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BÜYÜK MECĠDĠYE CAMĠSĠ HÜNKAR KASRI RESTORASYON VE 

KONSERVASYON PROJESĠ 

 

ÖZET 

 

Ġstanbul’un BeĢiktaĢ ilçesi, Mecidiye Mahallesi’nde bulunan Büyük Mecidiye 

Camisi, 30 pafta, 396 ada ve 1 parselde yer almaktadır. Caminin inĢa tarihi 

konusunda farklı görüĢler bulunmaktadır. Hünkar kasrının kuzeybatı cephesinde 

merkezde yer alan cümle kapısı üzerindeki mermer kitabede H. 1270 (1884) tarihi 

yer almaktadır. Bir selatin camisi olan yapı Sultan Abdülmecit tarafından 

yaptırılmıĢtır. Caminin mimarı Nigoğos Balyan’dır. 

Tez kapsamında incelenen hünkar kasrı bölümü, caminin harim bölümüne kuzeybatı 

yönünde birleĢmektedir. Son cemaat yeri, odalar, minareler ve localar Ģeklinde 

harime açılan mahfilleri içeren kasır, 19. yy Osmanlı camilerinde giriĢ cephelerini 

oluĢturan iki katlı hünkar kasrı tipolojisini yansıtan önemli bir örnektir. 

Tezin giriĢ bölümü olan birinci bölümde, çalıĢmanın amacı, kapsamı ve çalıĢmada 

izlenen yöntemlerden bahsedilmiĢtir. Tez kapsamında yapılan çalıĢmanın amacı, 

yapının hünkar kasrı bölümünün yapılan raspalar sonucunda ortaya çıkan verilerin 

ıĢığında mevcut durumunun mimari çizimler ile belgelenmesi, restitüsyon ve 

restorasyon projelerinin hazırlanması, kullanıma yönelik uygun iĢlevin belirlenmesi 

ve konservasyon laboratuvarı, belgeleme ve proje arasında sağlıklı bir etkileĢim 

kurarak test sonuçlarından elde edilecek verilerin yönlendiriciliğinde onarıma 

yönelik teknik müdahalelerin saptanmasıdır.Bu amaçla yapının 1/50 ölçekli rölövesi 

ile restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıĢ, çizimler ayrıntılı anlatımlar ve 

fotoğraflarla desteklenmiĢtir. Ayrıca laboratuvar çalıĢmaları yürütülerek, yapının 

güneybatı cephesi için 1/20 ölçekte konservasyon projesi hazırlanmıĢtır. Ġkinci 

bölümde caminin bulunduğu Ortaköy semtinin çeĢitli dönemlere ait tarihi geliĢimi 

kısaca anlatılmıĢtır. Üçüncü bölümde Osmanlı camilerindeki hünkar mahfil ve 

kasırları tarihi geliĢimleri doğrultusunda incelenmiĢtir. Dördüncü bölümde Büyük 

Mecidiye Camisi Hünkar Kasrı detaylı olarak incelenmiĢ,cami tarihçesi, hünkar kasrı 

restorasyon tarihi ve kasrın raspalar sonrası mevcut durumu hakkında bilgi 

verilmiĢtir. Kasrın plan özelliklerinden bahsedilirken her mekân ayrı ayrı 

betimlenmiĢ, cephe, yapım tekniği ve malzeme ile mimarî öğeleri değerlendirilerek 

tanımlamaları yapılmıĢtır. Ayrıca yapıda meydana gelen bozulmalar ve nedenleri 

araĢtırılmıĢ, mekan bozulmaları, strüktür bozulmaları ve malzeme bozulmaları olarak 

üç baĢlık altında incelenmiĢtir. BeĢinci bölümde yapının özgün durumu ve zaman 

içinde geçirdiği değiĢimler yapıdan elde edilen verilere, yazılı ile görsel dokümanlara 

ve benzer yapılar üzerindeki analojik çalıĢmalara dayanılarak belirlenmiĢtir. Büyük 

Mecidiye Camisi, olumsuz zemin özellikleri, statik problemler, yangın, deprem gibi 

çeĢitli nedenlerden dolayı yapılıĢından itibaren günümüze kadar geçen süre 

içerisinde, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde pek çok kez onarım görmüĢtür. Söz 

konusu onarımlarda gerçekleĢtirilen müdahaleler, hünkar kasrı bölümünde mekan 

kurgusunda bozulmalara ve çeĢitli yapı elemanlarının yapım sistemleri ile 

malzemelerinde değiĢmelere neden olmuĢtur. Bahsedilen verilerden yararlanılarak 
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yapının restitüsyon önerisi hazırlanmıĢtır. Altıncı bölümde malzeme 

karakterizasyonu ve mevcut bozulmaların morfolojileri ile derecelerinin 

belirlenmesi, yapının durumuna uygun koruma yöntemlerinin saptanabilmesi için 

gerçekleĢtirilen laboratuvar çalıĢmalarından ve hazırlanan konservasyon projesinden 

bahsedilmiĢtir. Öncelikle laboratuvar çalıĢmalarında kullanılan deney yöntemleri 

hakkında bilgi verilmiĢ, daha sonra yapılan deneyler sonucu elde edilen veriler 

tablolar ile grafikler halinde sunulmuĢtur. Deneylerden elde edilen veriler, yerinde 

yapılan gözlemler, hazırlanan malzeme ve bozulma analizleri karĢılaĢtırmalı olarak 

değerlendirilmiĢ ve uygun müdahale yöntemleri saptanmıĢtır. Güneybatı cephesi için 

hazırlanan konservasyon projesinin yanı sıra yapı genelindeki farklı malzemelerin 

korunmasına yönelik müdahale yöntemleri de belirlenmiĢ, onarımlarda kullanılacak 

olan taĢ, sıva, harç gibi malzemelerin cinsleri ve terkipleri deney verileri 

doğrultusunda saptanmıĢtır. Yedinci bölümde hazırlanan restorasyon projesi ele 

alınmıĢtır. Yapı için uygun bir iĢlev belirlenmiĢ ve yapının bu yeni iĢleve 

uyarlanması, çağdaĢ konfor koĢullarına ulaĢması için gerekli müdahale tipleri ortaya 

konmuĢtur. Yapının ibadet iĢlevini korumasının yanı sıra bazı bölümlerinin mimari 

elemanlarıyla kendi sergilemesi, bazı mekanlara yerleĢtirilecek bilgilendirme 

panolarıyla caminin tarihçesi ve restorasyon tarihi hakkında ziyaretçilerin 

bilgilendirilmesi önerilmiĢtir. Bu iĢlev kararı yapının ibadet iĢlevini sürdürmesinin 

yanında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir yapı olması göz önünde 

bulundurularak alınmıĢtır. Onarıma iliĢkin müdahaleler “Temizleme”, 

“SağlamlaĢtırma”, “Bütünleme”, “Yeniden Yapma” ve “ÇağdaĢ Donanımla 

Destekleme” baĢlıkları altında incelenmiĢtir. Sonuç bölümü olan sekizinci bölümde 

yapının önemi ve hazırlanan çalıĢmanın niteliğinden bahsedilmiĢtir. 
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THE RESTORATION AND CONSERVATION PROJECTS OF SULTAN 

KIOSK OF BÜYÜK MECĠDĠYE MOSQUE 

 

SUMMARY 

 

Büyük Mecidiye Mosque is located on Mecidiye quarter in BeĢiktaĢ district of 

Ġstanbul. There are different opinions about the exact construction date of the 

Mosque. The date 1884 (hijri 1270) is written at the marble inscription stone which 

placed on top of main gate at the center of the northwest façade. Büyük Mecidiye 

Mosque is a Selatin Mosque (Imperial Mosque) which was constructed for Sultan 

Abdülmecid. Its architect was Nigoğos Balian who was a member of Balian family. 

Balian family was an architect family that had been employed in Imperial 

Architecture Department for generations as father, son and brothers. Balian family 

was one of the most important names of the Late Ottoman Architecture. 

In this thesis, the Sultan Kiosk of the mosque was studied. The sultan kiosk is located 

at the northwest side of the main prayer hall. Sultan kiosk of Büyük Mecidiye 

Mosque which contains last prayer hall, rooms, minarets and lodges is an important 

example of sultan kiosk typology that form the entrance facade of 19
th

 century 

Ottoman mosques. 

In the first chapter of the thesis, the aim of the study and the methods that used were 

explained. The aim of this study is to document the existing condition of the structure 

after the rasps, to prepare the restitution project of building, to decide a suitable new 

function and to establish a healthy interaction between conservation laboratory, 

documentation and projects in order to determine the suitable interventions for the 

restoration of the sultan kiosk. In order to achieve this purpose, the survey, restitution 

and restoration projects were prepared in 1/50 scale. It is crucial to produce new 

materials in compatibility with the original materials for a scientific restoration 

process. Accordingly, material tests were conducted at laboratory and a conservation 

project in 1/20 scale was prepared for the southwest facade of sultan kiosk. The 

method employed during the measurement stage was explained at this chapter, too. A 

zero datum line was applied to all spaces of the building and vertical dimensions 

were measured in regard to this reference by employing conventional methods. Plan 

dimensions were measured with laser meter by using triangular method which is a 

conventional method, too.  

In the second chapter, the characteristics of area which the Büyük Mecidiye Mosque 

was located were described. It consists of three parts titled “The Geographical 

Location”, “Historic Development” and “Socio-economic Structure”. The mosque is 

located in Mecidiye quarter of Ortaköy which is one of the historical neighborhoods 

of Ġstanbul. The history of Ortaköy over the ages since the Byzantine era and the 

monuments that were built in this neighborhood were reviewed at second part. 

People from different ethnic groups and religions had been lived in Ortaköy at 

Ottoman period. This social characteristic of neighborhood continued at Republic 

period until the 1960s. Boğaziçi Bridge that was constructed in 1973 enhanced the 
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economical importance of Ortaköy. Accordingly neighborhood became an attraction 

point for amusement and nightlife.  

In the third chapter, sultan lodges and development of sultan kiosk typology were 

studied in the historical process. Sultan lodge typology in Ottoman mosques comes 

from the maqsura of Arabic mosques. First, sultan lodges were turned into little 

additional buildings outside of prayer hall at the plan scheme of Ottoman mosques. 

Then they became a more complex and multifunctional building which combines to 

prayer hall at the north side. These two storey kiosks dominated the northwest façade 

and they contain last prayer hall, sultan and women lodges, minarets, meeting rooms 

for sultan. 

In the fourth chapter, building was defined in terms of all its properties. Historical, 

architectural and structural properties of sultan kiosk were evaluated under ten sub-

titles. At first sub-section, geographical location of building was explained. Then the 

history of the mosque and the restoration history of the sultan kiosk were studied at 

second and third parts. Büyük Mecidiye Mosque has been repaired many times 

during Ottoman and Republic periods. According to specify the interventions which 

were made at these repairs written and visual documents were researched at archives 

like T.R. Prime Ministry Directorate General of Foundations and Ottoman Archives. 

Features of the layout plan were described at fourth part. The mosque which is 

located on shore of Bosporus is surrounded by a courtyard at three sides and a garden 

with trees is located at north-east side. After general definition, properties of plan 

scheme were described at sixth part. The sultan kiosk which consists of basement, 

ground and first floors has a U shaped plan scheme. Building includes, basements 

(B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07), entrance halls (Z01, Z04), last prayer hall 

(Z02), rooms (Z03, Z07, Z08, Z10; 101, 104, 111, 112), toilets (Z05, Z09; 108, 113), 

lodges (102, 103). The south-west wing of the kiosk includes places which were 

separated for usage of sultan. Sultan used to come to the mosque with a boat, enter 

the kiosk from the gate (KZ04) at south-east façade, reach the first floor by using the 

staircase (110) at this wing, arrive the rooms (106, 107) separated for his rest and 

meetings and the lodge (105) where he worship. The characteristics of facades were 

reviewed at seventh part. Although the facades of main prayer hall include more than 

one style and are decorated densely, the facades of sultan kiosk have simple and 

symmetrical design which shows neo-classic features.  At the eighth sub-section 

construction techniques and the types of materials that used in the building were 

described. Building was constructed with the masonry technique by using materials 

like stone (mostly limestone), brick, khorasan mortar and plaster, timber. Modern 

materials like reinforced-concrete and steel were added to the building in repairs 

which were carried out between 1967-1988. At ninth part architectural components 

of the building were reviewed under three sub-titles as doors, windows and 

decorations. The typology, details and materials of these components were described 

at this section. Finally deteriorations at structure and building materials and their 

reasons were defined at tenth part. Plan, section and elevation drawings of the 

building were prepared in 1/50 scale. Also material, deterioration and period 

analyzes were prepared as analytic survey in 1/50 scale.  

In the fifth chapter, the original design of the building and the changes that occurred 

in the course of time were verified depending on the data provided from building, 

written and visual documents and similar buildings. Similar buildings like The Sultan 

Kiosks of Küçük Mecidiye Mosque, Dolmabahçe Mosque and Pertevniyal Valide 

Mosque were researched for the analogical study. Plan schemes, building periods and 
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architects of these sultan kiosks show similarities to the Sultan Kiosk of Büyük 

Mecidiye Mosque. Because of the reasons like poor soil conditions, static problems, 

fire and earthquake building has been repaired many times. The interventions made 

in these repairs caused changes at original plan scheme, building systems and 

building materials of building elements in sultan kiosk.Four different periods were 

specified according to the dates of large scale repairs after big disasters. First three 

periods includes the repairs at Ottoman era. The fourth period reflects the current 

state of the building after the repairs at Republic era. Then restitution drawings were 

prepared in 1/50 scale. Two proposals were made for the plan and section drawings 

for the first period. Elevation drawings were prepared for the first, second and third 

periods.   

In the sixth chapter, material tests which were conducted at conservation laboratory 

and the conservation project that was prepared for the south-west façade were 

explained. Conservation project includes analytical survey, laboratory study and the 

report and drawings for conservative implementations that specified from the 

evaluation of material and deterioration analyses and test results. Analytical survey 

contains drawings of material and deterioration analyses that show the type and 

location of materials and decay processes. For laboratory study 13 representative 

samples of building materials such as natural stones, plasters and mortars were taken 

from the different places of the building. Additionally 70 samples were taken from 

the south-west façade to prepare salt maps. Before the tests were conducted a 

suitable experimental program which included 3 groups of experiments was 

prepared. The aims of these experiments wereto specify the type of materials, causes 

of decay processes and physical properties of new materials to be used at 

interventions. After the comparative evaluation of test results, material and 

deterioration analyses suitable implementations were specified for the conservation 

of south-east façade. Treatments such as cleaning, reintegration, consolidation were 

defined and the areas that each of these treatments to be applied showed at the 

elevation drawing in 1/20 scale. Besides the materials from south-west façade, 

experiments were applied to materials like mortars and plasters that were taken from 

the other parts of the building. The original mix proportions and properties of the 

samples were identified by physical, chemical, mechanical and petrographical 

analysis. Accordingly the recipes of repair mortars and plasters for the conservation 

works were designed. 

In the seventh chapter, restoration proposals for the building were explained. A 

suitable new function for the building was determined. While the central and north-

east wings were left for worshiping, south-west wing was functioned as an exhibition 

area with its architectural components and information panels about the history and 

restoration history of the mosque. Interventions for the rehabilitation and 

modernization of the building were specified. The repair methods to be employed for 

conservation of materials and structure were described under the sub-titles of 

“Cleaning”, “Consolidation”, “Reintegration”, “Reconstruction” and 

“Modernization”. The drawings of restoration project was prepared in 1/50 scale. 
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1. GĠRĠġ 

1.1 Amaç 

Kültür varlıklarının korunmaları ve gereken durumlarda onarılmaları için öncelikle 

detaylı rölöve çizimi hazırlanarak eserin mevcut durumu belgelenir. Belgeleme 

çalıĢmasından sonra eserin özgün durumunu ve geçirmiĢ olduğu dönemleri içeren 

restitüsyon projesi, sonrasında da eserin kullanım ve onarımına yönelik müdahale 

kararlarını içeren restorasyon projesi hazırlanır. Geçerli sayılan koruma ilkeleri 

doğrultusunda, müdahale önerileri ve restorasyon kararları çalıĢılan esere özgü 

olarak belirlenir. Eserde kullanılmıĢ olan malzemelerin karakterizasyonu ve var olan 

bozulmaların nedenleri, morfolojileri ile derecelerinin belirlenmesi, eserin durumuna 

uygun olan önerilerin geliĢtirilmesini sağlar. Yerinde yapılan gözlemler ve 

laboratuvar ortamında yapılan çalıĢmalar, eserde var olan malzemeler ve bozulma 

süreçleri ile ilgili bu teĢhislerin gerçekleĢtirilmesini sağlar ve elde edilen veriler 

ıĢığında esere özgü koruma önerileri ile tedavi yöntemlerinin geliĢtirilmesini 

yönlendirir. Bu nedenle konservasyon laboratuvarı çalıĢmaları ve yapılan belgeleme 

ile hazırlanan proje arasında sağlıklı bir etkileĢimin kurulması büyük önem arz 

etmektedir. Bu etkileĢimin kurulması, belgelemenin doğru bir biçimde 

gerçekleĢtirilmesini, uygun koruma yöntemleri ve müdahale dereceleri ile özgün 

malzemelere uygun onarım malzemelerinin belirlenmesini, dolayısıyla da bilimsel 

verilere dayanan doğru bir restorasyonun gerçekleĢtirilmesini sağlar. 

Ortaköy Camisi olarak da bilinen Büyük Mecidiye Camisi’nde 2011 yılında baĢlamıĢ 

olan restorasyon çalıĢmaları devam etmektedir. Bir yandan da yapıdan alınmıĢ olan 

örnekler üzerinde ĠTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı Mimari 

Koruma Laboratuvarı’nda malzeme karakterizasyonuna ve bozulma nedenlerinin 

teĢhisine yönelik çeĢitli deneysel çalıĢmalar sürdürülmektedir. Yapının hünkar kasrı 

bölümü, buradan alınacak olan taĢ, harç, sıva örneklerinin basit ve aletli ileri 

yöntemler kullanılarak testlerinin gerçekleĢtirilip, yapının konservasyon laboratuvarı 

çalıĢmalarına katkı olması amacıyla tez konusu olarak seçilmiĢtir. 
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Tez kapsamında yapılan çalıĢmanın amacı, yapının hünkar kasrı bölümünün yapılan 

raspalar sonucunda ortaya çıkan verilerin ıĢığında mevcut durumunun mimari 

çizimler ile belgelenmesi, restitüsyon ve restorasyon projesinin hazırlanması ve 

konservasyon laboratuvarı, belgeleme ile proje arasında sağlıklı bir etkileĢim kurarak 

test sonuçlarından elde edilecek verilerin yönlendiriciliğinde onarıma yönelik teknik 

müdahalelerin saptanmasıdır. 

1.2 Kapsam ve Yöntem 

ÇalıĢma Büyük Mecidiye Camisi hünkar kasrının, yapılan raspalar sonucundaki 

mevcut durumunu belgeleyen rölöve, özgün halini ve zaman içinde geçirdiği 

değiĢimleri gösteren restitüsyon, önerilen iĢlev doğrultusunda yapılacak teknik 

müdahaleleri açıklayan restorasyon projesinin hazırlanmasını ve tüm bu çalıĢmalar 

ile etkileĢim içerisinde olup onları besleyecek ve yönlendirecek olan konservasyon 

laboratuvarı çalıĢmalarını kapsamaktadır. 

Camiye ait önceki yıllarda hazırlanmıĢ rölöve çizimleri bu çalıĢma için hünkar kasrı 

bölümünde yapılan ölçümlerde altlık olarak kullanılmıĢtır. Restorasyonu sürmekte 

olan yapıda, çalıĢmalara sıva raspası bitirildikten sonra baĢlanmıĢ olduğundan plan, 

kesit ve cephe ölçüleri çimento sıva ve boyadan oluĢan bitim katmanı olmaksızın 

alınmıĢtır.  

Yapının plan ölçüleri üçgenleme metodu ile alınmıĢtır. Kesit ölçüleri ise lazer nivo 

yardımıyla her katta belirlenen yatay düzleme göre alınmıĢ ve düzlemler arası mesafe 

merdiven boĢluğundan ölçülmüĢtür. Cephelerde ölçüm yapılırken Ģantiyede kurulu 

olan iskelelerden yararlanılmıĢtır.  

Vaziyet planı 1/200, plan ve kesitler 1/50, kuzeybatı, kuzeydoğu vegüneydoğu 

görünüĢleri 1/50, güneybatı görünüĢü 1/20, farklı türdeki kapı ve pencere detayları 

1/10 tekniği ile çizilmiĢtir. Analitik rölöve kısmında yapıda kullanılmıĢ olan 

malzemeler, farklı dönemler ve var olan hasarlar rölöve çizimleri üzerinde çeĢitli 

renk ve taramalarla gösterilmiĢtir.  

Yapının özgün durumu ve geçirdiği değiĢimlerin belirlenebilmesi için eski harita, 

fotoğraf ve yazılı kaynaklar derlenmiĢ, benzer tipolojiler ve yapıda gerçekleĢtirilmiĢ 

olan eski onarımlara ait belgeler incelenmiĢtir. Yapılan tüm bu araĢtırmalar yapıda 



3 

 

gerçekleĢtirilen raspalar sonucu elde edilen verilerle karĢılaĢtırılarak restitüsyon 

projesi hazırlanmıĢtır.  

