15:Bradshaw’ın demiryolu rehberi haritasının detayı,1890 (Yetişkin 
Kubilay, 2010: 167). Karakolhane inşa edilmiş olduğu halde haritada 
görülmemektedir. 

 

Şekil B.16: Harbiye Nezareti Mücessemat Dairesi ketebesinden Nazmi Efendi 
haritası detayı, 1906 (Yetişkin Kubilay, 2010: 189). 
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Şekil B.17: Harbiye Nezareti Mücessemat Dairesi ketebesinden Nazmi Efendi 
haritası, 1906 (Yetişkin Kubilay, 2010: 189). 

 

Şekil B.18: Harbiye Nezareti Mücessemat Dairesi ketebesinden Nazmi Efendi 
haritası, 1906 (Yetişkin Kubilay, 2010: 188). 
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Şekil B.19: Plan d’Ensemble de la Ville de Constantinople, Societe Anonyme 
Ottomane d’Etudes et d’Entreprises Urbaines (İnşaat ve Keşfiyat 
Şehircilik Osmanlı Anonim Şirketi) Constantinople (İstanbul), 1922 
detay (Yetişkin Kubilay, 20l0: 233) 

 

Şekil B.20: Constantınople, Plan Cadastral d’assurances, Jacques Pervititch, Fratelli 
Haim ve Sonrasında Kaatçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 
İstanbul,1922-l945 (Yetişkin Kubilay, 2010: 234) 
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Şekil B.21:  Şekil B.33’ten detay 

 

Şekil B.22: Boğaz haritası detayı (Yetişkin Kubilay, 2010). 
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Şekil B.23: Osman Nuri Ergin tarafından hazırlanan İstanbul Şehir Rehberi’nden 
Maçka Karakolhanesi’ni gösteren pafta detayı (Çetintaş, 2005: 102). 

 

Şekil B.24: Osman Nuri Ergin tarafından hazırlanan İstanbul Şehir Rehberi’nden bir 
pafta (Çetintaş, 2005: 102). 
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Şekil B.25: Dünden Bugüne İstanbul kitabında yer alan Dolmabahçe vadisi 
düzenleme projesi (Çetintaş, 2005: 115). 

 

Şekil B.26: Dünden Bugüne İstanbul kitabında yer alan Dolmabahçe vadisi 
düzenleme projesinde Maçka Karakolhanesi’ni gösteren detay 
(Çetintaş, 2005: 115). 
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Şekil B.27: Dolmabahçe düzenleme projesi (Çetintaş, 2005: 115) 

 

Şekil B.28: Dolmabahçe düzenleme projesinden detay (Çetintaş, 2005: 115). 
Haritada Karakolhane ve Silahhane yapıları ile Karakolhanenin 
arkasındaki ek görülmektedir. 
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Şekil B.29: Beşiktaş, 1890 (Genim, 1998). 

 

Şekil B.30: Dolmabahçe Sarayı’nın Salacak sırtlarından görünüşü (Çetintaş, 2005: 
236-237). 

 

Şekil B.31: Taksim-Gümüşsuyu yamaçlarından Maçka Silahhanesi’nin görünüşü 
(Çetintaş, 2005: 154). 
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Şekil B.32: Abdülhamid döneminde II. Wilhelm’i getiren teknenin resmedildiği 
görsel (Gülersoy, 1984: 91). 

 

Şekil B.33: (Gülersoy, 1984: 69). 
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Şekil B.34: Belediye fotoğrafçısı Cemal Işın’ın çektiği 1946 tarihli Dolmabahçe 
Vadisi fotoğrafı (Çetintaş, 2005: 35). 

 

Şekil B.35: Belediye fotoğrafçısı Cemal Işın’ın çektiği 1946 tarihli Dolmabahçe 
Vadisi fotoğrafı (Çetintaş, 2005: 34). 