Yapının yeni kullanımına iliĢkin restorasyon projesi hazırlanarak, onarıma yönelik 

teknik müdahaleler rölöveler üzerinde lejantlar ile gösterilmiĢtir. Tüm bu çizimler 

detaylı anlatımlar ve fotoğraflarla desteklenmiĢtir. 

Konservasyon laboratuvarı çalıĢmalarına teĢhis süreci ile baĢlanmıĢtır. Malzemelerin 

karakterizasyonu, yapının geçirdiği dönemlerin tespiti, bozulma nedenleri, 

morfolojileri ve derecelerinin belirlenmesi için, yerinde gözlemler yapılmıĢ ve 

çalıĢmayı laboratuvar ortamına taĢımak için yapının benzer malzeme ile bozulma 

morfolojileri görülen kısımlarından temsili örnekler alınmıĢtır. GerçekleĢtirilecek 

olan çalıĢmaya uygun olacak Ģekilde, basit spot testleri ve aletliileri 

analizlerikapsayan bir deney programı belirlenmiĢtir. Yapıdan alınan temsili taĢ, harç 

ve sıva örnekleri testlere tabi tutulmuĢ ve elde edilen veriler çeĢitli grafik ve tablolar 

ile gösterilmiĢtir. Sonuçların karĢılaĢtırılıp yorumlanmasından sonra uygun müdahale 

yöntemleri ve konservasyon kararları belirlenmiĢtir. 
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2. BÜYÜK MECĠDĠYE CAMĠSĠ’NĠN BULUNDUĞU ÇEVRE 

2.1 Coğrafi Konum 

Halk arasında Ortaköy Camisi olarak adlandırılan Büyük Mecidiye Camisi, 

Ġstanbul’un Avrupa yakasında bulunan BeĢiktaĢ ilçesinin tarihi semtlerinden biri olan 

Ortaköy’de yer almaktadır. Cami idari olarak Mecidiye ve Ortaköy Mahalleleri’nden 

oluĢan semtin Mecidiye Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır (ġekil A.1). 

BeĢiktaĢ ilçesinin 23 mahallesinden biri olan Mecidiye Mahallesi’nin kuzeyinde 

Levazım ve Balmumcu Mahalleleri, doğusunda Ortaköy Mahallesi, batısında Yıldız 

Mahallesi, güneyinde ise Ġstanbul Boğazı bulunmaktadır (ġekil A.2). 

2.2 Tarihsel GeliĢim 

Antik çağda “Arkheion” denilen yerin Ortaköy olduğu ileri sürülür. Arkheion (ġekil 

A.3) bu adı Aristonimos’un oğlu Arkhias’dan almıĢtır. Arkheion verimli bir vadiydi 

ve içinden bir dere akardı (Eyice, 1991, s. 4). 

Bizans çağında Boğaz kıyılarında küçük balıkçı köylerinin kurulduğu ve 

manastırların inĢa edildiği söylenir. Bu dönemde inĢa edilmiĢ olan Ayios Fokas 

Manastırı’nın yeri tam olarak tespit edilememiĢ olsa da Ortaköy’de bulunduğu 

düĢünülür (ĠĢözen, 1994, s. 141). Günümüzde Ortaköy’de aynı azize ithaf edilmiĢ 

olan Ayios Fokas Rum Kilisesi bulunmaktadır. Aynı dönemde Ermeni asıllı Bizans 

Patriği VII. Ġoannes’in ya da kardeĢi Asabaisos’un villasının Ayios Fokas Manastırı 

yakınında olduğu ve sonraları imparator I. Basileos tarafından Meryem adına bir 

manastır haline getirildiği söylenir (Eyice, 1991, s. 6-7). 

16. yy’ da, Kanuni döneminde, Ortaköy’de bir cami (Defterdar PaĢa Cami) ve 

Hüsrev Kethüda (Sadrazam Kara Ahmet PaĢa kethüdası) tarafından Mimar Sinan’a 

yaptırılan bir hamamın inĢa edilmiĢ olması burada bir Türk yerleĢmesinin mevcut 

olduğunu gösterir. Ayrıca Pierre Gylles 1540’da Ortaköy’de bir Hıristiyan köyü 

bulunduğunu yazmıĢtır (Eyice, 1991, s.7). 
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17. yy’ da, Eremya Çelebi Kömürciyan (1952, s.40-41) Ortaköy’de bir Ermeni 

kilisesi bulunduğunu, halkın çoğunun Yahudi olduğunu, Rumların burada bir 

kilisesinin ve gerideki bağlarda ayazmalarının olduğunu ve Türklerin kıyıda iskele 

çevresinde yaĢadıklarını belirtmiĢtir (ġekil A.4). Evliya Çelebi (1969, s. 150-151) ise 

Ortaköy’de evvelce Hıristiyanların oturduğunu, Kanuni zamanında Defterdar 

PaĢa’nın deniz kıyısında bir cami yaptırması ve diğer ileri gelenlerin de burada 

yalılar yaptırması ile mamur olduğunu yazar. Ayrıca burada 200 kadar çoğu 

meyhane olan dükkan bulunduğunu ve kıyıda derenin iki yanında 2300 kadar yalının 

bulunduğunu belirtir. 

18. yy’ da, Hüseyin Ayvansarayi (2001, s. 524-526) deniz kıyısındaki caminin 

Mahmud Ağa tarafından yaptırıldığını ancak harap olunca 18. yy’ın ikinci yarısında 

Sadrazam Ġbrahim PaĢa’nın kethüdası Mehmet Ağa tarafından yenilendiğini belirtir 

(ġekil A.5). 1810’lardaki BostancıbaĢı Defteri’nde de bu cami “Mehmed Kethüda 

Cami-i ġerifi” olarak kaydedilmiĢtir (ĠĢözen, 1994, s. 143). Ġnciciyan (1976, s. 114-

115) ise aynı yüzyılda Ortaköy’de Türk, Ermeni, Rum ve pek çok da Yahudi’nin 

yaĢadığını, sahilden uzak bir yerde Ermenilerin Surp Asduadzadzin adında bir 

kiliselerinin ve yamaçlarda mezarlıklarının bulunduğunu, Rumların ise sahile yakın 

bir yerde Fokas kiliselerinin ve Aya Yorgi Ayazması’nın bulunduğunu belirtmiĢtir. 

1814-15 yıllarındaki BostancıbaĢı Defteri’nde Ortaköy iskelesinden itibaren dört 

kahvehane, Mehmed Kethüda ÇeĢmesi ile Mehmed Kethüda Cami, sıbyan mektebi, 

sırasıyla Sarraf Agyazar, Arsen, Hıter, Agop, Ohannes, Dakasoğlu, Papazoğlu 

evlerinin bulunduğunu, Koyun Ġskelesi’ne gelindiğinde ise Yahudilerin yalılarının 

baĢladığını, daha yukarıda ise Rumların yalılarının bulunduğunu, Karabet 

varislerinin yalılarının yanında Moralı Ahmed PaĢa yalısı, sonra Ortaköy Bostancı 

Ocağı Karakolu ve Hatice Sultan’ın NeĢabad sahil sarayının bulunduğunu 

belirtilmiĢtir (Eyice, 1991, s. 17-19).   

19. yy’ da, Mehmed Kethüda Cami yerine Sultan Abdülmecid tarafından Nigoğos 

Balyan’a yaptırılan Büyük Mecidiye Camisi inĢa edilmiĢtir. Aynı dönemde dere 

üzerinde bir köprü, sahilde caminin güney tarafında bir karakol, kıyının gerisinde 

Rumların Ayios Fokas kilisesi ve çevrede batı üslubunda yalılar inĢa edilmiĢtir 

(Eyice, 1991, s. 19-20). 

20. yy’ın baĢlarında Karaköy’den Ortaköy’e kadar uzanan atlı tramvay elektrikliye 

döndürülmüĢtür ve Arnavutköy’e kadar uzatılmıĢtır. Ayrıca Necati Bey Caddesi’nin 
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güneyinde Yahudilerin Etz’ahayeni Havrası inĢa edilmiĢtir (ĠĢözen, 1994, s. 142). 

Ortaköy deresi, mesiresi, dar vadi boyunca uzanan bahçelerinden oluĢan doğal 

karakterini ve kagir ile ahĢap yapılardan oluĢan yapı stokunu (ġekil A.6) 1950’lere 

kadar koruyabilmiĢ ancak sonrasında bahçeler ile geleneksel yapılar yok olmuĢ ve 

yerlerini betonarme binalara bırakmıĢtır. 1985’te Mecidiye Camisi’nin caddeden 

görülebilecek biçimde, çevre mahallerin ortadan kaldırılması, geniĢ bir cadde 

açılması gündeme gelmiĢ ancak gerçekleĢtirilmemiĢtir (Eyice, 1991, s. 28). Ortaköy 

Meydanı ve çevresi 1989’da baĢlatılan proje çalıĢmaları ile 1992’de yeniden 

düzenlenmiĢtir ve proje kapsamında Damat Ġbrahim PaĢa ÇeĢmesi Büyük Mecidiye 

Camisi karĢısına taĢınmıĢtır (ĠĢözen, 1994, s. 142). 

2.3 Sosyal ve Ekonomik Yapı 

Ortaköy’ün tarihinden gelen en önemli özelliği farklı inançların ve çeĢitli etnik 

toplulukların bir arada yaĢamasıdır. Yakın zamana kadar bu özelliğini devam 

ettirmesine rağmen, son 60-70 yıl içinde etnik çekiciliğini yavaĢ yavaĢ kaybetmiĢ, 

semt esnafının önemli bir bölümünü oluĢturan Rum, Ermeni, Yahudi halkın büyük 

çoğunluğu yerleĢmeden gitmiĢtir (Andaç, 2010, s. 87). 

1920’lerde Boğaziçi’nde çeĢitli etnik gruplar bir arada yaĢamaktaydı. Ortaköy’de de 

nüfus 10.000 iken, bu nüfusun 8.000’ini Ermeni, Rum ve Yahudiler 

oluĢturmaktaydı.1930’larda Ortaköy’de alt gelir grupları yer almaktaydı. 1948’de 

Ġsrail Devleti kurulunca, buradaki Yahudilerin bir kısmı Ġsrail’e göç etmiĢtir. 

1964’deki Kıbrıs sorunu nedeniyle, Ortaköy’deki Rumların bir kısmı da buradan 

ayrılmıĢtır (Kara, 1995, s. 92). 

1973 yılında Beylerbeyi ile Ortaköy arasında inĢa edilen Boğaziçi Köprüsü (ġekil 

A.7, A.8) Ortaköy’ün önemini arttırmıĢtır. Bu projede Ortaköy deresi kurutulmuĢ ve 

Ortaköy’deki bahçe, bostan devri sona ererek, buradaki eski binaların arsaları değer 

kazanmıĢ ve kat karĢılığı yıkımlara baĢlanmıĢtır. Bu durum yerli halkın göç etmesine 

neden olup, semti belli bir kesim için çekim odağı haline getirmiĢ ve semt eğlence ile 

gece hayatının gözde mekanlarına ev sahipliği yapar hale gelmiĢtir (Andaç, 2010, s. 

87). 
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3. HÜNKAR MAHFĠLLERĠ VE KASIRLARI 

Osmanlı mimarisi terminolojisinde “hünkar mahfili” deyimi, camilerde, hünkarların, 

maiyetlerinde bulunanlarla birlikte namaz kılmalarına mahsus özel birimleri ifade 

etmektedir (Tanman, 1994, s. 102). 

Aslında Ġslam dininin özüne ters düĢen bu uygulamanın ikinci halife Hz. Ömer ile 

dördüncü halife Hz. Ali’nin camide Ģehit edilmeleri üzerine, “emirü’l-müminin” olan 

kiĢinin hayatını emniyete almak için baĢlatıldığı, ilk olarak üçüncü halife Hz. 

Osman’ın Medine’deki Mescid-i Nebevi’ de, “maksure” olarak adlandırılan bir 

mahalde namaz kılmayı adet edindiği anlaĢılmaktadır (Tanman, 1994, s. 102). 

Maksure, genel kullanım alanından parmaklık veya kafesle ayrılmıĢ, zeminden 

hafifçe yüksek, halife ya da hükümdara ait kesime verilen addır. Önceleri tahtadan 

bir platform Ģeklinde olan maksure, daha sonraları cami planının boyutlarını ve 

merkez eksenindeki örtü sistemini etkileyen önemli bir etken olmuĢtur (Kuban,  

1974, s.8).Cami içinde önemli kiĢiler için özel ve onların güvenliğini sağlayacak 

Ģekilde düzenlenmiĢ bir yere duyulan ihtiyaç yeni bir elemanı gerekli kılmıĢtır. 

Yerden bir basamakla yükseltilen bu kısım, zamanla sütunlar üzerinde taĢıtılmak 

suretiyle 1-3 metre kadar yükseltilerek mahfile dönüĢmüĢtür. Osmanlı camilerinde 

görülen hünkar mahfilinin temelini maksure oluĢturur (Kuban, 1974, s.8). 

Anadolu’da, Selçuklular ve Beylikler döneminde çok yaygın bir uygulama 

olmamakla beraber, bazı camilerde hünkar mahfili tespit edilmiĢtir (Yavuz, 1978, 

s.137). Anadolu Türk mimarisinde bu geleneğe bağlanan ve günümüze gelebilmiĢ 

olan en eski örnekler Divriği’de Mengücekli Ahmed ġah’ın 1228-29’da inĢa ettirdiği 

Ulu Cami ile 13. yy’ın sonlarına ait BeyĢehir’deki EĢrefoğlu Camii’nde tespit 

edilebilmektedir (Tanman, 1994, s. 102). 

Osmanlı döneminde tespit edilebilen en eski tarihli hünkar mahfili ise Bursa’daki 

YeĢil Cami’de (1419) (ġekil B.1)bulunmaktadır. Osmanlı mimarisi tarihinde, Bursa 

YeĢil Cami’ndekinden sonra bilinen en eski hünkar mahfili Edirne’deki Beyazıt 

Camii’nde (1488) (ġekil B.2) yer almaktadır ve bu örnek daha sonra Ġstanbul 
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camilerinde teĢhis edilecek örneklerin prototipini oluĢturmaktadır. Fevkani konumda 

olan bu mahfiller, lentolar ve kemerlerle birbirine bağlanan sütunlar üzerine 

oturmakta ve korkuluklarla kuĢatılmaktadır. Ġstanbul’daki selatin camilerinde, özgün 

biçimiyle günümüze ulaĢabilmiĢ ilk hünkar mahfili, Beyazıt Camii’nde (1505) (ġekil 

B.3) karĢımıza çıkar (Tanman, 1994, s. 102).  

Erken Ġstanbul camilerinde bir galeriden ibaret olan hünkar mahfili, caminin batı 

duvarına yerleĢtirilmekte ve bir bölme ile esas hacimden ayrılmaktaydı. Bunlar, 

17.yüzyılda, caminin güneybatı köĢesine yerleĢtirilen ek yapılara dönüĢtürülmüĢler 

ve bu ek yapılar, çoğu sivil mimariden devĢirilen, saçak, pencere ve rampa gibi 

elemanlarıyla, 17. yüzyıldan bu yana Türk anıtsal mimarisinin en karakteristik 

örneklerinden olmuĢlardır (Batur, S., 1970, s. 97). 

Osmanlı mimarisinde camilerde, geniĢ kapsamlı tarikat yapılarında ve resmi 

binalarda padiĢahın dinlenmesi, gerektiğinde de birtakım Ģahısları huzuruna kabul 

edip görüĢebilmesi için özel olarak tasarlanmıĢ, bağımsız bölümlere “hünkar kasrı” 

denilmiĢtir (Tanman, 1994, s. 100).  

Ġstanbul’da içinde hünkar mahfili barındıran camilerde, daima bu mahfile bağlı 

olarak tasarlanan hünkar kasırlarının ilk örneği 17. yüzyılda inĢa edilmiĢ olan Sultan 

Ahmed Camii’nde (ġekil B.4) karĢımıza çıkar. Caminin güneydoğu yönünde iki katlı 

bağımsız bir kitle olarak yükselen hünkar kasrının zemin ve üst katında kare planlı 

ikiĢer oda ile hela-abdestlik birimi bulunur. Zemin katı kuzey cephesindeki giriĢe 

ulaĢtıran ve 19. yüzyılın baĢına kadar bütün hünkar kasırlarının vazgeçilmez parçası 

haline gelecek rampa, kendi türünün ilk örneğidir (Tanman, 1994, s. 100).   

17. yüzyılda inĢa edilmiĢ olan hünkar kasırlarının bir diğeride Hatice Turhan Valide 

Sultan tarafından tamamlanan Yeni Cami’de bulunmaktadır. Caminin güneydoğu 

yönünde yer alan kasır (ġekil B.5), yanları camekanlı, üstü beĢik tonoz örtülü bir 

rampaya sahiptir. Rampanın ulaĢtığı L planlı sofanın gerisinde iki oda ile bunların 

arasında hela-abdestlik mekanı sıralanır (Tanman, 1994, s. 100-101).   

Sultanahmet ve Yeni Cami ile baĢlayan, cami kütlesi dıĢındaki hünkara ait kasırlar, 

Üsküdar Yeni Valide (1710), Nuru Osmaniye (1755), Laleli(1763), Fatih (1771), 

Eyüp Sultan (1800) camilerinde olduğu gibi devam etmiĢtir (Sudalı, 1957, s. 71). 

18. yüzyılın sonuna doğru iĢlevsel ve biçimsel yeni gereksinmeler, hünkar 

mahfillerinin ele alınıĢında bazı değiĢiklikleri zorunlu kılmıĢtır. Fonksiyonel 
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gereksinmelerin baĢında sultanın maiyetinin büyümesi ve geleneksel Cuma 

selamlığındaki değiĢmeler gelir (Batur, S., 1970, s. 97-98). BatılılaĢmanın getirdiği 

yeni protokol düzeniyle, Avrupa monarĢilerinin törensel protokolünden esinlenmeler 

taĢıyan Cuma selamlığı ve bunun gerektirdiği kalabalık maiyet, camilere yeni iĢlevler 

yüklemiĢ ve camilerde yeni hacim ile düzenleme gereklerini doğurmuĢtur (Batur, A., 

1985, s.1061). Cami plan Ģemasında gerçekleĢen değiĢiklikte, fonksiyonel ve 

çevresel nedenlerin yanı sıra, aynı tarihte Osmanlı yaĢam ve kültürünün bütün 

yönlerini baskı altında tutan BatılılaĢma akımının getirdiği eklemeci anlayıĢın da 

payı olmuĢtur. Bu yeni görüĢ ve ele alıĢın ortaya çıkardığı çözümler, Osmanlı 

Mimarisinde 18. yüzyılın sonlarında görülmeye baĢlamıĢ ve 19. yüzyılın sonuna 

kadar mimari biçimlendirmede temel öğe olarak geçerli kalmıĢtır (Batur, S., 1970, s. 

98). 

18. yüzyıldaki geliĢmeler, özellikle giriĢ cephesine birleĢen simetrik daire 

denemeleri, 19. yüzyılda, hünkar köĢkü ve mahfilini cami cephelerinde bu yöndeki 

galerileri tümüyle bütünleĢtirerek planları karmaĢık hünkar kasırlarına 

dönüĢtürmüĢtür (Kuban, 2007, s.643). 

Beylerbeyi Camisi, 1778’de I. Abdülhamit tarafından yaptırılmıĢtır fakat bugünkü 

görünüĢüne 1810’da II. Mahmud tarafından yaptırılan yenilemenin sonucunda 

ulaĢmıĢtır. II. Mahmud cami giriĢine, herhalde Üsküdar Selimiye Camisi’nden 

esinlenerek, bir hünkar kasrı ve çift minare yapılmasını istemiĢ, böylece sultan 

camileri için yeni bir cami tipolojisi ortaya çıkmıĢtır. Bu tipolojide ibadet mekanına 

giriĢ tarafında bir hünkar kasrı eklenmekte ve bu kasır son cemaat yeri revakının 

yerini almaktadır. Ġslam cami tasarımında ilk sultan maksurelerinin yerini, Osmanlı 

camilerinde mihrap duvarındaki hünkar mahfili almıĢ, sonra bu mahfil cami dıĢında 

küçük bir köĢk kimliğine bürünmüĢtü. 19. yüzyılda ortaya çıkan bu yeni tipolojide 

ise, mihrap duvarıyla bütünleĢen mahfilin yerini, mihraptan tümüyle bağımsız, 

sultanın camiyi bir tiyatro sahnesi gibi arkadan seyrettiği, cami giriĢ cephesini 

oluĢturan yeni hünkar kasrı almaktadır (Kuban, 2007, s.620). 

19. yüzyılda plan Ģemasında görülen değiĢikliklerle, 14. yüzyıldan bu yana Osmanlı 

cami mimarisinin temel elemanlarından biri olan son cemaat yeri, avlu (açık mekan) 

ile cami hacmi (kapalı mekan) arasında bir geçiĢ mekanı olma niteliğini yitirmiĢtir. 

Beylerbeyi Camii’nde görülen bu geliĢme Küçük Mecidiye Camii’nde tamamlanmıĢ, 
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son cemaat yeri kapalı hale getirilerek yapı içine dahil edilmiĢ, giriĢ cephesini hünkar 

mahfilinide içeren iki katlı hünkar kasrı kaplamıĢtır (Batur, S., 1970, s. 98-103). 

Üsküdar Selimiye ve Beylerbeyi Camisi’nde II. Mahmud eklerinden sonra giderek 

bir temel Ģema haline gelen hünkar kasırlarının caminin giriĢ cephelerine 

birleĢtirilmeleri Küçük Mecidiye (ġekil B.6), Dolmabahçe (ġekil B.7), Ortaköy, 

Aksaray Pertevniyal Valide Sultan (ġekil B.8)camilerinde değiĢik cephe 

tasarımlarıyla karĢımıza çıkar (Kuban, 2007, s.622). 
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4. BÜYÜK MECĠDĠYE CAMĠSĠ HÜNKAR KASRI 

4.1 Coğrafi Konum 

Ġstanbul’un BeĢiktaĢ ilçesi, Mecidiye Mahallesi’nde bulunan Büyük Mecidiye 

Camisi, 30 pafta, 396 ada ve 1 parselde yer almaktadır. Caminin içinde yer aldığı 

parsel, güneydoğu ve güneybatıda Ġstanbul Boğazı ile sınırlıdır. Parselin 

kuzeydoğusunda ise kapatılmıĢ olan Ortaköy deresi yer almaktadır. Parselin 

merkezinde konumlanmıĢ olan cami yer aldığı ada ve parseldeki tek yapıdır. Avlu 

giriĢleri meydanı dik olarak kesen Hazine Sokak ve Cami Sokak üzerinde yer 

almaktadır.  

4.2 Büyük Mecidiye Camisi Tarihçesi 

ÇeĢitli yazılı kaynaklarda, günümüzde ayakta olan Büyük Mecidiye Camisi’nin 

yerinde Ortaköy’de, deniz kıyısında, yaklaĢık olarak aynı yerde geçmiĢte iki farklı 

cami daha inĢa edilmiĢ olduğu belirtilmektedir.  

Evliya Çelebi (1969, s. 150-151), 16. yy da, Kanuni Sultan Süleyman zamanında 

Defterdar PaĢa’nın Ortaköy’de deniz kıyısında bir cami yaptırdığını ve 17. yy da 

Defterdar PaĢa Cami ve Baltacı Mahmud Ağa mescidinin Ortaköy’deki iki Ġslami 

ibadet yeri olduğunu belirtir. Semavi Eyice (1991, s. 11-12), Evliya Çelebi’nin 

bahsettiği Defterdar PaĢa Camisi’ni, günümüzdeki caminin yerinde inĢa edilmiĢ olan 

ilk cami olarak yorumlamaktadır. Evliya Çelebi’nin ismini söylemediği Defterdar 

PaĢa’nın ise 1537-1542 ve 1544-1546 yıllarında iki defa bu makama geçen ve 1546 

yılında ölen Nazlı Mahmud Çelebi olabileceğini belirtmektedir. Afife Batur (1994a, 

s. 143-144), ise bu ilk yapı hakkında, Vezir Ġbrahim PaĢa’nın damadı Mahmud 

Ağa’nın yaptırdığı bir mescit olduğu ve 1721’de yapılmıĢ olan mescidin Mahmud 

Ağa’nın Patrona Halil Ayaklanması’nda ölümünden sonra yıkılmıĢ olabileceği 

açıklamasını yapmaktadır.   

Eyice (1991, s. 12), aynı yerde yapılan ikinci caminin kurucusunun Ġbrahim PaĢa 

kethüdası Mehmed Ağa olduğunu ve baninin 1143 (1730) Patrona ayaklanması 
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sırasında öldürüldüğünü belirtir. Batur (1994a, s. 143-144), ise yapılan ilk mescidin 

Mahmud Ağa’nın damadı Kethüda Devattar Mehmed Ağa tarafından muhtemelen 

1740’lı yıllarda (1163/1749) yenilenmiĢ olduğunu belirtmektedir. Büyük Mecidiye 

Camisi’nin yerinde önceden inĢa edilmiĢ camiler hakkındaki bu iki açıklamada 

sıralama, tarih ve isim çeliĢkileri gözlenmektedir.  

Ayvansarayi Hüseyin Efendi, Hadikatü’l- Cevami adlı eserinde, ilk yapıyı Mahmud 

Ağa isminde bir hayır sahibi tarafından, fevkani olarak inĢa ettirilmiĢ bir mescit 

olarak tanımlamaktadır. Aynı eserde, ilk mescit yerine deniz kıyısında, Sultan III. 

Ahmed’in damadı sadrazam Ġbrahim PaĢa’nın kethüdası Mehmed Ağa tarafından, tek 

Ģerefeli bir taĢ minaresi ve hünkar mahfili bulunan, kubbesi müdevver (yuvarlak) 

olmayıp, dört köĢe sivri ve üzeri kurĢun örtülmüĢ olan yeni bir cami yaptırıldığı 

belirtilmektedir. Ayvansarayi eserinde, ikinci caminin Ģair Seyyid Hüseyin Efendi 

tarafından yazılan, 1134 (1721) tarihli, manzum kitabesinin tam kopyasına yer 

vermektedir. Ayrıca ikinci caminin banisi Kethüda Mehmed Ağa’nın Patrona 

ayaklanmasında Ģehit olduğunu ve damadı Divitdar Mehmed PaĢa’nın 

kayınpederinin yaptırmıĢ olduğu camiyi tamir ettirdiğini belirtmektedir (2001, s. 

524). 1810’lardaki BostancıbaĢı Defteri’nde Ortaköy’de deniz kıyısında bulunan 

cami “Mehmed Kethüda Cami-i ġerifi” olarak kaydedilmiĢtir (ĠĢözen, 1994, s. 143).  

19. yy’da kethüda camisi yerine Sultan Abdülmecid tarafından Büyük Mecidiye 

Camisi yaptırılmıĢtır. Caminin yapım tarihi olarak, Batur (1994a, s. 143), Kuban 

(2007, s. 638) ve Sözen (1975, s. 347) H. 1270 (1853) yılını, Öz (1965, s. 51) ve 

Aslanapa (1986, s. 449) H. 1271 (1854) yılını, Eyice (1991, s. 19) 1853-1855 yılları 

arasını, Tuğlacı (1981, s. 198) ise 1854-1855 yılları arasını göstermektedir. Hünkar 

kasrının kuzey cephesindeki giriĢ kapısı üzerinde yer alan, Ģair Ziver tarafından 

yazılan kitabede H. 1270 (1854) tarihi bulunmaktadır (Ġstanbul Abideleri, 1940, 

s.80). Ayvansarayi Hüseyin Efendi, Hadikatü’l- Cevami adlı eserinde kitabede yer 

alan Ģiirin tam metnine yer vermektedir (2001, s. 526) : 

Sâhil-i cûdın garîk-i lücec-i âmâl hep                                            

EylemiĢ Abdülmecîd Hân’ın makâmı bî-adîl                             

Yapdı evvelkinden a’lâ hem nefîs ve hem metîn                     

Olamaz bu câmi’in vasfında aslâ kâl ü kîl                              

Nüsha-i kübrâ-yı zâtı câmi’ül-hayrâtıdır                                      

Ol Ģehin ömrin füzûn eylesün Hudâvend-i Celîl                        
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Ziver üç târih iki mısrâ’ hudûd-ı nazma                               

Gösterir bahr-i remelde arz beyti arz-ı meyl                        

Himmet-i Abdülmecîd Hân vâkıf-ı Ġ-hayri’l-umûr               

Ortaköy’de câmi’î âbâd itdi bî-bedîl 

1270 (1854) 

Vak’a-nüvis Ahmet Lûtfî Efendi ise Münir Aktepe tarafından çevrilmiĢ olan, Tarih-i 

Lûtfî adlı eserinde Ortaköy Camii hakkında caminin tekrar yapılması ardından 5 

Rebiulahir 1271 (26 Aralık 1854)’te açıldığını anlatan Ģu metne yer vermektedir 

(1984, c. 9, s. 110) : 

KüĢâd-ı Câmi-i Ortaköy 

Bir müddetten beri müceddeden yapılmakda bulunan 

Boğaziçi’nde kâin Ortaköy Câmi-i Ģerîfi gāyet metîn ve 

her tarafı müzeyyen ve ra’sîn ve dil-niĢîn olarak o 

esnâda binâsı rehîn-i hüsn-i ihtitâm oldu. 

Rebî’ü’l-âhirin beĢinci Cum’a 

selâmlığının orada icrâsıyla küĢâd olundu. 

 

Büyük Mecidiye Camisi’nin mimarı Nigoğos Balyan’dır (Batur, 1994a, s.143; 

Tuğlacı, 1981, s. 198; Kuban, 2007, s. 638). Balyanlar, Osmanlı mimarlığının son 

döneminin en önemli adları olarak tanınan ve ard arda dört kuĢakta baba, oğul ve 

kardeĢler olarak hemen bütün bireyleri özel yapımların yanı sıra kamu ve saray 

yapımlarında görev almıĢ Ermeni kökenli bir ailedir (Batur, 2010, s. 34). Nigoğos 

Balyan, Garabed Amira’nın oğlu, Agop ve Simon Bey’lerin kardeĢi ve Levon Bey’in 

babasıdır (Tuğlacı, 1981, s. 171). Afife Batur (2010, s. 36), Osmanlı mimarlık 

eğitiminde geleneğin çözülüĢünün Balyan ailesi örneğinde izlenebileceğini ve 

Garabed Balyan ile öncülerinin, mesleği geleneksel yöntemlerle, iĢ içinde ve 

uygulamada en alt basamaktan baĢlayarak öğrendiğini ancak çağın gereksinimlerini 

önceden fark eden Garabed Balyan’ın uzak görüĢlülükle oğullarını örgün eğitime 

yönlendirdiğini belirtmektedir. Nigoğos Balyan, 1842-1845 yılları arasında Paris’te 

eğitim görmüĢ ve Sainte-Barbe Yüksek Okulu’nun Mimarlık Bölümü’nü bitirmiĢtir. 

Ġstanbul’a dönünce, babasının yanında çalıĢmaya baĢlayan Nigoğos Bey kısa 

zamanda hassa mimarlığına atanmıĢtır (Tuğlacı, 1981, s. 171). Nigoğos Balyan, 
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Dolmabahçe Sarayı’nda babasıyla birlikte çalıĢmıĢ, Ortaköy Camisi’ni, Tophane ve 

Dolmabahçe saat kulelerini, Ihlamur ve Göksu kasırlarını yapmıĢtır (Kuban, 2007, s. 

610).  

Nigoğos Balyan’ın bazıları ailesinin diğer bireyleriyle birlikte olmak üzere 

gerçekleĢtirmiĢ olduğu eserler; Dolmabahçe Sarayı (1844-1854; babası Garabed 

Amira ile), Beykoz Kasrı (1854), Göksu Kasrı, Ihlamur Kasrı (1849-1856), Yeni 

Çırağan Sarayı (1857), Adile Sultan Kasrı (1853), Ortaköy Camisi (1853-1855), 

Küçük Mecidiye Camisi, Dolmabahçe Camisi (1852-1854; babası Garabed Amira 

ile), Eski Çırağan Sarayı’nda bir kütüphane (1846), Tophane Saat Kulesi, 

Dolmabahçe Sarayı Tiyatrosu’ dur (Tuğlacı, 1981, s. 172). 

Bazı yazılı kaynaklarda, Büyük Mecidiye Camisi inĢaatında görev alan kiĢilerin 

isimlerine de rastlanmaktadır. BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi’nde yer alan M.V.Ġ. 9912 

numaralı, H. 1269 (1853) tarihli ve D.Ġ. 19254 numaralı, H. 1270(1854) tarihli iki 

arĢiv belgesinde, Ortaköy Camisi inĢaatına nezaret etmeleri ve bu iĢlerinden dolayı 

kendilerine ödeme yapılması nedeniyle Garabet Kalfa, Ġstefan Kalfa ve Artin 

Kalfa’nın adları geçmektedir (Cezar, 1971, s. 171). BOA’da yer alan Evd. 14274 

numaralı baĢka bir belgede ise Artin Kalfa’nın, Ortaköy Camisi inĢaatındaki 

görevinden azledilip yerine Ġstefan Kalfa’nın atandığı belirtilir ve inĢaat kayıtlarında 

Artin Kalfa’nın ayrılmasıyla Ermeni çalıĢanların yerine tümüyle yeni bir Rum 

görevli ekibinin geldiği gözlenir. Bu durum kalfaların kendilerine bağlı ekiplerinin 

varlığını iĢaret eder (Wharton, 2010, s. 92). BOA’da yer alan Evd. 13764 numaralı 

belgede yer alan bilgilerden,  Ortaköy Camisi inĢaatında, memur Mehmed Rauf, 

katip Hasib Salih gibi isimler ile bir yazıcı, elebaĢı ve bir mutemet’ler ekibinden 

oluĢan, inĢaatın belirli yönlerini denetleyen resmi bir Müslüman görevliler ekibinin 

bulunduğu ve gayrimüslim kalfa ile ekiplerinin değiĢmesine rağmen, Müslüman 

görevlilerin tüm inĢaat boyunca aynı kaldığı anlaĢılmaktadır (Wharton, 2010, s. 93-

94). 

Büyük Mecidiye Camisi, olumsuz zemin özellikleri, statik problemler, yangın, 

deprem gibi çeĢitli nedenlerden dolayı yapılıĢından itibaren günümüze kadar geçen 

süre içerisinde, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde pek çok kez onarım 

görmüĢtür.  
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4.3 Hünkar Kasrı Restorasyon Tarihi 

BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi ve BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü arĢivinde yer 

alan ilgili belge ve dosyalar incelenerek, caminin geçirdiği onarımlarda, hünkar kasrı 

bölümünde gerçekleĢtirilmiĢ olan müdahaleler ve değiĢiklikler tespit edilmiĢtir. 

GerçekleĢtirilen onarımlar kronolojik olarak ayrı baĢlıklar altında sıralanıp, yapılan 

müdahaleler özetlenmiĢtir. Ayrıca yapılan bu araĢtırmalar ve yapıda gerçekleĢtirilen 

raspalar sonucu elde edilen veriler “Dönem Analizi” olarak hazırlanan rölöve 

çizimleri üzerinde, mapping (haritalama) tekniği kullanılarak gösterilmiĢtir. 

4.3.1 Osmanlı Dönemi’nde gerçekleĢtirilmiĢ olan onarımlar 

BOA’da yer alan D.Ġ. 33665 numaralı, H. 1279 (1862) tarihli ve D.Ġ. 38003 

numaralı, H. 1282 (1866) tarihli belgelere göre cami 1862 ve 1866 yıllarında onarım 

görmüĢtür (Tuğlacı, 1981, s.202). Ancak bu iki onarımda hünkar kasrında herhangi 

bir müdahalenin gerçekleĢtirilip gerçekleĢtirilmediğine dair bir bilgi elde 

edilememiĢtir.  

1884 yılına ait bir belgeden, bu yıl içinde camide yangın çıkmıĢ olduğu, hünkar kasrı 

bölümünün yangında zarar gördüğü ve minare külahlarının aynı dönemde onarıma 

muhtaç durumda olduğu anlaĢılmaktadır. BOA’da yer alan Ġ. ġD. / 3920r numaralı, 

1884 yılına ait belgede (ġekil C.1, C.2) Ortaköy Camisi’nin iç ve dıĢ mahallerindeki 

(derun ve bîrûn), tahrip olmuĢ minare külahları, yangında hasar gören özel daire 

(daire-i mahsusa), hünkar mahfili (mahfil-i hümayun) ve iskele tarafındaki rıhtımın 

tamiri ile ilgili masraflara, hazırlanan keĢif defteri ve ihalelere ait ayrıntılar yer 

almaktadır(Ortaköy Camisi Raporu, 2009, s. 39-40). Bu belgede sözü edilen 

onarımın hangi tarihte gerçekleĢtirildiği net olarak tespit edilememiĢtir. Ancak 1890 

yılına ait bir fotoğrafta, ilk tasarımdaki kurĢun kaplı, sivri minare külahlarının yerini 

taĢ külahların almıĢ olduğu gözlenmektedir. Bu durum, camide 1884-1890 yılları 

arasında bir onarımın gerçekleĢtirilmiĢ olduğunu iĢaret etmektedir.  

1894 yılındaki depremde Ġstanbul’daki diğer birçok yapı gibi Büyük Mecidiye 

Camisi de hasar görmüĢtür. BOA'daki Y.MVT. 99/65 numaralı ve 12.7.1894 tarihli 

belgede (ġekil C.3), 1894 Ġstanbul depreminde Ortaköy Camisi’nin minarelerinin 

Ģerefelerinden yukarısının (petek ve külah bölümleri) yıkıldığı ve bir minarenin 

külahının mahfil-i hümayunun üzerine düĢtüğü belirtilmektedir. Ayrıca depremden 

kubbenin de etkilendiğinden bahsedilmekte, ancak tahribatın boyutları hakkında çok 



18 

 

ayrıntılı bilgi verilmemektedir(Ortaköy Camisi Raporu, 2009, s. 41). Belgeden 

depremde özellikle minareleride bünyesinde bulunduran hünkar kasrı bölümünün 

hasar görmüĢ olduğu anlaĢılmaktadır. BOA’da yer alan Y.MTV. 102/9 numaralı ve 

5.8.1894 tarihli baĢka bir belgede (ġekil C.4)  depremden zarar gören Ortaköy 

Camisi ve diğer birkaç caminin daha mühendisler tarafından incelendiğinden 

bahsedilmekte ve Ortaköy Camisi’nin iç mekanına iskele kurulup, sıvaların 

sökülmesi ve tamir konusunda tespitlerin yapılmasının istendiği 

belirtilmektedir(Ortaköy Camisi Raporu, 2009, s. 42). MF.MKT 279/9 numaralı ve 

1313 Ra 3 tarihli baĢka bir belgeden ise camii Ģerifin son cemaat yerinin hasar 

gördüğü anlaĢılmaktadır (Tanman, 2011, s. 3). 

1894 depremi sonrasında gerek yazılı belgelerden, gerekse fotoğraflardan sağlanan 

veriler ıĢığında, depremde hasar görmüĢ olan minarelerin onarımlarının 

gerçekleĢtirildiği ve minarelerin günümüzdeki görünümlerine kavuĢtukları 

anlaĢılmaktadır. BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi’nde yer alan Ġ.EV. 1314 Ra 13 

numaralı ve 3.3.1908 tarihli belgede (ġekil C.5)  Ortaköy Camisi minarelerinin 

tamamen yıkılarak yeniden inĢa edilmesi (hedmiyle müceddeden inĢası) gerektiği 

belirtilmektedir(Ortaköy Camisi Raporu, s. 43). Büyük Mecidiye Camisi, 1909 

yılında Evkaf Nezareti’nce restore edilmiĢtir. Bu onarım sırasında, depremde yıkılan, 

gövdeleri yivli eski minareler, yeniden ancak yivsiz olarak inĢa edilmiĢ, çatlayan 

kısımlar birleĢtirilmiĢ, bozulan taĢ süslemeler kısmen sıva ile kapatılmıĢ, hünkar 

kasrı orta sofanın dıĢ cephelerindeki pencere üstü alınlıkları, odaların duvar ve tonoz 

nakıĢları değiĢtirilerek yenilenmiĢtir (Vakıflar Bülteni, 1970, s.63).Onarımda 

değiĢtirildiği belirtilen pencere alınlıklarının, hünkar kasrı güneybatı cephesinde 

sütunlar üzerinde taĢınan orta kısımda, birinci katta yer alan üç pencere ve aynı 

bölümün kuzeybatı ve güneydoğu yönlerine bakan birer adet yan pencerelerinin 

üzerindeki alınlıklar oldukları tespit edilmiĢtir. 1865-1870 yılları arasına tarihlenen 

bir fotoğrafta (ġekil C.6)bahsedilen pencere alınlıklarından güneybatı cephesinde iki 

kenarda yer alanların dairesel, orta pencere ve kuzeybatı yönüne bakan yan 

pencerenin üzerindekilerin üçgen olduğu gözlenmektedir. 1949 yılına tarihlenen 

diğer bir fotoğrafta (ġekil C.7) ise alınlık Ģekillerinin diziliminin, güneybatı 

cephesinde kenarlarda üçgen, ortada dairesel, kuzeybatı yönünde ise dairesel olacak 

Ģekilde, önceki dizilimin tam tersi olduğu gözlenmektedir. Günümüzde de söz 

konusu pencere alınlıklarındaki dizilim aynıdır. 1909 onarımında yenilenerek 
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değiĢtirildiği belirtilen odaların duvar ve tonoz nakıĢlarının, kasrın hünkarın 

kullanımına ayrılmıĢ olan batı kanadında yer alan birinci kattaki odaların ve 

merdiven bölümünün duvar ve tonozlarındaki kalemiĢi bezemeler olduğu 

düĢünülmektedir. Bahsedilen bölümlerde, günümüzde gerçekleĢtirilen raspalar 

sonucu üst üste üç dönem kalemiĢi bezeme bulunduğu ortaya çıkmıĢtır. Bunlardan en 

üstte yer alan kalemiĢi bezemelerin 1988 onarımında gerçekleĢtirilmiĢ olduğu 

Vakıflar Genel Müdürlüğü arĢivinde 1988 onarımına ait dosyada yer alan belgeler 

yardımıyla belirlenmiĢtir. Bu konuda Baha Tanman (2011, s. 3), hünkâr kasrının 

çeĢitli mekânlarının duvarlarında ve üstyapılarını oluĢturan örtü öğelerinde gözlenen 

kalemiĢi bezemelerde II. Abdülhamid döneminin oryantalist etkili seçmeci/eklektik 

zevkinin yansımalarının var olduğunu ve söz konusu durumun 1894 depremini 

müteakip, yapının bezeme programına iliĢkin onarımların gerçekleĢtirilmiĢ olması 

ihtimalini desteklediğini belirtmektedir. 