 

Şekil B.36: Dolmabahçe vadisindeki gazhane fabrikasının arkasında görünen Maçka 
Karakolhanesi ve Silahhanesi (Çetintaş, 2005:109). 
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Şekil B.37: (Gülersoy, 1984: 10). 

 

Şekil B.38: Projesi Vallaury tarafından hazırlanan ve Maçka’da yapılması planlanan 
Silah Müzesi (Çetintaş, 2005: 159). 
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Şekil B.39: Maçka Silahhanesi (Çetintaş, 2005: 155). 
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Şekil B.40: Maçka Silahhanesi’nin kapısında yer alan Arma-i Osmanî (Çetintaş, 
2005: 158). 

 

Şekil B.41 Şişli Belediyesi çevrimiçi imar planında Karakolhane, Silahhane, Harbiye 
Askeri Müzesi ve Taşkışla 
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Şekil B.42:  Şişli Belediyesi çevrimiçi imar planında Karakolhane ve Silahhane 

 

Şekil B.43: Şişli Belediyesi çevrimiçi halihazır planda 703 ada ve parselasyon 
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Şekil B.44: Maçka Karakolhanesi (Çetintaş, 2005: 156). 

 

Şekil B.45: Maçka Karakolhanesi’nin 1900’lü yılların başındaki hali (Çetintaş, 2005: 
150). 
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Şekil B.46: İTÜ Teknik Okul Mezunları 1954-1969 Albümü, Fotoğraflar. 113 Orta 
Hol mekânını gösteren fotoğraf. 

 

Şekil B.47: İstanbul Teknik Üniversitesi 1982-86 Yıllığı 
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Şekil B.48: İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği 87-91 Yıllığı fotoğrafı 

 

Şekil B.49: İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 1996 Yıllığı 
fotoğrafı 
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Şekil B.50: İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Lisans Programı Kılavuzunda arka cephe 
pencerelerinden detay 

 

Şekil B.51: B-13 A Bodrum kat Orta Hol 
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Şekil B.52: B-11 C Arşiv 

 

Şekil B.53: Dört sütunlu portik. 
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Şekil B.54: Toskana düzenini hatırlatan sütun başlığı. 

 

Şekil B.55: Ana giriş kapısı ve üst kat penceresi 
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Şekil B.56: Z-13 Orta Hol (ana giriş kapısı yönünde bakış) 

 

Şekil B.57: Z-06 Kütüphane mekananındaki dönel merdiven 
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Şekil B.58: Z-10 mekanındaki amfi düzeni 

 

Şekil B.59: Z-11 Bilgisayar Laboratuarı 
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Şekil B.60: Z-13 Orta Hol’den birinci kata çıkan merdivenler 

 

Şekil B.61: 113 Orta Hol 
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Şekil B.62: 103 Akademik Kurul Salonu 

 

Şekil B.63: 110 C Amfi 
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Şekil B.64: Kuzeybatı (Silahhane) Cephesi 

 

Şekil B.65:  Kuzeybatı (Silahhane) Cephesi 
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Şekil B.66: Kuzeydoğu (arka) Cephesi’nin Silahhane tarafı. Bodrum taş duvarlarının 
da üst kısımlarla aynı sarı renge boyandığı tespit edilmiştir. 

 

Şekil B.67: Süleyman Seba (Güneydoğu) Cephesi 
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Şekil B.68: Solda:  Rutubet hasarı örneği (Feilden, 2003, 111) Sağda: Rutubet hasarı 
örneği (Feilden, 2003, 111) 

 

Şekil B.69: Süleyman Seba (Güneydoğu) Cephesi giriş kapısı 
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Şekil B.70: Ek B.loklar 

 

Şekil B.71: Ek B.loklar 
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Şekil B.72: Asbest lifli ondülin çatı kaplaması. 

 

Şekil B.73: Asbest lifli ondülin çatı kaplaması ve cam çatı. 
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EK C: Çizimler 
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