4.3.2 Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleĢtirilmiĢ olan onarımlar 

Cumhuriyet Dönemi’nde de yapı çeĢitli nedenlerden dolayı Vakıflar Genel 

Müdürlüğü tarafından birçok kez restore edilmiĢtir. Camide oturma ve çatlamalar 

meydana gelmesi sonucu, caminin zemini ve statik durumu uzmanlara inceletilmiĢtir. 

Yapılan zemin sondajları sonucunda zeminin niteliği ve cami temellerinin durumu 

belirlenmiĢ ve bozulmuĢ olan rıhtım 1962 yılında yeniden yapılmıĢtır (Vakıflar 

Bülteni, 1970, s. 63). 1957-1958 yıllarında Y.Müh. Müeyyel Berdan tarafından 

yapının temellerini (ġekil C.8) incelemek amacıyla açılmıĢ olan muayene 

kuyularından, temellerin bahçe seviyesinden itibaren iki metreden daha derine 

inmediği anlaĢılmıĢtır. Yapı altındaki suni dolgu ve kum-çakıl tabakasının 20 metre 

kalınlıkta olduğu anlaĢılmıĢtır. Ayrıca temellerin altında, 35 cm çapında kısa 

sıkıĢtırma kazıkları ve bu kazıkların üzerinde ahĢap bir ızgara yer aldığı 

gözlemlenmiĢtir (Çamlıbel, 1983, s. 159-169). 

4.3.2.1 1967 onarımı 

Cumhuriyet döneminde yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle geçirdiği önemli 

onarımlardan ilki 1967’de gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Müteahhit firma Temel Yapı Sondaj Kollektif ġti. tarafından yapının temel tahkimi 

iĢi yapılmıĢtır. Onarıma, 3 Temmuz 1967 tarihinde baĢlanmıĢ ve 25 ġubat 1969 

tarihinde iĢ bitirilmiĢtir (ġekil C.9). 
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Muayene kuyuları açılarak zemin etüdü yapılmıĢ, zeminin niteliği ve temellerin 

durumu saptanmıĢtır. Zeminin bloklu, iri çakıllı, çürümüĢ ve sertleĢmiĢ ağaç 

kütükleri ihtiva eden ve bunların arasını çakıl ile kumun doldurduğu suni dolgu 

niteliğinde olduğu ve temellerin zeminden iki metre aĢağı indiği, altlarında ahĢap 

kazıkların bulunduğu belirlenmiĢtir (ġekil C.10, C.11). 

Son cemaat mahaliyle cami esas duvarları arasında fore kazıkların imalleri için, son 

cemaat mahali balkon [mahfiller kastedilmektedir] ve kemerlerinin yıkımına makine 

gabarisi bakımından mecbur kalındığı belirtilmiĢtir (ġekil C.12). Son cemaat yerinde 

bulunan, taĢıyıcı ayaklar arasındaki kemerler ve bu bölümün üzerinde yer alan 

mahfillerin döĢemeleri onarım sırasında yıkılmıĢtır. Yapılan raspalar sonucunda, 

giriĢ holü (Z01) ve son cemaat yeri (Z02) arasındaki duvarda yer alan kapı ve 

pencere açıklıklarının üzerinde kagir bir kemer örgüsünün olmadığı anlaĢılmıĢtır. 

Söz konusu bölümlerde iki,oval ahĢap eleman ve betonarme mahfil döĢemelerinin 

kiriĢi altına çimento harcı ile yapıĢtırılmıĢ tuğlalar yardımıyla bir kemer formu 

oluĢturulduğu ve bu elemanların altta yaklaĢık 6-7 cm kalınlığında bir alçı 

tabakasıyla kapatıldığı gözlemlenmiĢtir. Günümüzdeki betonarme mahfil 

döĢemelerinin bu dönemde yapılmıĢ olabileceği düĢünülmektedir. 

Statik sorunlardan dolayı denize doğru meyleden camide, zeminin 

güçlendirilebilmesi için harim beden duvarları boyunca temel altlarında içte ve dıĢta 

birer sıra olacak Ģekilde Ø45 betonarme fore kazıklar (toplamda 64 adet) inĢa edilip, 

kazık baĢları içten-dıĢtan betonarme kiriĢlerler ve perdelerle bağlanmıĢtır (ġekil 

C.13). Ayrıca cami tabanına 2 metre derinliğe kadar çimento Ģerbeti enjeksiyonu 

yapılmıĢtır (ġekil C.14). Bu onarım için hazırlanan Temel Tahkimat Projesi’nde 

(ġekil C.15), harim kuzeybatı duvarının dıĢ hattında gerçekleĢtirilmesi öngörülmüĢ 

olan fore kazıklar, hünkar kasrı son cemaat yeri (Z02) izdüĢümünde yer almaktadır. 

Bu alanda gerçekleĢtirilecek fore kazıkların imalinde kullanılacak makinenin 

yüksekliği nedeniyle mahfil döĢemelerinin yıkıldığını belirten belgenin varlığı, son 

cemaat yeri (Z02) izdüĢümünde, projede tasarlanan fore kazığın gerçekleĢtirilmiĢ 

olma ihtimalinidesteklemektedir. Ancak herhangi bir sondaj çalıĢması 

gerçekleĢtirilmediğinden, yerinde gözlem yapma imkanı elde edilememiĢtir.  

Cami beden duvarları ve tekil taĢıyıcılar altında delikler açılarak içinden demir 

takviye putrelleri geçirilmiĢtir (ġekil C.16).  Son cemaat yeri izdüĢümünde bodrumda 

yer alan taĢıyıcı ayaklarda bahsedilen iĢin gerçekleĢtirilmiĢ olabileceği 
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düĢünülmektedir ancak bu durumu ispatlayacak herhangi bir gözlem yapma olanağı 

elde edilememiĢtir. 

4.3.2.2 1969 onarımı 

Onarıma, 12.7.1969 tarihinde baĢlanmıĢ ve 9.6.1970 tarihinde iĢ bitirilmiĢtir. 

Yüklenici müteahhit Selahattin Tuna’dır  (ġekil C.17). 

Ekim 1969 tarihli tutanakta (ġekil C.18), hünkar kasrı bölümündeki eksik kurĢun 

levhaların sayısı ve mahallerinden bahsedilmektedir. Belgede: 

- Son cemaat mahali sağ tarafta; tonozlarda 7 parça, kıble tarafındaki saçak 

silmesinin 8 metrelik kısmında 3 parça, 

- Son cemaat mahali sol tarafta; tonozlarda 12 parça, kıble tarafındaki saçak 

silmesinin 4 metrelik kısmında üst, iç ve alın tarafında, 

- Orta kısmın sol tarafında bulunan tonozlarda 8 parça ve derelerde 6 parça olmak 

üzere toplam 14 parça, 

- Orta kısmın, orta tonozlarında 4 parça kurĢun levhanın eksik olduğu ve pencere 

yanındaki tonozlarda ve orta kısmın sağ tarafında pencere yanındaki tonozlarda hiç 

kurĢun levha bulunmadığı belirtilmiĢtir.  

Ancak onarımla ilgili arĢiv dosyasında, hünkar kasrı tonozları üzerindeki kurĢun 

kaplamalarının onarımına dair herhangi bir müdahalenin gerçekleĢtirilip 

gerçekleĢtirilmediği konusunda bir bilgiye rastlanmamıĢtır.   

4.3.2.3 1970 onarımı 

1969 onarımı ile aynı firma tarafından gerçekleĢtirilen onarıma 3.10.1970 tarihinde 

baĢlanmıĢ ve 30.3.1971 tarihinde iĢ bitirilmiĢtir (ġekil C.19). 

Bu onarımda, hünkar kasrı zemin kat döĢemelerinin tamamı betonarme olarak 

yeniden inĢa edilmiĢtir (ġekil C.20, C.21). Ayrıca bodrum katta yer alan betonarme 

kolonlarında bu onarımda betonarme döĢemeler ile birlikte (kolon-kiriĢ-döĢeme 

sistemi olarak) inĢa edilmiĢ olduğu düĢünülmektedir.  

Hazırlanan betonarme hesaplarında (ġekil C.22) döĢeme kalınlığı 13 cm olarak 

belirtilmiĢtir. GiriĢ holündeki (Z01), 2 cm kalınlığındaki mermer kaplama veyaklaĢık 

10 cm kalınlığındaki Ģapın raspası gerçekleĢtirildikten sonra zemin kat ve bodrum 
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katta yapılan kesit ölçümleri sonucunda buradaki betonarme döĢemenin kalınlığının, 

12 cm olduğu tespit edilmiĢtir. 

4.3.2.4 1972 onarımı 

23.6.1972 tarihinde baĢlanıp, 12.2.1973 tarihinde bitirilen onarımda uygulama, 1969 

ve 1970 yılı onarımlarıyla aynı yüklenici firma tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 

C.23). 

1972 yılı onarımı Ģartnamesinde (ġekil C.24), gergi demirlerinin ve benzeri aksamın 

sökülmesi maddesi (Sıra No: 1, Poz No. 426) yer almaktadır. Bu maddede sözü 

geçen, sökülecek olan gergi demirlerinin konumları hakkında bilgi verilmemiĢtir. 

Günümüzde, giriĢ holü (Z01) üzerinde yer alan 104 mekanında yapılan çimento sıva 

raspası sonucunda, mekanda bulunan kemerlerin üzengi seviyelerinde yer alan 5 adet 

demir gerginin kesilmiĢ olduğu tespit edilmiĢtir. Mekanda kuzeybatı-güneydoğu 

doğrultusunda uzanan dört adet kemerden üçünün üzengi seviyelerindeki gergiler 

kesilmiĢtir, yalnızca kuzeydoğu yönünde duvarla birleĢik olan kemerde gergi demiri 

bulunmaktadır. 104 mekanı ile hünkar mahfili (105) arasında yer alan kemerde gergi 

demiri mevcut olmasına rağmen bu mekan ile 102 ve 103 mahfilleri arasındaki 

kemerlerin gergileri kesilmiĢtir. 1972 onarımı Ģartnamesinde yer alan gergi 

demirlerinin kesilmesi maddesine dayanarak, 104 nolu mekandaki gergi demirlerinin 

bu onarımda kesilmiĢ olabileceği düĢünülmektedir.   

4.3.2.5 1973 onarımı 

Uygulaması bundan önceki 3 onarımla aynı yüklenici firma tarafından 

gerçekleĢtirilen onarım, 22.8.1973 tarihinde baĢlayıp, 10.1.1974 bitirilmiĢtir (ġekil 

C.25). 

20.6.1973 tarihli belgede (ġekil C.26), 1973 yılı onarımında son cemaat mahali 

sıvalarının, beton korniĢlerinin, yonu taĢı imalatlarının, pencerelerinin ve 

kontrolluğun göstereceği diğer iĢlerin yapılacağı belirtilmiĢtir.  

HakediĢ belgesinde (ġekil C.27),   söve sökülmesi (Sıra no: 7, Poz no.405) ve korniĢ 

sökülmesi (Sıra no: 8, Poz no.406) iĢ kalemleri yer almaktadır. Ayrıca 1973 yılı 

onarımına ait Ģartnamede; 300 dozlu betonarme betonundan 15-20 cm yüksekliğinde, 

silmeli söve yapılması (sıra no: 37), 300 dozlu betonarme betonundan 15-20 cm 

yüksekliğinde, silmeli ve kavisli söve yapılması (sıra no: 38), 300 dozlu betonarme 
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betonundan 30-35 cm yüksekliğinde, silmeli korniĢ yapılması (sıra no: 39), 300 

dozlu betonarme betonundan 10 cm yüksekliğinde, silmeli korniĢ yapılması (sıra no: 

40) maddeleri yer almaktadır. Hünkar kasrında günümüzde cephelerde 

gerçekleĢtirilen sıva raspasında, kuzeybatı ve kuzeydoğu cephelerinde, zemin ve 

birinci katlarda yer alan kuzeybatı cephesi giriĢ kapısı iki yanındaki dikdörtgen 

pencereler hariç tüm pencere sövelerinin çimento döküm olduğu tespit edilmiĢtir. 

Ayrıca kuzeybatı, kuzeydoğu vegüneydoğu (sağ kısım) cephelerinde birinci kat 

üzerinde yer alan profilli silme ile kuzeybatı, kuzeydoğu, güneydoğu ve güneybatı 

cephelerindeki parapet duvarları üzerinde yer alan silmelerin de çimento döküm 

olduğu gözlemlenmiĢtir. Oysa güneybatı cephesinde, zemin ve birinci katta yer alan 

pencerelerin sövelerinin tamamı ile birinci kat üzerinde yer alan silmenin 

malzemeleri doğal taĢtır. Dolayısıyla, kuzeybatı, kuzeydoğu ve güneybatı 

cephelerinde yer alan ve özgün tasarımda güneybatı cephesinde olduğu gibi doğal 

taĢlardan gerçekleĢtirilmiĢ olduğu düĢünülen birinci kat silmesi, parapet silmesi ve 

pencere söveleri 1973 yılı onarımında sökülerek, betonarme olarak yeniden inĢa 

edilmeye baĢlanmıĢ ancak iĢin tamamı bu yıl içerisinde bitirilememiĢ olabileceği 

düĢülmektedir.  

20.6.1973 tarihli belgede (ġekil C.28), bahsedilen yonu taĢı imalatlarının, hünkar 

kasrının hangi bölümlerinde, hangi iĢlevlerle kullanılmak üzere gerçekleĢtirildiği 

konusunda, onarım dosyasındaki belgelerden herhangi bir bilgi elde edilememiĢtir. 

ġartnamede (ġekil C.29), 2 sıra numaralı, sert ağaç pencere tamiri maddesinde çürük, 

bozuk kayıt ve serenlerinin değiĢtirilmesi öngörülen maddede bahsedilen 

pencerelerin hünkar kasrının hangi cephelerinde yer alan pencereler olduğu 

belirlenememiĢtir.  

4.3.2.6 1974 onarımı 

Aynı müteahhitlik firması tarafından 20.9.1974 tarihinde baĢlanan onarım 10.2.1975 

tarihinde bitirilmiĢtir (ġekil C.30). 

Yer teslim protokolü raporuna (ġekil C.31) göre, 1974 yılı onarımında tahsisat 

durumuna göre son cemaat [hünkar kasrı kastedilmektedir, dosyaların nerdeyse 

tamamındaki belgelerde hünkar kasrına son cemaat denmiĢtir] iç kısımlarının 

onarılacağı belirtilmiĢtir. Ancak hakediĢ belgelerinde ya da iĢ bitiminden sonra 
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hazırlanmıĢ olan teknik raporda hünkar kasrı iç mekanında herhangi bir uygulamanın 

gerçekleĢtirilmiĢ olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. 

Mimar Nejat Birey tarafından hazırlanan teknik raporda (ġekil C.32), 1974 yılı 

onarımında, hünkar kasrında; beton parapet ve saçak silmelerinin tamamlandığı, 

beton sövelerin yerlerine konduğu, yonu taĢı ara korniĢlerden eksik olanların 

tamamlandığı, sert ağaç pencere doğramalarının bir kısmının yenilendiği, dıĢ 

cephelerin yaklaĢık olarak yarısının sıvasının tamamlandığı belirtilmiĢtir. Kasrın tüm 

cephelerindeki parapet üstü silme ve kuzeybatı, kuzeydoğu, güneydoğu 

cephelerindeki parapet altı silme çimento dökümdür. Söz konusu silmelerin bu 

onarım döneminde inĢa edilmiĢ olduğu düĢünülmektedir. Ayrıca belgede 

tamamlandığı söylenen yonu taĢı ara korniĢlerin kuzeydoğu kanadının güneybatı 

cephesinde, planda öne çıkan sağ bölümdeki zemin-birinci kat arasındaki silme 

olduğu düĢünülmektedir. Kasrın tüm cephelerinde sarı renkli, kumlu, killi, oomikritik 

kireçtaĢından inĢa edilmiĢ olan zemin-birinci kat arası silme söz konusu bölümde 

beyaz renkli kireçtaĢından yapılmıĢtır. 

HakediĢ raporunda (ġekil C.33),  20 sıra, 1401 poz numaralı, 225 dozlu çimento 

takviyeli kireç harcıyla düz sıva yapılması ve 21 sıra, 1401/A poz nolu, 225 dozlu 

çimento takviyeli kireç harcıyla sıva altı dolgu yapılması maddelerinden hünkar kasrı 

dıĢ cephelerinde gerçekleĢtirilmiĢ olan sıvaların çimento sıva olduğu anlaĢılmaktadır. 

Günümüzde dıĢ cephelerde gerçekleĢtirilen raspada, yer yer horasan sıvaya rastlansa 

da, kuzeybatı, kuzeydoğu ve güneydoğu (sağ kısım) cephelerindeki sıvaların büyük 

çoğunluğunun çimento bağlayıcılı sıva olduğu anlaĢılmıĢ ve sökümleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

HakediĢ raporunda (ġekil C.34), 23 sıra, 1506 poz numaralı, bağdadi üzerine sıva 

yapılması ve 26 sıra, 2002 poz numaralı, bağdadi çakılması maddelerinde anlatılan 

iĢlerin harim bölümünde herhangi bir bağdadi teknikli duvar olmadığından hünkar 

kasrı bölümünde gerçekleĢtirildikleri düĢünülmektedir. Kasırda bağdadi tekniği 104 

mekanı güneybatı duvarı kemer örgüsü altında ve hünkar giriĢinin bulunduğu 

güneybatı cephesindeki portikonun tavanında kullanılmıĢtır. Söz konusu bağdadi 

duvar ve tavanın bu onarımda yapılmıĢ olabileceği düĢünülmektedir. 
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4.3.2.7 1978 onarımı 

Bu onarımda uygulamayı üstlenen müteahhit değiĢmiĢtir. 1967’den 1974’e kadar 

gerçekleĢtirilen tüm onarımlarda müteahhit Selahattin Tuna iken, 1978 yılı 

onarımında müteahhit Bekir Peker’dir. ĠĢ baĢlangıç tarihi 12.9.1978, bitiĢ tarihi ise 

10.11.1982'dir (ġekil C.35). 

21.6.1978 tarihli belgede (ġekil C.36), hünkar kasrı iç kısımlarında sıva raspası 

yapılmasının ve boya ile kalemiĢlerinin yapılmasının planlandığı belirtilmektedir. 

Belgede ayrıca pik döküm korkulukların yapılmasından bahsedilmektedir. Söz 

konusu korkulukların kuzeybatı cephesi merkezinde yer alan mermer merdivenin 

korkulukları olabileceği, bu dönemde pik döküm pencere parmaklıklarıyla beraber 

bu korkuluklarında üretilmiĢ olabileceği düĢünülmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yazılan belgede (ġekil C.37), gerçekleĢtirilecek olan 

kalemiĢi, sıva, dıĢ pencereler, korkuluklar, bahçe parmaklıkları ve bahçe tanzimi 

iĢlerinin tamamlanabilmesi için ek süre talebinde bulunulmaktadır.  

HakediĢ raporunda (ġekil C.38), 16 sıra, 1420 poz nolu yağlı boya kalemiĢi ve 26 

sıra, 25.021 poz nolu duvar yüzeylerine yağlı boya yapılması maddeleri, 21.6.1978 

tarihli belgede hünkar kasrı iç kısımlarında yapılacağı belirtilen kalemiĢi ve boya 

iĢlerinin gerçekleĢtirildiğine iĢaret etmektedir. Hünkar kasrı orta ve doğu 

kanatlarında zemin ve birinci kattaki tüm mekanlarda duvarlar raspa öncesi çimento 

sıva üzeri yağlı boya ile kaplıydı. Ayrıca hünkar giriĢinin bulunduğu batı kanadı, 

zemin katta çimento sıva üzeri yağlı boya ile gerçekleĢtirilmiĢ bitkisel motiflerden 

oluĢan kalemiĢi taklitleri bulunmaktaydı. Hünkar kasrı iç bölümlerindeki çimento 

bağlayıcılı sıva üzeri yağlı boyaların bu onarımda gerçekleĢtirilip, 1985 yangını 

sonrası, 1988 onarımında yenilenmiĢtir. 

Tarihi belirlenememiĢ bir raporda (ġekil C.39), demir, pik döküm pencere 

parmaklıklarının bir kısmının üretildiği ve geri kalanının 1982 yılı onarım programı 

dahilindeki ödenekle gerçekleĢtirileceği belirtilmektedir. Sözü geçen pencere 

parmaklıkları, harim ve hünkar kasrı bölümünde zemin kat pencerelerinde yer alan 

bitkisel motifli parmaklıklardır. Parmaklıkların yenilenmiĢ olduğunu, hünkar kasrı 

bölümünde bodrum katta bulunan, korozyana uğramıĢ, eski demir parmaklık 

parçalarının varlığı desteklemektedir.  
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4.3.2.8 1988 onarımı 

Hünkar kasrında 1985 yılında yangın çıkmıĢ, özellikle kuzeydoğu kanadı yangında 

büyük hasar görmüĢtür. 1988 onarımı öncesi çekilen fotoğraflarda (ġekil C.40, C.41, 

C.42, C.43, C.44, C.45, C.46, C.47, C.48, C.49, C.50, C.51, C.52, C.53, C.54, C.55, 

C.56) kuzeydoğu kanadında yer alan tüm ahĢap birinci kat döĢemelerinin ve ahĢap 

merdivenin yandığı, diğer bölümlerin duvar ve tonozlarında yer alan boya, kalemiĢi 

ve stuccoların tahrip olduğu görülmektedir.  

1988 yılı onarımı Vakıf ĠnĢaat Restorasyon ve Tic. Aġ. tarafından uygulanmıĢtır 

(ġekil C.57). Onarım sırasında, yangında oldukça fazla hasar gören hünkar kasrı 

bölümünde, çok sayıda müdahale gerçekleĢtirilmiĢtir. GerçekleĢtirilen müdahaleleri 

Ģu Ģeklide özetleyebiliriz:  

Yanan ahĢap döĢeme kiriĢleri ve kaplamalar sökülmüĢtür (ġekil C.58). 

Birinci katta kuzeydoğu kanadında yer alan; 101, 112 ve 111 mekanları ile orta 

kanatta yer alan 104 mekanı döĢemesi I ve U profillerden oluĢan çelik 

konstrüksiyonlu ve ahĢap kaplamalı olacak Ģekilde yeniden inĢa edilmiĢtir (ġekil 

C.59, C.60, C.61, C.62). 

Kuzeydoğu kanadında düĢey sirkülasyonu sağlayan, Z10 mekanında bulunan ahĢap 

kaplamalı, çelik konstrüksiyonlu merdiven inĢa edilmiĢtir. Kaplamalarda çıralı çam 

kullanılmıĢtır (ġekil C.63). 

AhĢap doğramalara fırça ile sürme yöntemiyle Ġmersol-W.R. uygulanarak emprenye 

edilmiĢtir. Ayrıca çam kerestesinden ahĢap süpürgelik yapılmıĢtır (ġekil C.63). 

Ġç mekan ve cephelerde duvar yüzeylerinde sıva raspası yapılmıĢ, raspa sonrasında 

sıva altı dolgu ile çimento sıva gerçekleĢtirilmiĢtir. Sıvalı yüzeylere yağlı boya 

yapılmıĢtır (ġekil C.63). Bazı mekanlarda (Z07, Z08, Z10) bu boya katmanı üç kat 

olacak Ģekilde yapılmıĢtır (ġekil C.64). 

KalemiĢi satıhlarda ince badana raspası yapılmıĢtır. Resim ağırlıklı barok kalemiĢi 

bezemeler desenlendirilip, renklendirilmiĢ ve bazı bölümlerde yeniden yapılmıĢtır 

(ġekil C.65).  

Zemin katta Z01, Z07, Z08 ve Z10 mekanlarında pasalı ahĢap tavan kaplaması 

yapılmıĢ ve yağlı boya ile boyanmıĢtır (ġekil C.65). 

Mermer döĢeme kaplaması yapılmıĢtır (ġekil C.65). Z01, Z04, Z05, Z09 mekanları 

ve minare giriĢleri önündeki mermer döĢeme kaplamalarının bu dönemde yapılmıĢ 

olabileceği düĢünülmektedir.  
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AhĢap pencere ve kapı doğramalarının bir bölümü yenilenmiĢtir (ġekil C.65). 

Giyotin pencere doğramalarından bazıları yenilenmiĢtir. Hangi giyotin pencere 

doğramalarının değiĢtiği net olarak tespit edilememiĢtir ancak 107 ve 110 

mekanlarının pencere doğramalarının yenilenmiĢ olabileceği düĢünülmektedir. 

Çinko yağmur haznesi ve düĢey yağmur suyu iniĢ boruları yapılmıĢtır (ġekil C.65). 

Z03, Z04 mekanlarına niteliksiz malzeme ve iĢçilikle günümüzdeki kalemiĢi 

bordürler yapılmıĢtır (ġekil C.66). 

Cephelerde taĢ taklidi (imitasyon) sıvalar yapılmıĢtır (ġekil C.67).Söz konusu taĢ 

taklidi onarımlar sıvasız olan güneybatı cephesi ve güneydoğu cephesi sol kanatta 

mevcuttur. 

Kuzeybatı cephesi giriĢ kapısının (cümle kapısı) batısındaki pencere üzerindeki silme 

altında yer alan sağ konsol, doğal taĢ kullanılarak yeniden yapılmıĢtır. Benzer Ģekilde 

cümle kapısı üzerindeki silmeyi taĢıyan salyangoz motifli sol konsol, mermer 

kullanılarak yeniden yapılmıĢtır (ġekil C.68). 

Birinci katta yer alan mekanları örten tonozlarda alçı silmeler yapılmıĢtır (ġekil C.69, 

C.70). 101 mekanı üzerindeki tonozda çimento harcı ve tuğla ile dikiĢ yapılmıĢtır 

(ġekil C.71). 

Projede Z3a ve Z7 olarak tanımlanan Z01 ve Z04 mekanları arasındaki geçiĢte yer 

alan KZ02 ve KZ07 kapıları yapılmıĢtır (ġekil C.72). Ayrıca KZ08, KZ09, KZ10 ve 

birinci katta yer alan kapılar yenilenmiĢtir (ġekil C.73). 

Zemin kat ve birinci katta yer alan kapıların kemer üzengi seviyelerine çelik 

köĢebentler yerleĢtirilmiĢtir (ġekil C.74). 

Demir merdiven korkulukları, avlu parmaklıkları ve pencere parmaklıkları yağlı 

boya ile boyanmıĢtır (ġekil C.75). 

Z02 son cemaat yeri tavanlarında alçı korniĢler yapılmıĢtır (ġekil C.76). Ayrıca bu 

bölümdeki duvar, tavan ve kemer yüzeylerine yağlı boya yapılmıĢtır (ġekil C.77). 

113 numaralı tuvalet mekanının mermer duvar kaplamaları yenilenmiĢtir (ġekil 

C.78). 

Z02 mekanı zemininde ahĢap parke yapılmıĢtır (ġekil C.79). Bu parkelerin üzerine 

sonradan Ģap dökülmüĢ ve raspalar sırasında kalıntılarına rastlanmıĢtır. 

Cümle kapısı üzerindeki kitabede ve mahfillerdeki stucco pano kenarlarında altın 

varak yapılmıĢtır (ġekil C.80). 

ġerefe altında yer alan pik döküm palmetlerin temizlikleri yapılıp, altın varak ile 

kaplanmıĢtır (ġekil C.81). 
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Elektrik tesisatı yenilenmiĢtir (ġekil C.82).102 mahfili kuzey köĢesindeki ayakta 

kagir örgü sökülerek buraya yerleĢtirilen elektrik panosunun bu yenileme sırasında 

yapılmıĢ olabileceği düĢünülmektedir. Sıhhi tesisat yenilenmiĢtir. 

Avluda kuzeybatı cephesi önünde drenaj sistemi yapılmıĢtır (ġekil C.83). 

28.9.1989 tarihli belgede bu tarihe kadar hünkar kasrında gerçekleĢtirilmiĢ olan iĢler 

Ģu Ģekilde özetlenmiĢtir; moloz temizliği, sıva raspası, çürütme ve dikiĢ iĢleri, elettik 

tesisatı, sıva, çelik konstrüksiyon döĢeme, meĢe pencere yapılması emprenyesi ve 

cilası, cam takılması, ahĢap döĢeme, pasalı tavan, pencere denizliklerine mermer 

döĢenmesi iĢleri (ġekil C.84). 

4.4 Vaziyet Planı 

Bulunduğu parselin yaklaĢık olarak merkezinde konumlanmıĢ olan Büyük Mecidiye 

Camisi avlu ile çevrilidir. Avlu, hünkar kasrının batı ve kuzey köĢesi ile kuzeydoğu 

cephesinin merkezinde yer alan avlu içi geçiĢ kapıları ile üç bölüme ayrılmaktadır. 

ġadırvanın, cami ana giriĢinin ve rıhtım ile hünkar giriĢinin yer aldığı bu üç bölüme 

ayrı olarak açılan üç avlu giriĢ kapısı bulunmaktadır. Avlu giriĢleri, kuzey yönünde 

birbirlerine paralel olarak uzanan Mecidiye Köprüsü Sokak, Cami Sokak ve Hazine 

Sokak üzerinde yer almaktadır.  Avlu güney ve batıda Ġstanbul Boğazı ile 

çevrelenmektedir, doğu yönünde ise kapatılmıĢ olan Ortaköy deresi bulunur. 

Avlunun kuzeydoğu köĢesinde betonarme, niteliksiz bir ek olan Ģadırvan, prefabrike 

bir ıslak hacim ile kuyu (ġekil D.1), kasrın güneydoğusunda da muhdes bir depo 

(ġekil D.2) ve kameriye bulunmaktadır. Avlu zemini; kuzeybatı, güneybatı ve 

güneydoğu yönlerinde traverten ile kaplıdır (ġekil D.3). Kuzeydoğu yönünde ise çok 

sayıda ve cinste ağaç ve bitkinin bulunduğu bir bahçe yer almaktadır (ġekil D.4). 

Hünkar kasrı kuzeybatı cephesi merdiven önünde, zeminde metal bir mazgal yer 

almaktadır. Avlu sınırları, kuzeybatı ve kuzeydoğu yönlerinde kimileri doğal taĢ 

kimileri çimento döküm olan babalar arasında yer alan ferforje parmaklıklar ile 

çevrilidir. Güneybatı ve güneydoğu yönlerinde ise rıhtım yaklaĢık 60 cm 

yüksekliğinde, traverten kaplı, muhdes bir parapetle sınırlanmaktadır. 

4.5 Genel Tanım 

Hünkar kasrı, son cemaat yeri, odalar ve mahfilleri içeren, simetrik biçimleniĢli kütle 

ile kaideleri bu kütlenin içerisine yerleĢtirilmiĢ olan minareler (iki adet) olmak üzere 
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kütlesel olarak iki elemandan meydana gelmektedir. Harimin oluĢturduğu kare plan 

Ģemalı kütleye, kuzeybatı yönünden birleĢen hünkar kasrı, bodrum, zemin ve birinci 

katlardan oluĢmaktadır. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan kasır, yanlarda 

kademelenen U biçiminde bir plan Ģemasına sahiptir (ġekil D.5). Plan Ģemasının 

uzun kenarı yaklaĢık olarak 31 metre iken, U Ģemasının kısa kolları yaklaĢık 19 

metre uzunluğundadır. Yapıya, biri kuzeybatı(cümle kapısı), diğeri güneybatı(hünkar 

kapısı)  cephesinin merkezinde yer alan iki giriĢten ulaĢılmaktadır. Bodrum katta yer 

alan mekanların kuzeybatı, güneydoğu cepheleri ve U Ģemasının kollarının iç 

yüzlerinde konumlanmıĢ ayrı giriĢleri bulunmaktadır. Minareler yan kanatların, 

kuzeybatı cephesinin merkezinde yer alan ana giriĢe bakan iç yüzlerine 

yerleĢtirilmiĢtir. Zemin ve birinci kat arasında düĢey sirkülasyon kuzeydoğu ve 

güneybatı kanatlarında yer alan ahĢap ve çelik olmak üzere iki adet merdiven ile 

sağlanmaktadır.  

4.6 Plan Özellikleri 

4.6.1 Bodrum kat 

Avlu seviyesinden yükseltilmiĢ bir zemin kata sahip olan kasrın bodrum katı 

cephelerden algılanabilmektedir. Bodrum katta kuzeydoğu, güneybatı kanatları ile 

merkez bölümün ayrı giriĢleri mevcuttur ve bu üç bölüm arasında geçiĢ 

bulunmamaktadır. Merkez bölümde yer alan bodrum mekanı (B01) harim bölümü 

altındaki bodrum mekanıyla bağlantılıdır. Güneybatı ve kuzeydoğu kanatlarında 

birbirine açılan üçer mekan (B01-B02-B03; B05-B06-B07) bulunmaktadır. Bodrum 

katta yapıya onarım dönemlerinde eklenmiĢ olan betonarme taĢıyıcılar ve B07 

mekanında betonarme bir su deposu mevcuttur. 

4.6.1.1 B01 mekanı (bodrum) 

Mekana, kasrın kuzeybatı cephesi merdiven duvarı merkezinde yer alan KB01 

kapısının açıldığı, zemin kat merdiven sahanlığı altında yer alan geçiĢten 

ulaĢılmaktadır. Boyutları 1217-451-1214-455 cm olan mekanın yüksekliği 217 

cm’dir. Mekanda yer alan 4 tekil taĢıyıcıdan kuzeybatı yönündeki ikisi kesme taĢ-

tuğla almaĢık örgülü kagir ayaklardır. Bu ayakların örgüsünde volkanik tüf ve 

kireçtaĢı bir arada kullanılmıĢtır. Güneydoğu yönündeki iki tekil taĢıyıcı ise 

betonarmedir (ġekil D.6). Mekanın zemini kagir ayakların sonuna kadar toprak 
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kaplıdır. Kagir ayaklardan sonra zeminden 62 cm yükselen ve betonarme taĢıyıcılar 

ile beraber üretilmiĢ 1024-534-1002-534 boyutlarında betonarme radye temel 

bulunmaktadır. Mekanın duvarları moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülüdür (ġekil D.7). 

Mekanın tavanı çimento sıvalıdır. Tavanda kagir ayakları ve beden duvarlarını 

birbirine bağlayan 48-28 cm boyutlarında betonarme kiriĢler ve betonarme zemin kat 

döĢemesi yer almaktadır. GeçiĢ üzerindeki merdiven sahanlığının döĢemesi blok 

mermerlerden üretilmiĢtir (ġekil D.8). Mekandaki betonarme taĢıcılardan sonra 

harim bölümü altında bodrum devam etmektedir.  

4.6.1.2 B02 mekanı (oda) 

B03 mekanı ve kasrın güneydoğu cephesi üzerindeki KB02 kapısından ulaĢılan 

mekan 554-485-556-495 cm boyutlarında ve 242 cm yüksekliğindedir. Mekanın 

zemini toprak kaplıdır. Mekanın kuzeybatı duvarı üzerinde B03 mekanına açılan kapı 

boĢluğu ve zeminden 119 cm yükseklikte, duvar örgüsünün hemen önünde yer alan 

ve mekanın kuzey köĢesinden batı köĢesine kadar uzanan, 5x5 cm kesitinde demir 

gergi (ġekil D.9) bulunmaktadır. Kuzeybatı ve güneybatı duvarları moloz taĢ- tuğla 

almaĢık örgülüdür. Kuzeydoğu duvarı önünde 35-45 cm eninde ve 30-50 cm 

yüksekliklerinde iki basamak oluĢturan moloz taĢ örgülü kagir temellerin bir bölümü 

(ġekil D.10) bulunmaktadır. Mekanın güneydoğu duvarı (ġekil D.11) üzerinde kasrın 

güneydoğu cephesine açılan ve mekandan 4 basamak çıkılarak ulaĢılan metal kapı 

(KB02) bulunmaktadır. Moloz taĢ- tuğla almaĢık örgülü güneydoğu duvarında, kapı 

üzerinde betonarme kiriĢ bulunmaktadır. Mekanın tavanında sıva yoktur ve 

betonarme zemin kat döĢemesi ve güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda uzanan 52-25 

cm boyutlarındaki betonarme kiriĢ (ġekil D.12) görülmektedir. 

4.6.1.3 B03 mekanı (oda) 

B04 ve B02’ den ulaĢılan, mekan 504-586-562-598 cm boyutlarında ve 199 cm 

yüksekliğindedir. Mekanın zemininde toprak tabakası bulunmaktadır. Mekanın 

kuzeybatı duvarı üzerinde B04 mekanına açılan kapı bulunmaktadır. Moloz taĢ-tuğla 

almaĢık örgülü duvarda kapı boĢluğu üzerinde 20. yy tuğlaları ile örülmüĢ dolgu 

bulunmaktadır. Mekanın kuzey köĢesinde 20. yy tuğlaları ve çimento ile örülmüĢ 

duvarları seramik karo kaplanmıĢ 202-100-182-131 cm boyutlarında muhdes bir 

ıslak hacim bulunmaktadır. Mekanın kuzeydoğu duvarının (ġekil D.13) minare 

izdüĢümüne denk gelen bölümü yanaĢık derzli, kesme taĢ örgülüyken geri kalan 
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bölümü moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülüdür. Mekanın üzerinde B02 mekanına açılan 

kapı boĢluğu bulunan güneydoğu duvarı ile güneybatı duvarı da moloz taĢ-tuğla 

almaĢık örgülüdür (ġekil D.14). Mekanın ortasında 25x25 cm boyutlarında 

betonarme kolon ve sıvasız tavanda betonarme zemin kat döĢemesi ile kuzeybatı-

güneydoğu ile kuzeydoğu-güneybatı doğrultularında uzanan, 49x25 cm boyutlarında 

olan kiriĢler bulunmaktadır (ġekil D.15).  

4.6.1.4 B04 mekanı (oda) 

B03 mekanı ve kasrın güneybatı kanadının kuzeydoğu cephesi üzerinde bulunan 

KB04 kapısından ulaĢılan mekanın boyutları 624-453-574-438 cm iken yüksekliği 

221 cm’dir. Zemini toprak kaplı olan mekanın duvarlarında ve tavanında çimento 

sıva üzeri kireç badana bulunmaktadır (ġekil D.16). Mekanın kuzeydoğu duvarı 

üzerinde zeminden 3 basamak çıkılarak ulaĢılan kemerli, demir kapı bulunmaktadır 

(ġekil D.17). Mekanın güneydoğu duvarı üzerinde B03 mekanına açılan ahĢap kapı 

(KB03) bulunmaktadır (ġekil D.18).  

4.6.1.5 B05 mekanı (oda) 

Kasrın kuzeydoğu kanadının güneybatı cephesinde bulunan KB05 kapısından 

ulaĢılan mekan, 582-475-585-474 cm boyutlarında ve 205 cm yüksekliğindedir. 

Zemini toprak kaplı olan mekanın duvarları moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülüdür. 

Mekanın güneydoğu duvarı üzerinde yer alan kapıdan B06 mekanına ulaĢılmaktadır. 

Mekanın kuzeybatı ve güneydoğu duvarları önünde 28-41 cm enlerinde ve 34 cm 

yüksekliklerinde birer basamak oluĢturan moloz taĢ örgülü kagir temellerin 

bölümleribulunmaktadır. Mekanın tavanında kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 

uzanan, 25x50 cm boyutlarında betonarme kiriĢ bulunmaktadır. 

4.6.1.6 B06 mekanı (oda) 

B05 mekanından ulaĢılan, mekan 586-576-657-587 cm boyutlarında ve 203 cm 

yüksekliğindedir. Zemini toprak kaplı olan mekanın duvarları moloz taĢ-tuğla 

almaĢık örgülüdür. Mekanın kuzeybatı duvarı üzerinde B05 mekanına açılan kapı 

boĢluğu bulunmaktadır. Mekanın kuzeydoğu duvarı üzerinde kasrın kuzeydoğu 

cephesi üzerinde bulunan muhdes demir kapı (KB06) yer almaktadır. Mekanın 

güneydoğu duvarı üzerinde B07 mekanına ulaĢımı sağlayan kapı bulunur. Mekanın 

ortasında 25x25 cm boyutlarında betonarme kolon ve tavanda betonarme zemin kat 
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döĢemesi ile kuzeybatı-güneydoğu ile kuzeydoğu-güneybatı doğrultularında uzanan, 

48x25 cm boyutlarında olan kiriĢler bulunmaktadır. 

4.6.1.7 B07 mekanı (oda) 

Boyutları 556-496-506-437 cm ve yüksekliği 231 cm olan mekana, B06 mekanından 

ulaĢılmaktadır. Zemini toprak kaplı olan mekanın duvarlarında moloz taĢ-tuğla 

almaĢık örgülüdür. Mekanın kuzeybatı duvarı üzerinde B06 mekanına açılan kapı 

bulunmaktadır. Mekanın kuzeydoğu duvarı üzerinde kasrın kuzeydoğu cephesine 

açılan demir parmaklıklı pencere (PB01) yer almaktadır. Mekanın güneydoğu duvarı 

üzerinde kasrın güneydoğu cephesi üzerinde bulunan demir parmaklıklıpencere 

(PB02) yer almaktadır. Mekanın güneybatı duvarı önüne 150 cm yüksekliğinde, 346-

252-343-244 cm boyutlarında betonarme bir su deposu inĢa edilmiĢtir. Mekanın 

tavanında kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan, 51x25 cm boyutlarında 

betonarme kiriĢ bulunmaktadır. 

4.6.2 Zemin kat 

Yapının üzerine oturduğu rıhtımdan yaklaĢık olarak 2 metre kadar yükseltilmiĢ olan 

zemin kat, avludan ibadet mekanına ulaĢımı sağlayan bir merkez kısım ile bu bölüme 

kuzeydoğu ve güneybatı yönlerinden birleĢen iki kanattan oluĢmaktadır.  

Yapının merkez kısmında, harim ile yan kanatlar arasında sirkülasyonu düzenleyen 

bir giriĢ holü iĢlevini gören Z01 mekanı ve bu mekan ile harim arasında yer alan son 

cemaat yeri bulunmaktadır. Kuzeydoğu ve güneybatı kanatlarında ise dikdörtgen 

planlı üçer mekan bulunur. Bunlardan giriĢ holüne (Z01) bağlanan ortadaki mekanlar 

(Z04 ve Z08), kuzeybatı ve güneydoğu yönlerindeki odalara (Z03-Z06; Z07-Z10) ve 

tuvaletlere (Z05 ve Z09) açılan birer sofa niteliğindedir. Z04 ve Z08 mekanlarını, 

Z01 mekanına bağlayan geçiĢler ile tuvalet mekanları (Z05 ve Z09) arasında minare 

kaideleri bulunmaktadır. Zemin katı, birinci kata bağlayan merdivenler Z06 ve Z10 

mekanlarında yer almaktadır. 

Hünkar kasrının ana giriĢi, kuzeybatı cephesinin merkezinde yer alan ve eğrisel, iki 

kolunda da 11 basamak bulunan bir merdivenle çıkılan yükseltilmiĢ bir platformdan 

ulaĢılan cümle kapısıdır (KZ01). Aynı platformdan, kuzeydoğu ve güneybatı 

kanatlarında yer alan minarelerin giriĢlerine de ulaĢılmaktadır. Zemin kata, güneybatı 

cephesinin merkez aksında yer alan, iki yandaki kollarında 8 basamak bulunan bir 
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merdivenlerle çıkılan portikodan ulaĢılan hünkar giriĢinden (KZ04) de 

ulaĢılabilmektedir.  

Zemin kat mekanlarının duvarları son olarak 1988 yılı onarımında çimento 

bağlayıcılı sıva ve boya ile kaplanmıĢtır. Boya ve çimento sıva söküm iĢlemi 

gerçekleĢtirildikten sonra mekanın duvarlarında kullanılmıĢ olan malzeme ve özgün 

yapım tekniklerini gözlemleme imkanı elde edilmiĢtir. 

4.6.2.1 Z01 mekanı (giriĢ holü) 

Mekan 1268-455-1322-467 cm boyutlarında, 361 cm yüksekliğindedir. Mekana 

kuzeybatı duvarı üzerinde bulunan, çift kanatlı, ahĢap bir kapı olan cümle kapısından 

(KZ01) ulaĢılmaktadır. Raspa öncesi mekanın zemininde, giriĢ kapısı kanatlarının içe 

doğru açılmasını engelleyecek Ģekilde, uygunsuz bir imalat sonucu gerçekleĢtirilmiĢ 

ve sonradan kapı önündeki bölümü kanatların açılabilmesi için kırılarak, sökülmüĢ 

muhdes mermer döĢeme kaplaması bulunmaktaydı (ġekil D.19). Raspa iĢleminde 

mekanın zemininden, 2 cm mermer kaplama ve 10 cm yüksekliğinde, çimento 

bağlayıcılı Ģap sökülmüĢtür. Duvar eteklerinde, zemin kaplaması ile aynı 

malzemeden yapılmıĢ, 5 cm yüksekliğinde, mermer süpürgelik bulunmaktaydı, raspa 

iĢlemi sırasında muhdes olan bu süpürgelikler de sökülmüĢtür. Mekanın kuzeydoğu 

ve güneybatı duvarlarının (ġekil D.20, D. 21) yapım sistemi; horasan harcı 

kullanılarak oluĢturulmuĢ, iki sıra halindeki dörder tuğla bandı ile ayrılmıĢ, moloz taĢ 

örgüdür. Aynı duvarlarda 28x14x4 cm boyutlarında tuğlalar kullanılmıĢtır. 

Kuzeydoğu duvarı üzerinde, tuğla ve çimento harcı kullanılarak doldurulmuĢ, 70-90 

cm boyutlarında bir boĢluk bulunmaktadır. Z08 mekanına ulaĢan geçiĢe açılan kapı 

boĢluğu üzerindeki kemerde tuğla ve derzlerde parça kopmaları mevcuttur. Raspa 

öncesi, mekanın güneydoğu duvarı üzerinde merkezde çift kanatlı, ahĢap bir kapı ve 

kapının iki yanında kanatlı, ahĢap doğramalı, dökme demir parmaklıklı birer pencere 

bulunmaktaydı (ġekil D.22). Pencereler sökülüp, duvardaki çimento sıva raspası 

gerçekleĢtirildikten sonra, pencere altlarındaki duvarların örgüsünde, delikli tuğla 

(20. yy tuğlası) kullanıldığı gözlemlenmiĢtir (ġekil D.23). Pencere altlarındaki bu 

muhdes dolgular sökülmüĢtür. Aynı bölgede, pencere ve kapı üstlerinde, taĢıyıcı 

ayakları kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda birbirine bağlayan kagir kemer 

örgülerinin olmadığı görülmüĢtür. Söz konusu bölümlerde iki, oval ahĢap eleman ve 

betonarme mahfil döĢemelerinin kiriĢi altına çimento harcı ile yapıĢtırılmıĢ tuğlalar 

yardımıyla bir kemer formu oluĢturulduğu gözlemlenmiĢtir (ġekil D.24). Ayrıca kapı 
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boĢluğu ve güneybatı yönündeki pencere boĢluğu üzerinde, 1985 yangınında hasar 

görüp sökülen ahĢap birinci kat döĢemesine ait ahĢap kiriĢler bulunduğu görülmüĢtür 

(ġekil D.25). Mekanın güneydoğu duvarında, pencere ve kapı boĢlukları arasında 

kalan taĢıyıcı ayaklar kesme taĢ (kireçtaĢı)- tuğla (28x14x4 cm boyutlu) almaĢık örgü 

ve horasan harcı kullanılarak inĢa edilmiĢtir. GiriĢ holü ve son cemaat yeri arasında 

kalan bu ayakların, hole (Z01) bakan bölümünde köĢelerde, 28x14x6 cm boyutlu 

tuğlalar ve 3 cm yüksekliğindeki derzlerde horasan harcı kullanılarak 

gerçekleĢtirilmiĢ dolgular olduğu gözlemlenmiĢtir. Mekanın doğu köĢesindeki ayakta 

bulunan tuğla dolgu araĢtırma raspası sonucu söküldüğünde, kagir ayakların 

kuzeybatı yönlerinin, birinci katta olduğu gibi artı (haç) formunda olduğu 

anlaĢılmıĢtır (ġekil D.26). Merkezdeki kapı boĢluğunun iki yanındaki ayaklarda, 

tavana yakın bölümde, birer adet demir kılıç bulunmaktadır. Mekanın kuzeybatı 

duvarı üzerinde, merkezde ana giriĢ kapısı (KZ01) ve kapının iki yanında birer adet, 

kanatlı, ahĢap doğramalı, dökme demir parmaklıklı pencere bulunmaktaydı (ġekil 

D.27). Pencere doğramaları ve demir parmaklıklar söküldükten sonra, pencere 

boĢluğu üzerinde 5x5 cm boyutlarında, 3 adet demir atkı bulunduğu gözlemlenmiĢtir 

(ġekil D.28). GiriĢ kapısı doğramaları sökülmemiĢtir ancak kapı boĢluğu üzerindeki 

duvar iç ve dıĢ yüzeyleri sınırlarına yerleĢtirilen iki demir eleman 

gözlemlenebilmektedir. Tüm duvar yüzeyi boyunca devam etmeyip, kapı ve pencere 

boĢlukları boyutlarından iki yanlarda yaklaĢık olarak 40-45 cm daha uzun olan bu 

demir elemanlar, korozyona uğramıĢtır. Kapı ve pencere boĢlukları ve çelik birinci 

kat döĢemesi arasında farklı boyutlarda tuğlalar ve çimento bağlayıcılı harç 

kullanılarak muhdes dolgular gerçekleĢtirilmiĢtir. Kuzeybatı duvarında, mekanın 

kuzey ve batı köĢeleri ile pencere ve kapı boĢlukları arasında birer adet olacak 

Ģekilde, toplamda dört adet, yanaĢık derzli kesme taĢ (kireçtaĢı) örgü kullanılarak, dıĢ 

cephede çıkıntı yapan kagir ayaklar (ġekil D.29) mevcuttur. Bu ana taĢıyıcılar ve 

kapı ile pencere boĢlukları arasında kalan kısımlarda ise horasan harçlı tuğla örgü 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Mekanın tavan kaplaması 1988 onarımında, birinci kat döĢemesi 

çelik profillerinin altına köĢebentler kullanılarak monte edilmiĢ 5x5 cm kesitinde 

ahĢap kadronlara çakılan, 3,5 cm kalınlığında kontrplak levhalar ve bu levhaların 

birleĢme çizgilerine yerleĢtirilen enli kayıtlar kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir ve 

üzeri yağlı boya ile boyanmıĢtır. Tavan eteğinde bulunan, tavan kaplaması gibi 

muhdes olan profilli korniĢ raspa iĢlemleri sırasında sökülmüĢtür. Mekandan, 
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güneydoğusundaki Z02; güneybatısındaki Z04 ve kuzeydoğusundaki Z08 

mekanlarına geçilmektedir. 

4.6.2.2 Z02 mekanı (son cemaat yeri) 

Birbirine bağlanan, köĢeleri yuvarlatılmıĢ kare plan Ģemalı 3 birim (ġekil D.30) ve 

ayaklar arasında kalan kemerli geçiĢlerden oluĢan mekanda her birim kuzeydoğudan 

güneybatıya doğru sırayla 320-334-324-331;307-339-309-336; 331-347-322-355 cm 

boyutlarında ve 357;363;364 cm yüksekliğindedir.  Mekana günümüzde devam eden 

restorasyon kapsamında gerçekleĢtirilen raspalar öncesinde, kuzeybatı yönündeki iki 

taĢıyıcı ayak arasında bulunan çift kanatlı ahĢap kapıdan ulaĢılmaktaydı. Mekanın 

zemininde bulunan çimento Ģap üzerindeki pembe renkli zemin kaplaması 

raspalandığında, betonarme döĢeme üzerine aralıklı olarak dizilmiĢ 8x4 cm’lik ahĢap 

kadronlar arasına straforların yerleĢtirilmiĢ ve Ģapın bu sistem üzerine dökülmüĢ 

olduğu gözlemlenmiĢtir (ġekil D.31). Mekanın güneybatı yönündeki biriminin 

harime açıldığı kemerli geçiĢ bölgesinin zemininde Ģap ile straforlar arasında parke 

kaplama yer aldığı gözlemlenmiĢtir (ġekil D.32). Mekanın duvarları ile ayakların 

etrafında bulunan 5 cm yüksekliğinde ahĢap süpürgelik raspa sırasında sökülmüĢtür. 

Mekanın duvarları ve taĢıyıcı ayakların yüzeyleri yaklaĢık 5-6 cm kalınlığında alçı 

üzeri yağlı boya ile kaplıydı. Kuzeydoğu duvarı üzerindeki alçı ve yağlı boya 

tabakası söküldüğünde, yuvarlatılmıĢ köĢeler ile birleĢen bir kemer bulunduğu ve 

duvar yüzeyinin 15 cm geride kaldığı ve duvar, kemer ve yuvarlatılmıĢ köĢelerin 

tuğla örgülü olduğu gözlemlenmiĢtir (ġekil D.33). Kemerin alt kısmına ve çeyrek 

daire formlu köĢelere üzerlerindeki sıvayı tutmaları için demir çivilerin çakıldığı 

görülmüĢtür. Aynı birimi harime bağlayan taĢıyıcı ayağın ise yanaĢık derzli kesme 

taĢ olarak inĢa edildiği ve taĢların yüzeylerine demir çiviler çakılmıĢ olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Mekanın geri kalan düĢey yüzeylerinde raspa iĢlemi henüz 

gerçekleĢtirilmemiĢtir. Mekanın tavanları alçı ve yağlı boya kaplıdır. Kare plan 

Ģemalı birimlerin tavanları düzdür ve tavan eteklerinde alçıdan yapılmıĢ profilli bir 

korniĢ bulunur. Bu birimleri birbirine ve harime bağlayan geçiĢlerdeki kemer karnı 

yüzeyleri 1,5-2 cm derinliğinde yivlerin bulunduğu alçı tabakası ve üzerinde yağlı 

boya ile kaplıdır. Mekanın duvar, ayak yüzeyleri ve tavanını kaplayan alçılar ve alçı 

tavan profilleri muhdestir ve kartonpiyer tarzında niteliksiz bir iĢçilikle 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Son cemaat yerinden, güneydoğusundaki harim bölümüne 

geçilmektedir. 
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4.6.2.3 Z03 mekanı (oda) 

Z04’ ten KZ03 kapısı ve Z01-Z04 arası geçiĢten KZ02 kapısı ile girilen oda 761-496-

760-493 cm boyutlarında ve 334 cm yüksekliğindedir. Mekanın zemininde, 

betonarme döĢeme üzerine yerleĢtirilmiĢ 5x5 cm’lik ahĢap kadronlar üzerine 

çakılmıĢ 3,5 cm kalınlığında ahĢap döĢeme kaplaması bulunmaktadır. Duvar 

eteklerinde 10 cm yükseklikte ahĢap süpürgelik bulunmaktadır. ġantiyede görevli 

mimarların ofisi olarak kullanıldığı için mekanda henüz raspa iĢlemleri 

gerçekleĢtirilmemiĢtir. Mekanın duvarları (ġekil D.34), yağlı boya kaplıdır ve 

duvarların zeminden 107 cm yükseklikteki kısmında, tüm odayı çevreleyen, 1988 

onarımında niteliksiz bir iĢçilikle gerçekleĢtirilmiĢ olan, muhdes, bitkisel formlu 

kalemiĢi taklidi bordür bulunmaktadır. Mekanın güneydoğu duvarı üzerinde, güney 

köĢesine daha yakın olarak konumlanmıĢ, 3 adet, kanatlı, ahĢap doğramalı, dökme 

demir parmaklıklı pencere (PZ01, PZ02, PZ03) bulunmaktadır. Aynı duvar üzerinde 

pencere iç denizliklerinin yaklaĢık 20 cm kadar altından geçen ve en soldaki 

pencerenin bitimine kadar devam eden derin bir çatlak bulunmaktadır. Mekanın 

güneybatı duvarı üzerinde güneydoğu duvarı üzerindekilerle aynı özelliklere sahip 3 

adet pencere (PZ04, PZ05, PZ06) bulunmaktadır. Bu duvar üzerinde de pencere iç 

denizliklerinden yaklaĢık 15 cm aĢağıdan geçen ve tüm duvar boyunca devam eden 

derin bir çatlak bulunmaktadır. Duvar üzerinde boya kabarmaları ve dökülmeleri de 

mevcuttur. Mekanın kuzeybatı duvarı üzerinde KZ02 ve KZ03 kapıları 

bulunmaktadır (ġekil D.35).  Z01-Z04 arasındaki geçiĢe açılan KZ02 kapısının, 

konumlanıĢı ve boyutları nedeniyle sonradan açılmıĢ, muhdes bir kapı olabileceği 

düĢünülmektedir. Mekanın tavan eteğinde, zemin kattaki diğer mekanlarda olduğu 

gibi ahĢap bir korniĢ bulunmamaktadır. Bunun yerine bu bölgede, 20 cm 

yüksekliğinde, duvar yüzeyinden 0,5 cm öne doğru çıkıntı yapan bir diĢle baĢlayıp 

tavana doğru kavis yapan bir silme gerçekleĢtirilmiĢtir. Mekanın tavanında, enleri 18 

cm olan ahĢap kayıtlarla geometrik formlar oluĢturulmuĢ,bağdadi sıvalı tavan 

kaplaması bulunmaktadır. 

4.6.2.4 Z04 mekanı (giriĢ holü) 

Mekana güneybatı cephesinde, avlu zemininden yükseltilmiĢ olan revaklı bölümün 

merkezindeki hünkar kapısından (KZ04) ve Z01 mekanının güneybatısındaki KZ07 

kapısından ulaĢılmaktadır. Mekan 530-588-518-586 cm boyutlarında ve 355 cm 

yüksekliğindedir. Mekanın zemininde bulunan, 2 cm kalınlığındaki, muhdes mermer 
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kaplama ve altındaki 8-10 cm yüksekliğindeki çimento Ģap ile duvar eteklerindeki 

ahĢap süpürgelik sökülmüĢtür. Mekanın duvarlarında, yağlı boya üzerinde, Z03 

mekanındaki ile aynı motifte, niteliksiz bir kalemiĢi taklidi bordür bulunmaktaydı 

(ġekil D.36). Mekanın bazı duvarlarında yağlı boya tabakası altında çimento sıva 

gerçekleĢtirildiği, bazı duvar yüzeylerinde ise horasan sıvanın bulunduğu yapılan 

raspalardan sonra gözlemlenmiĢtir. Mekanın güneybatı duvarı üzerinde merkezde çift 

kanatlı, ahĢap hünkar kapısı, kapının iki yanında da birer adet, ahĢap doğramalı, 

kanatlı, dökme demir parmaklıklı pencere (PZ07, PZ08) bulunmaktadır (ġekil D.37). 

Moloz taĢ-tuğla almaĢık örgü olarak gerçekleĢtirilmiĢ olan duvarın, alt bölümünde 

çimento bağlayıcılı sıva gerçekleĢtirildiği, üst bölümlerde ise horasan sıvanın 

bulunduğu gözlemlenmiĢtir. Mekanın kuzeybatı duvarı üzerinde Z06 mekanına 

açılan kapı bulunmaktadır. Bu duvar üzerinde horasan sıva bulunduğu için, batı 

köĢesine yakın çok küçük bir bölümünde sıva sökümü gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

bölümden anlaĢıldığı üzere duvar, moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülü olarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Mekanın kuzeydoğu duvarı üzerinde Z01 mekanıyla arasındaki 

geçiĢe ve Z05 mekanına açılan kapılar (KZ07 ve KZ06) bulunmaktaydı. GeçiĢe 

açılan kapı raspa sırasında sökülmüĢtür. Tuvalet (Z05) ve geçiĢ mekanları arasında 

minarenin kaide bölümü bulunduğundan, Z04 mekanının kuzeydoğu duvarının 

yapım sistemi diğerlerinden farklı olacak Ģekilde yanaĢık derzli kesme taĢ (kireçtaĢı) 

örgüdür (ġekil D.38). Duvar üzerinde kesme taĢlara çakılmıĢ demir çiviler ve 

duvarın, döĢemeye yakın olan kısımlarında rutubet izi bulunmaktadır. Mekanın 

güneydoğu duvarı üzerinde, Z03 mekanına açılan kapı bulunmaktadır. Z04 mekanı 

ile Z03 ve Z06 mekanları döĢemeleri arasında kot farkı bulunmaktadır. Bu nedenle 

mekanın güneydoğu ve kuzeybatı duvarlarındaki kapı boĢluklarının zemini, Z04 

mekanı zemininden yaklaĢık olarak 21 cm yüksektedir. Mekanın güneydoğu duvarı 

moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülüdür ve üzerinde horasan sıva bulunmaktadır. Mekan 

duvarlarındaki çimento sıvalar sökülürken, horasan sıvalar (ġekil D.39) korunmuĢ ve 

güneydoğu duvarından sıva örneği alınarak laboratuvarda incelenmiĢtir. Mekanın 

tavan eteğinde profilli, ahĢap bir korniĢ bulunmaktadır. Mekanın tavanında, enleri 15 

cm geniĢliğindeki ahĢap kayıtlarla geometrik formların oluĢturulduğu ve kayıtların 

arasındaki bölümlerde bağdadi tekniği kullanılarak yüzeylerin horasan sıva üzeri 

boya ile kaplandığı görülmüĢtür. Tavandaki söz konusu sıva katmanından temsili 

örnek alınarak incelenmiĢtir. Hünkara ayrılan güneybatı kanadında, Z03 mekanı, 

merdiven(Z06), tuvalet (Z05) arasında sirkülasyonu düzenleyen bir giriĢ holü/sofa 
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niteliğindeki mekan, Z01 mekanına da açılarak yapının merkez kısmına ulaĢıma da 

olanak vermektedir. 

4.6.2.5 Z05 mekanı (tuvalet) 

Z04’ten KZ06 kapısıyla ulaĢılan mekan, 210-145-206-142 cm boyutlarında ve 342 

cm yüksekliğindedir. Zemini mermer kaplı olan mekanda kapının önünde mermer 

kaplama kaldırılıp yerine 70x110 cm boyutlarında ahĢap levha konmuĢtur.  Mekanın 

kuzeydoğu duvarı üzerindebir adetkanatlı, ahĢap doğramalı, kemerli pencere (PZ09) 

bulunur. Duvarlar, pencere kemer seviyesine kadar muhdes seramik karo kaplıdır 

(ġekil D.40). Duvarların üst kısımları ve tavanbadanalıdır (ġekil D.41).  Tavanda 

rutubet izi görülmektedir. Mekanda henüz raspa yapılmamıĢtır.  

4.6.2.6 Z06 mekanı (merdiven holü) 

Z04 mekanından ulaĢılan merdiven holü, birinci kata çıkan üç kollu merdiven 

önünde (ġekil D.42) yer alan, güneydoğu yönündeki duvarı merdiven yan kollarının 

izdüĢümünde eliptik formda olan bir mekandır. Mekanın birinci kat sahanlığı altında 

kalan maksimim yüksekliği 337 cm’dir. Eliptik merdiven yan kolları altında, 

merdivenin orta kolu sınırına kadar uzanan ve ahĢap kapılarla merdiven holünden 

ulaĢılan iki adet mekan (ġekil D.43, D.44) bulunmaktadır. Mekanın döĢemesinde 

ahĢap kaplama bulunmaktadır. Duvarlarda ve birinci kat sahanlığı altında birkaç 

katman halinde kalemiĢi bezeme bulunmaktadır. Merdivenin eliptik yan kolları 

altındaki 1988 onarımında gerçekleĢtirilmiĢ olan niteliksiz kalemiĢi taklitleri 

raspalandığında altlarında bazı bölümlerde baĢka bir bezeme bulunmazken bazı 

kısımlarda alt katmanların bulunduğu görülmüĢtür (ġekil D.45). 

4.6.2.7 Z07 mekanı (oda) 

Z08’den KZ08 kapısıyla ulaĢılan mekan, 611-486-615-491 cm boyutlarında ve 296 

cm yüksekliğindedir. Mekanın zemininde, betonarme döĢeme üzeri ahĢap döĢeme 

kaplaması bulunmaktadır. Mekanın güneybatı, kuzeybatı ve kuzeydoğu duvarları 

üzerinde üçer adet, kanatlı, ahĢap doğramalı, kemerli pencere (PZ11-PZ19) 

bulunmaktadır (ġekil D.46). Bu duvarlar 28x14x4 ve 29x15x5 cm boyutlarındaki 

tuğlalar ile 3 cm derz yüksekliğine sahip horasan harcı ile örülmüĢtür. Mekanın tüm 

pencerelerinin, mermer iç denizlikleri muhdestir ve çimento ile 

yapıĢtırılmıĢtır.Mekanın güneydoğu duvarı (ġekil D.47) üzerinde merkezde çift 
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kanatlı, ahĢap bir kapı (KZ08) ve güney köĢesine yakın 113 cm geniĢliğinde, 33 cm 

derinliğinde kemerli bir niĢ bulunmaktadır. Bu duvarda yapım sistemi olarak, 

mekanın diğer duvarlarından farklı olacak Ģekilde moloz taĢ-tuğla almaĢık örgü 

kullanılmıĢtır. Mekanın tavan eteğinde bulunan, profilli ahĢap korniĢ raspa sırasında 

sökülmüĢtür. Mekanın tavanında, 1988 onarımında gerçekleĢtirilmiĢ olan, ince uzun 

dikdörtgen motiflerinden oluĢan, yağlı boya ile boyanmıĢ, pasalı ahĢap tavan 

kaplaması bulunmaktadır (ġekil D.48). 

4.6.2.8 Z08 mekanı (oda) 

Mekana, Z01 mekanının kuzeydoğusundaki geçiĢ mekanından iki basamak çıkılarak 

ulaĢılmaktadır. Mekan, 594-608-589-606 cm boyutlarında ve 297 cm 

yüksekliğindedir. Mekanın zemininde, betonarme döĢeme üzeri ahĢap döĢeme 

kaplaması bulunmaktadır. Mekanın güneybatı duvarı üzerinde bulunan, Z01 

mekanıyla arasındaki geçiĢe ve Z09 mekanına açılan kapılar raspa sırasında 

sökülmüĢtür. Tuvalet (Z09) ve geçiĢ mekanları arasında minarenin kaidesi 

bulunduğundan, Z08 mekanının güneybatı duvarının (ġekil D.49) yapım sistemi 

diğerlerinden farklı olacak Ģekilde yanaĢık derzli kesme taĢ (kireçtaĢı) örgüdür. Bu 

duvarın kuzeybatı kenarında 121 cm uzunluğunda, 12 cm derinliğinde mekanik bir 

etki sonucu açılmıĢ olan bir boĢluk bulunmaktadır. Mekanın kuzeybatı (ġekil D.50) 

duvarı üzerinde Z07 mekanına açılan KZ08 kapısı bulunmaktadır ve duvar, iki sıra 

halindeki üç tuğla bandı ile ayrılmıĢ, moloz taĢ örgülüdür. Mekandaki kapılar ile kapı 

boĢluğu üzerindeki tuğla kemer örgüsü arasında, bazılarında 20. yy tuğlası, 

bazılarında ise yaprak tuğla ve çimento harcı kullanılarak örülmüĢ muhdes dolgular 

mevcuttur. Duvarın kuzey köĢesinde tavan kaplamasından baĢlayarak 40 cm aĢağı 

inen, yaklaĢık 35 cm aralıkla yerleĢtirilmiĢ iki adet demir kılıç bulunmaktadır. 

Mekanın kuzeydoğu (ġekil D.51) duvarı üzerinde üç adet kemerli, ahĢap doğramalı, 

kanatlı, dökme demir parmaklıklı pencere (PZ20, PZ21, PZ22) bulunmaktadır. 

Duvarın pencere iç denizlikleri hizasına kadar olan bölümü ve pencere kemerlerinin 

üzerinde kalan bölümü moloz taĢ ile pencere araları ve pencere kemerleri ise tuğla ile 

örülmüĢtür. Mekanın güneydoğu duvarı üzerinde (ġekil D.52) Z10 mekanına açılan 

çift kanatlı, ahĢap kapı (KZ10) bulunmaktadır. Duvar iki sıra halindeki, üç tuğla 

bandı ile ayrılmıĢ moloz taĢ örgülüdür. Mekanın tavan eteğinde bulunan, profilli 

ahĢap korniĢ raspa sırasında sökülmüĢtür. Mekanın ahĢap pasalı tavanı, 1988 

onarımında gerçekleĢtirilmiĢtir ve yağlı boya kaplıdır. Z08 mekanı hünkar kasrının 
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kuzeydoğu kanadında, Z07 ve Z10 odaları ile tuvalet arasında sirkülasyonu 

düzenleyen bir sofa niteliğindedir. 

4.6.2.9 Z09 mekanı (tuvalet) 

Boyutları 231-149-232-153 cm olan mekanın yüksekliği 292 cm’dir. Bu mekana, 

Z08 mekanının güneybatı duvarı üzerindeki, raspa sırasında kaldırılan KZ09 

kapısından ulaĢılmaktadır. Mekanın zemininde muhdes mermer kaplama 

bulunmaktadır. Mekanın güneybatı duvarı üzerinde kemerli, kanatlı, ahĢap 

doğramalı, dökme demir parmaklıklı bir pencere (PZ10) bulunmaktadır(ġekil D.53). 

Mekanın duvarlarında, raspa öncesinde seramik karolar ve pencere altında muhdes 

mermer kaplama bulunmaktaydı. Mekanın güneydoğu duvarı (ġekil D.54), yanaĢık 

derzli kesme taĢ (kireçtaĢı) örgülüdür. Bu duvarın zeminden 97 cm yükseklikteki 

kısmında tüm duvar boyunca devam eden 12 cm yüksekliğinde, 9-11 cm 

derinliğinde, mekanik bir etki sonucu oluĢmuĢ bir boĢluk bulunmaktadır. Mekanın 

kuzeybatı duvarı moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülüdür ve batı köĢesine yakın 

bölümünde iki demir kılıç bulunmaktadır. Raspa öncesi rutubet izlerinin gözlendiği, 

tavan badanalıydı. Raspa sonrasında mekanın tavanında, üst kattaki tuvaletin yekpare 

hela taĢını taĢıyan, putrellerden (ġekil D.55) oluĢan bir konstrüksiyonun bulunduğu 

gözlemlenmiĢtir. 

4.6.2.10 Z10 mekanı (oda) 

Z08 mekanından çift kanatlı, ahĢap bir kapı (KZ10) ile girilen mekan, 760-477-765-

484 cm boyutlarında ve 296 cm yüksekliğindedir. Mekanın batı köĢesinde, birinci 

kata ulaĢımı sağlayan çift kollu, çelik konstrüksiyonlu, ahĢap kaplamalı, muhdes bir 

merdiven bulunmaktadır (ġekil D.56, D.57). Mekanın zemininde, betonarme döĢeme 

üzerine 5x5 cm’lik ahĢap kadronlar üzerine çakılmıĢ 3,5 cm kalınlığında muhdes, 

ahĢap döĢeme kaplaması bulunmaktadır. Mekanın kuzeybatı duvarı (ġekil D.58) 

üzerinde Z08 mekanı ile aralarındaki kapı bulunmaktadır ve duvar iki sıralı üç tuğla 

bandının ayırdığı moloz taĢ örgülüdür. Mekanın kuzeydoğu duvarı üzerinde kemerli, 

kanatlı, ahĢap doğramalı, dökme demir parmaklıklı, 3 adet pencere (PZ23, PZ24, 

PZ25) bulunmaktadır. Duvarın pencere iç denizlikleri hizasına kadar olan bölümü ve 

pencere kemerlerinin üzerinde kalan bölümü moloz taĢ ile pencere araları ve pencere 

kemerleri ise tuğla ile örülmüĢtür. Mekanın güneydoğu duvarı (ġekil D.59)  üzerinde 

diğer pencerelerle aynı nitelikte 3 adet pencere (PZ26, PZ27, PZ28) ve güney 
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köĢesine yakın sonradan doldurulmuĢ olan kemerli bir niĢ bulunmaktadır. 

Güneydoğu duvarı mekanın doğu köĢesinden pencerelerin bitimine kadar tuğla ile 

örülmüĢ,  pencere bitiminden mekanın güney köĢesine kadar ise moloz taĢ-tuğla 

almaĢık örgülü olarak inĢa edilmiĢtir. Duvar üzerindeki niĢin dolgusu araĢtırma 

raspasıyla sökülmüĢ ve niĢin (ġekil D.60) 219-101-32 cm boyutlarında olduğu 

anlaĢılmıĢtır. Mekanın güneybatı duvarı zeminden 119 cm yüksekliğindeki kısmına 

kadar moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülü olarak, buradan tavana kadar olan bölümü ise 

tuğla örgülü olarak inĢa edilmiĢtir. Duvarın taĢ-tuğla almaĢık örgülü bölümü, duvar 

yüzeyinde diĢ oluĢturacak Ģekilde tuğla örgülü üst bölümden yaklaĢık 9 cm öndedir. 

Mekanda bulunan özgün merdivene ait izler olabileceği düĢünülen duvar 

yüzeyindeki bu çıkıntılar (ġekil D.61, D.62), güney ve batı köĢelerinde zeminden 

119, 121 cm, merkezde ise 146 cm yüksekliktedir. Mekanın tavan eteğinde bulunan, 

profilli ahĢap korniĢ raspa sırasında sökülmüĢtür ve ahĢap pasalı tavan, 1988 

onarımında gerçekleĢtirilmiĢtir. Mekandan merdiven ile birinci kattaki 101 mekanına 

çıkılmaktadır. 

4.6.3 Birinci kat 

Birinci katın plan Ģeması büyük ölçüde zemin kata benzemektedir. Yapının merkez 

kısmında harim bölümüne localar Ģeklinde açılan mahfiller (102, 103 ve 105) ve 

kanatlar ile mahfiller arasında ulaĢımı sağlayan 104 mekanı bulunmaktadır. 

Kuzeydoğu ve güneybatı kanatlarında ise zemin katta olduğu gibi dikdörtgen planlı 

üçer mekan (101, 111, 112 ve 106, 107, 110) ve bunların orta birimlerinin açıldığı 

tuvalet ve odalar (108, 113 ve 109, 114) bulunur. Zemin kat ile birinci kat arasındaki 

düĢey sirkülasyon kuzeydoğu ve güneybatı kanatlarında bulunan merdivenlerden 

sağlanmaktadır. 1985 yılında çıkan yangın kuzeydoğu kanadında baĢlayıp merkez 

kanada doğru yayıldığından, birinci kat döĢemelerinden sadece güneybatı kanadında 

yer alanların ahĢap konstrüksiyonları korunabilmiĢtir. Kuzeydoğu kanadındaki tüm 

mekanların (101, 111, 112, 114) döĢemeleri ile 104 mekanının döĢemesi çelik 

konstrüksiyonlu olacak Ģekilde 1988 onarımında yeniden yapılmıĢtır. Söz konusu 

döĢemelerin konstrüksiyonunda NPI 180 ve NPU 220 çelik profiller kullanılmıĢtır. U 

profiller zemin kat duvarlarına oturtulup, aralarına yaklaĢık 60-65 cm aralıklarla I 

profiller yerleĢtirilmiĢ ve kaynaklı birleĢim yapılmıĢtır.  I profiller üzerine dik yönde 

olacak Ģekilde 40-45 cm aralıklarla 5x5 cm boyutlarındaki ahĢap kadronlar 

köĢebentlerle sabitlenmiĢ ve kadronların üzerine 3,5 cm kalınlığındaki levhalardan 
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oluĢan ahĢap döĢeme kaplaması monte edilmiĢtir. Mahfil (102, 103, 105) döĢemeleri 

ise betonarmedir. Birinci katta kuzeydoğu kanadı ile merkez bölümdeki mekanların 

tamamında ve güneybatı kanadında 108 ile 109 mekanlarında duvar yüzeylerinde 

bulunan çimento bağlayıcılı sıva üzeri yağlı boya tabakası raspalanmıĢtır. Ayrıca 

aynı mekanlarda duvar eteklerinde bulunan 10 cm yüksekliğindeki ahĢap 

süpürgelikler, tonozların yüzeylerindeki çimento sıvalar ile kartonpiyer tarzında 

niteliksiz iĢçilikle gerçekleĢtirilmiĢ muhdes alçı silmeler raspa sırasında sökülmüĢtür. 

Birinci katta kuzeydoğu kanadı ile merkez bölümlerde yer alan mekanların 

tonozlarında çimento sıva ve alçı korniĢler bulunurken, hünkara ayrılmıĢ olan 

güneybatı kanadındaki 106, 107 ve 110 mekanlarının tonozlarında kalemiĢi 

bezemeler bulunmaktadır. 

4.6.3.1 101 mekanı (oda) 

Z10 mekanından merdiven ile çıkılarak ulaĢılan mekan, 764-508-772-484 cm 

boyutlarında ve 531 cm yüksekliğindedir. Mekanın zemininde çelik döĢeme 

konstrüksiyonu üzeri ahĢap kaplama bulunmaktadır. Mekanın kuzeybatı duvarı 

üzerinde 112 mekanına açılan çift kanatlı, ahĢap kapı (K110) bulunmaktadır. 

Duvarın yapım sistemi moloz taĢ-tuğla almaĢık örgüdür ve kapı boĢluğu üzerinde 

tuğla örgülü kemer bulunmaktadır. Bu duvarın döĢeme kaplaması seviyesinden 5 cm 

aĢağıda kalan kısmında, 1985 yangınında yok olan ahĢap döĢemenin oturduğu 

düĢünülen yuva bulunmaktadır. Mekanın tuğla örgülü kuzeydoğu duvarı üzerinde 

kemerli, ahĢap doğramalı, kanatlı, 3 adet pencere (P104, P105, P106) bulunmaktadır. 

Mekanın güneydoğu duvarı (ġekil D.63) üzerinde diğerleriyle aynı özellikte 3 adet 

pencere (P101, P102, P103) ve güney köĢesine yakın sonradan doldurulmuĢ olan 

kemerli bir niĢ bulunmaktadır. Duvarın, mekanın doğu köĢesinden doldurulmuĢ niĢe 

kadar olan bölümü zeminden 44 cm yüksekliğe kadar moloz taĢ örgülü, bu bölümden 

tonoz baĢlangıcına kadar olan bölümü ise tuğla örgülüdür. NiĢin dolgusu ve mekanın 

güney köĢesine kadar olan kısım moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülüdür. Mekanın 

güneybatı duvarı (ġekil D.64) üzerinde 102 mahfiline açılan K101 kapısı 

bulunmaktadır. Kapı boĢluğu üzerinde kagir kemer örgüsünün bulunmadığı 

gözlemlenmiĢtir. Güneybatı duvarının yapım sistemi moloz taĢ-tuğla almaĢık 

örgüdür. Mekan, aynalı tonoz ile örtülüdür. 28x4 cm boyutlarındaki tuğlalar ile 

örülmüĢ olan tonozda strüktürel çatlaklar gözlemlenmiĢtir. Mekanın doğu köĢesinden 

baĢlayarak tonoz aynasının ortasına kadar devam eden derin çatlağın, çimento 
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bağlayıcılı harç ve tek sıra tuğla ile gerçekleĢtirilmiĢ olan dikiĢ (ġekil D.65) ile 

onarıldığı gözlemlenmiĢtir. Ayrıca tonozda, mekanın güney köĢesine yakın olan 

pencerenin kemerinden baĢlayarak tonozun 1 metrelik kısmına kadar devam eden 

fazla derin olamayan bir çatlak daha gözlemlenmiĢtir. Raspa öncesinde mekanın 

duvarlarında, tonoz örtüsünde boya dökülmesi ve yer yer çiçeklenme mevcuttu (ġekil 

D.66). Mekandan, kuzeybatı yönündeki 112 ve güneybatı yönündeki 102 

mekanlarına ulaĢılmaktadır.  

4.6.3.2 102 mekanı (mahfil) 

101 ve 104 mekanlarından ulaĢılan, 344-384-353-384 cm boyutlarında ve 426 cm 

yüksekliğindeki dikdörtgen planlı bölüm ve güneydoğusunda yer alan taĢıyıcı 

ayakları birbirine bağlayan kemerin altında kalan 217-178-217-177 cm boyutlarında 

ve 265 cm yüksekliğindeki bölümden oluĢan mahfil bir loca Ģeklinde harime 

açılmaktadır. Mekanın zemininde, betonarme döĢeme (ġekil D.67) üzerine düzensiz 

aralıklarla yerleĢtirilmiĢ, alt ve üsttekiler kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda, 

ortadakiler ise kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda olmak üzere, sırasıyla 7x7, 8x4 

ve 5x6 cm kesitlerinde 3 sıra ahĢap kadron ve en üstte ahĢap döĢeme kaplaması 

bulunmaktadır. Mekanın kuzeybatı yönünde (ġekil D.68), artı formlu ayaklar 

arasında, doğrultuları aynı, yükseklikleri farklı 3 kemer örgüsü bulunmaktadır. 

Mekanın kuzey ve batı köĢeleriyle birleĢen 297 cm yüksekliğindeki ilk kemer tek 

sıra tuğla ile örülmüĢken, ortada bulunan ve çift sıra tuğla ile örülmüĢ olan kemer, 

üçüncü kemer ile aynı yükseklikte olacak Ģekilde sökülmüĢtür. Mahfilden 104 

mekanına ulaĢımı sağlayacak bir geçiĢ oluĢturmak için yeterince yüksek olmayan 

kemerin sökülmesinin yanı sıra aynı kemerin üzengi seviyesinde yer alan demir 

gerginin de kesilmiĢ olduğu gözlemlenmiĢtir (ġekil D.69). Mekanın kuzey köĢesinde 

100 cm yükseklikte, ayak örgüsünün bir kısmı sökülerek elektrik panosu 

yerleĢtirilmiĢ ve panonun etrafı doldurulmuĢtur. Mekanın kuzeydoğu duvarı üzerinde 

101 mekanına açılan kapı ve mekanın doğu ile kuzey köĢesindeki taĢıyıcı ayakları 

bağlayan kemer bulunmaktadır. Mekanın güneydoğusunda ayakları bağlayan kemer 

örgüsü altındaki bölümünde, duvarlarda ve kemer yüzeyinde stucco panolar 

bulunmaktadır. Aynı bölümde zemin kaplamasından itibaren 53 cm yüksekliğe sahip 

ahĢap kaplı parapet bulunmaktadır. Bu kemerin altında 102 mekanının dikdörtgen 

planlı bölümüne bakan yüzeyinde köĢelerde düz, ortada ise kemer formunda olan 

demir bir gergi (ġekil D.70) bulunduğu gözlemlenmiĢtir. Stucco duvar panolarından 
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güneybatı yönündekinde stucco malzemenin arkasında yer alan sıvadan ayrıldığı ve 

yer yer parça kopmalarının ve çatlakların olduğu gözlemlenmiĢtir. Mekanın 

güneybatı duvarı üzerinde, batı köĢesine yakın olan ve bir zamanlar 103 numaralı 

mahfile geçiĢi sağlayan, moloz taĢ örgü ile doldurulmuĢ bir kapı (ġekil D.71) ile 

mekanın güney ve batı köĢelerindeki ayakları bağlayan ve tuğla duvar örgüsü ile aynı 

yüzeyde olan kemer bulunmaktadır. Mekanın dikdörtgen planlı bölümünün örtüsü 

aynalı tonozdur. 

4.6.3.3 103 mekanı (mahfil) 

347-385-344-381 cm boyutlarındaki ve 418 cm yüksekliğindeki dikdörtgen planlı 

kısım ve bunun güneydoğusunda kalan taĢıyıcı ayakları birbirine bağlayan kemerin 

altında bulunan 212-176-216-175 cm boyutlarında ve 265 cm yüksekliğindeki 

kısımdan (ġekil D.72) meydana gelen mekana, 104 mekanından ulaĢılmaktadır. 

Mekanın zemininde, betonarme döĢeme üzeri ahĢap kaplama bulunmaktadır. 

Mekanın kuzeybatısında, 102 mekanında olduğu gibi artı formlu ayaklar arasında 

üçlü kemer örgüsü bulunmaktadır ve buradan 104 mekanına açılan bir geçiĢ 

oluĢturmak için ortadaki kemer örgüsünün bir kısmı sökülmüĢtür ve kemer üzengi 

seviyesindeki demir gergi kesilmiĢtir (ġekil D.73). Mekanın, kuzeydoğu duvarı 

üzerinde güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda taĢıyıcı ayakları bağlayan kemer ve 

kuzey köĢesine yakın kapatılmıĢ bir kapı bulunmaktadır (ġekil D.74). Mekanın 

güneydoğusunda ayakları bağlayan kemer altındaki bölümünde duvarlarda ve kemer 

yüzeyinde stucco panolar bulunmaktadır. Bu kemerin altında, 102 mekanında olduğu 

gibi köĢelerde düz, ortada kemer formunda olan demir bir gergi gözlemlenmiĢtir. 

Mekanın, güneybatı yönündeki hünkar mahfili ile aralarında kalan duvar üzerinde 

batı köĢesine yakın moloz taĢ örgü ile doldurulmuĢ bir kapı ve güneydoğu-kuzeybatı 

doğrultusunda ayakları bağlayan tuğla duvar örgüsüyle hem yüzey olan bir kemer 

bulunmaktadır. KapatılmıĢ olan kapı boĢluğunun üzerinde kagir kemer örgüsü 

bulunmazken, 102 ve 103 mekanlarına bakan duvar yüzeylerinden algılanabilen 

demir atkılar (ġekil D.75) gözlemlenmiĢtir. Mekanın dikdörtgen planlı kısmı aynalı 

tonoz ile örtülmüĢtür.   

4.6.3.4 104 mekanı (oda) 

102 ve 109 mekanlarından ulaĢılan mekan, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda 

taĢıyıcı ayakları bağlayan iki kemerin ayırdığı, aynalı tonozlarla örtülü 3 birimden 
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oluĢmaktadır. Bu birimler, kuzeydoğudan güneybatıya doğru sırasıyla, 347-469-351-

463; 347-458-342-467; 369-447-386-458 cm boyutlarında ve 431; 428; 419 cm 

yüksekliklerindedir. Mekanın zemininde, çelik döĢeme üzeri ahĢap kaplama 

bulunmaktadır. Mekanın kuzeybatı yönünde, (ġekil D.76) taĢıyıcı ayakları 

kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda birbirine bağlayan, 36x36x4 cm boyutlu çift sıra 

tuğlalar ile örülmüĢ kemerler ve raspa sırasında sökülen yarım daire formlu 

pencerelerin oturduğu, 81 cm yükseklikteki duvarlar bulunmaktadır. Ortadaki 

birimin duvarı ile yapının kuzeybatı cephesindeki mermer tuğrayı birleĢtirmek 

amacıyla, aralarına kalın bir çimento tabakası dökülmüĢtür. Mekanın kuzeydoğu 

duvarı moloz taĢ - tuğla almaĢık örgülüdür ve duvar yüzeyinden çıkıntı yapan 

güneydoğu- kuzeybatı doğrultusunda mekanın doğu ve kuzey köĢelerindeki taĢıyıcı 

ayakları birbirine bağlayan kemer tek sıra tuğlalar ile örülüdür. Zeminden 48 cm 

yükseklikte, kemerin üzengi seviyesinde 5x5 cm kesitli demir gergi bulunmaktadır 

ve duvarın kemer sırtı ile tonoz baĢlangıcı arasında kalan bölümü moloz taĢ 

örgülüdür. Mekanın güneydoğusunda (ġekil D.77)  tuğla örgülü, kagir, artı formlu, 

taĢıyıcı ayakları kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda birbirine bağlayan tuğla 

kemerler ve bu mekandan 102 ve 103 mahfillerine ulaĢımı sağlamak için kemer 

örgüleri ve kemer üzengi seviyelerindeki demir gergileri sökülmüĢ olan geçiĢler 

bulunmaktadır. Sadece 105 numaralı hünkar mahfiline böyle bir geçiĢ açılmamıĢ, 

dolayısıyla özgün kemer yüksekliği ve kemer üzengi seviyesindeki demir gergi 

korunmuĢtur. Kemer sırtları ile tonoz baĢlangıçları arasında kalan duvar kısımları 

moloz taĢ- tuğla almaĢık örgülüdür. Mekanın güneybatı duvarı (ġekil D.78) 24x4 cm 

boyutlu, 2 adet çift sıra tuğla bandının ayırdığı moloz taĢ örgülüdür. Raspa 

sonrasında güneybatı duvarında kagir duvar örgüsünün önünde ahĢap 

konstrüksiyonlu ve çimento sıvalı muhdes bir bağdadi duvarın (ġekil D.79) 

oluĢturulduğu gözlemlenmiĢtir. Söz konusu ahĢap konstrüksiyonlu duvar mekanın 

güney ve batı köĢelerindeki taĢıyıcı ayakları bağlayan kemer ile aynı hizaya 

yerleĢtirilerek güneybatı yönünde düz bir yüzey elde edilmiĢtir. Bu duvar üzerinde 

109 mekanından ulaĢımı sağlayan, kagir duvar örgüsü sökülerek, sonradan açılmıĢ 

olan kapı bulunmaktadır. Muhdes olan kapı boĢluğunun üst kenarında düz bir yüzey 

elde edebilmek için, kapının üst sol köĢesine denk gelen eğimli bölümde kemer 

örgüsü tıraĢlanmıĢtır. Söz konusu kapıdan geçiĢi engellememesi için kemerin üzengi 

seviyesindeki 5x5 cm kesitindeki demir gergi kesilmiĢtir. Gergiden geriye kalan ve 

kemer iç yüzeyinden birkaç cm çıkıntı yapan kısımlar muhdes bağdadi duvar 
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söküldükten sonra gözlemlenebilmiĢtir. Güneybatı duvarının kemer sırtı ile tonoz 

baĢlangıcı arasında kalan bölümü moloz taĢ örgülüdür. Mekanı örten aynalı tonozlar 

28x4 cm boyutlarındaki tuğlalar ile 3 cm derz aralığında horasan harcı kullanılarak 

örülmüĢtür. Mekanı 3 birime ayıran, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda taĢıyıcı 

ayakları bağlayan iki kemerin üzengi seviyelerinde, daha önceden buralarda yer alan 

ve sonradan kesilmiĢ olan demir gergilerin kalıntıları (ġekil D.80) sıva raspası 

sonrasında gözlemlenebilmiĢtir. Mekandaki kemerlerin üzengi seviyelerinde, mekan 

içinde konforlu sirkülasyonu engelleyecek Ģekilde zeminden 48-59 cm yükseklikte 

yer alan, bu nedenle kesilmiĢ olan gergiler, mekana ulaĢımı sağlayan sonradan 

açılmıĢ kapılar ve geçiĢler göz önünde bulundurularak 104 mekanının döĢemesinin 

özgün tasarımda bulunmayıp, bu hacmin zemin kattaki cümle kapısından girildikten 

sonra 2 kat yüksekliğindeki bir giriĢ holünün parçası olduğu düĢünülmektedir. 

4.6.3.5 105 mekanı (hünkar mahfili) 

106 mekanından ulaĢılan ve diğer mahfiller gibi dikdörtgen planlı tonoz örtülü olan 

ve ayakları bağlayan kemer altında kalan harime açılan bölümlerden (ġekil D.81) 

oluĢan mekanın boyutları 358-379-330-374 cm; 212-183-215-177 cm ve 

yükseklikleri 412; 264 cm’dir. Mekanın zemininde, betonarme döĢeme üzeri ahĢap 

kaplama bulunmaktadır. Mekanın kuzeybatısında, diğer mahfillerde olduğu gibi artı 

formlu ayaklar arasında üçlü kemer örgüsü bulunmaktadır. Duvarın, 104 ve 105 

mekanlarına bakan yüzeylerindeki dıĢ kemerler 226; 224 cm, aralarında bulunan 

kemer ise 180 cm yüksekliğindedir. Diğer mahfillerin aksine, 104 mekanına açılan 

geçiĢ oluĢturmak için orta kemer burada sökülmemiĢ ve zeminden 53 cm yükseklikte 

yer alan kemer üzengi seviyesindeki 5x5 cm kesitli demir gergi kesilmemiĢtir (ġekil 

D.82). Bu nedenle 104 ve 105 mekanları arasında görsel iliĢki sağlansa da geçiĢ 

rahatça sağlanamamaktadır. Hünkâr mahfilinin duvarlarında ve aynalı tonozunda, 

1988 onarımında yenilenmiĢ olan barok üslupta yaldızlı bezemeler bulunmaktadır. 

Bunlardan duvarlarda yer alanlar düz satıh üzerine, tonozdakiler ise kartonpiyer 

rölyefler üzerine uygulanmıĢtır (ġekil D.83). Mekanın güneydoğusunda ayakları 

bağlayan kemer örgüsü altındaki bölümünde duvarlarda ve kemer yüzeyinde 

kenarları yaldızlı, stucco panolar bulunmaktadır. Mekanın güneybatı duvarı üzerinde 

106 mekanına açılan kapı (K102) bulunmaktadır.  
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4.6.3.6 106 mekanı (hünkar dairesi) 

107 mekanından K103 kapısı ile ulaĢılan oda, 765-521-770-529 cm boyutlarında ve 

504 cm yüksekliğindedir. Mekanın zemininde1985 yangınından kurtulabilmiĢ ahĢap 

döĢeme konstrüksiyonu (ġekil D.84) bulunmaktadır. Konstrüksiyon, kagir zemin kat 

duvarı boyunca uzanan 16x10 cm boyutlarındaki ahĢap tabana, 5 cm bindirme payı 

ile düz bindirmeli olarak oturan, 22x5 cm boyutlarındaki, yaklaĢık olarak 35 cm 

aralıklarla, güneydoğu- kuzeybatı doğrultusunda dizilmiĢ olan ahĢap kiriĢler ve bu 

kiriĢler arasına onlara dik doğrultuda yerleĢtirilmiĢ olan elemanlardan oluĢmaktadır. 

DöĢeme kaplamaları 1988 onarımında, kiriĢlerin üstüne 5x2 cm boyutlarda çıtalar 

yerleĢtirilip üzerlerine 3,5 cm kalınlığında kaplama tahtaları çakılarak yenilenmiĢtir. 

Zemin kat tavanı (Z03 mekanı tavanı), döĢeme kiriĢlerine çıtalar çakılıp, bunların 

aralarına dolacak Ģekilde sıva sürülerek, bağdadi tekniğinde (ġekil D.85) 

gerçekleĢtirilmiĢtir. DöĢeme kaplamalarının kaldırıldığı bölümlerde, döĢeme 

kiriĢlerinde mantarlaĢma ve yer yer uçma delikleri gözlemlenmiĢtir. Mekanın duvar 

eteklerinde bulunan ahĢap süpürgelik ve bazı duvar bölümlerinde gerçekleĢtirilmiĢ 

çimento sıvalar sökülmüĢtür. Mekanın kuzeybatı duvarı üzerinde 107 mekanına 

açılan kapı (K103) bulunmaktadır. Bitkisel motifli kalemiĢlerinin bulunduğu duvarda 

yapılan araĢtırma raspası sonucunda, kagir duvarın moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülü 

olduğu ve üzerinde horasan sıva tabakası ile birkaç katman halinde kalemiĢi 

tabakalarının (ġekil D.86) bulunduğu gözlemlenmiĢtir. Mekanın kuzeydoğu duvarı 

üzerinde hünkar mahfiline açılan K102 kapısı (ġekil D.87) bulunmaktadır. Kapı kasa 

ve pervazları söküldükten sonra, kapı boĢluğu üzerinde kagir kemer örgüsünün, 

kemer üzengi seviyesinde iki adet demir gerginin bulunduğu ve gergiler ile kemer 

örgüsü arasında kalan bölümün harman tuğlası ve çimento harcı ile doldurulduğu 

gözlemlenmiĢtir. Kuzeydoğu duvarı 3 adet, çift sıralı tuğla bandının ayırdığı moloz 

taĢ örgüden oluĢmaktadır. Mekanın güneydoğu duvarı üzerinde güney köĢesine yakın 

bölümde 3 adet, kemerli, çift doğramalı, giyotin pencere (P107, P108, P109) 

bulunmaktadır. Bu duvarın pencere çevrelerindeki bölümünde tuğla örgü üzeri, 

horasan sıva ve katmanlar halinde kalemiĢi bezeme bulunurken, duvarın doğu 

köĢesine yakın olan bölümünde 40x20x10 cm boyutlarındaki briketler (ġekil D.88) 

ve çimento harcı ile örülüp çimento sıva yapıldığı görülmüĢtür. Ancak ana taĢıyıcıya 

denk gelen bu bölümde briket duvar yüzeyinin ardında kagir örgü bulunduğu 

gözlemlenmiĢtir (ġekil D.89). Mekanın güneybatı duvarı üzerinde 3 adet, kemerli, 
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çift doğramalı, giyotin pencere (P110, P111, P112) bulunmaktadır. Duvarın iç 

mekana bakan yüzeyinde tuğla örgü bulunurken (ġekil D.90), dıĢ cephe yanaĢık 

derzli kesme doğal taĢlar (kireçtaĢı) ile kaplanmıĢtır.  Mekanın tüm duvarlarında ve 

aynalı tonoz örtüde kalemiĢi bezemeler bulunmaktadır (ġekil D.91). Mekanın aynalı 

tonoz örtüsünde kuzey köĢesinde derin bir çatlağın (ġekil D.92) bulunduğu 

gözlemlenmiĢtir. 

4.6.3.7 107 mekanı (hünkar dairesi) 

110 merdiveninden K106 ve 109 mekanından K104 kapılarıyla ulaĢılan hünkar 

dairesi 776-623-783-624 cm boyutlarında ve 518 cm yüksekliğindedir. Mekanın 

zemininde ahĢap döĢeme konstrüksiyonu bulunmaktadır. DöĢeme, kagir zemin kat 

duvarı üzerindeki ahĢap tabana, düz bindirmeli olarak oturan, 22x5 cm 

boyutlarındaki, yaklaĢık olarak 33 cm aralıklarla, güneydoğu- kuzeybatı 

doğrultusunda dizilmiĢ olan ahĢap kiriĢler ve kiriĢlerin üzerine yerleĢtirilmiĢ 2x5 cm 

boyutlardaki çıtalar ile bunlara çakılan 3,5 cm kalınlığında kaplama tahtalarından 

oluĢmaktadır (ġekil D.93). Mekanın duvar eteklerinde 10 cm yüksekliğinde ahĢap 

süpürgelik bulunmaktadır. Mekanın kuzeybatı duvarı üzerinde 110 merdivenine 

açılan kapı (K106) ve kemerli, ahĢap doğramalı, giyotin bir pencere (P117) ile 

kalemiĢi bezemeler bulunmaktadır. Kapı boĢluğu üzerinde tuğla kemer örgüsü ve 

kagir örgünün altında kemer formunda demir gergi bulunmaktadır. Bu duvarda 

pencere kemerinden baĢlayarak tonoz baĢlangıcına doğru uzanan ve derin olabileceği 

düĢünülen bir çatlak gözlemlenmiĢtir. Mekanın kuzeydoğu duvarı (ġekil D.94) 

üzerinde 108 tuvaletine ve 109 mekanına açılan kapılar (K105 ve K104) ile bunların 

arasında kalan bölümde birkaç katman halinde kalemiĢi bezemeler bulunmaktadır. 

Mekanın güneydoğu duvarı üzerinde 106 mekanına açılan kapı (K103) ve kemerli, 

ahĢap doğramalı, giyotin bir pencere (P113) ile kalemiĢi bezemeler bulunmaktadır. 

Bu pencerenin alt sol kenarından baĢlayan ve zemine doğru inen bir kesme çatlağı 

bulunmaktadır. Mekanın güneybatı duvarı üzerinde 3 adet kemerli, ahĢap doğramalı, 

giyotin pencere (P114, P115, P116) ile bunlar arasında kalan bölümlerde kalemiĢi 

bezemeler bulunmaktadır. Pencerelerin aralarındaki duvarlarda çatlaklar mevcuttur 

(ġekil D.95). Mekanın aynalı tonozunun eteğinde profilli alçı korniĢ ve tonozda 

yoğun kalemiĢi süsleme bulunmaktadır. Tonoz yüzeyindeki kalemiĢi bezemelerde 

örtüden kaynaklanan nem problemine bağlı boya kabarmaları ve dökülmeler (ġekil 

D.96) mevcuttur. 
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4.6.3.8 108 mekanı (tuvalet) 

Hünkar dairesinden (107) K105 kapısı ile ulaĢılan mekan, 271-163-268-163 cm 

boyutlarında ve 305 cm yüksekliğindedir. Mekanın zemininde yekpare, mermer bir 

hela taĢı (ġekil D.97) ile mermer kaplama bulunmaktadır. Mekanın duvarlarında 

zeminden yaklaĢık 52 cm yüksekliğe kadar olan bölümde mermer kaplama, bu 

bölümden tavana kadar ise çimento sıva üzeri yağlı boya bulunmaktaydı. Mermer 

kaplamalar korunurken, çimento sıva ve boya katmanı sökülmüĢtür. Mekanın 

kuzeybatı duvarı tuğla örgülüdür. Kuzeydoğu duvarında kemerli, ahĢap doğramalı, 

kanatlı bir pencere (P127) bulunmaktadır. Mekanın güneydoğu duvarında oval bir niĢ 

yer almakta ve niĢin içerisinde mermer kurna bulunmaktadır (ġekil D.98). Bu duvar 

yanaĢık derzli kesme taĢ örgülüdür. Mekanın güneybatı duvarı üzerinde 107 

mekanına açılan ve raspa sırasında sökülmüĢ olan kapı bulunmaktadır. Mekanın 

zemini 107 mekanının zemininden 15 cm yukarıdadır. Mekanın üzerindeki beĢik 

tonoz örtüde çimento sıvalar sökülmeden önce boya kabarması, dökülmesi ve 

çiçeklenmeler (ġekil D.99) mevcuttu. 

4.6.3.9 109 mekanı (geçiĢ mekanı) 

107 ve 104 mekanları arasında geçiĢi sağlayan mekan (ġekil D.100), bu özelliğini 

kuzeydoğu duvarında sonradan açılmıĢ olan kapı ile kazanmıĢtır. 232-174-235-206 

cm boyutlarındaki mekan 302 cm yüksekliğindedir. Mekanın zemininde ahĢap 

kaplama bulunmaktadır, ancak döĢeme konstrüksiyonunun kasrın batı kanadındaki 

diğer mekanlarda olduğu gibi ahĢap olup olmadığı kaplama tahtaları sökülmediği 

için anlaĢılamamıĢtır. Mekanın kuzeybatı duvarı yanaĢık derzli, kesme taĢ örgülüdür 

ve taĢlar üzerinde sıvayı tutması için çakılmıĢ demir çiviler bulunmaktadır (ġekil 

D.101). Mekanın kuzeydoğu duvarı üzerinde 104 mekanına açılan muhdes kapı 

bulunmaktadır ve duvar moloz taĢ- tuğla almaĢık örgülüdür. Mekanın güneydoğu 

duvarı 24x14x4 ve 25x13x5 cm boyutlarındaki tuğlalar ile örülmüĢtür. Mekanın 

güneybatı duvarı üzerinde 107 mekanına açılan kapı (K104) bulunmaktadır. Mekanın 

üzeri beĢik tonoz ile örtülüdür. 

4.6.3.10 110 mekanı (merdiven) 

Mekanda hünkar kasrının, padiĢaha tahsis edilen bölümlerinin yer aldığı batı 

kanadında düĢey sirkülasyonu sağlayan üç kollu, ahĢap merdiven (ġekil D.102, 

D.103) bulunmaktadır. Z04 mekanı KZ05 kapısı ile Z06 merdiven holüne 
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açılmaktadır ve buradan ara sahanlığa çıkan orta kola ulaĢılmaktadır. Ara sahanlıktan 

sonra eliptik formlu iki kol ile kat sahanlığına çıkılmaktadır. Ara sahanlığa çıkan orta 

kol 163 cm geniĢliğinde iken, eliptik yan kollar 150 cm geniĢliğindedir. AhĢap 

kaplamalı basamaklar 34 cm geniĢliğinde ve rıhtlar 17 cm yüksekliğindedir. Orta 

kolun ikinci basamağına oturan ahĢap baba ve diğer tüm basamaklar ile kat 

sahanlığına oturan ahĢap korkuluklar kasrın kuzeybatı cephesi önündeki çift kollu 

merdivenin metal korkuluk ve babalarıyla aynı formdadırlar (ġekil D.104). 75 cm 

yüksekliğindeki korkuluklar üzerinde, 7 cm yüksekliğindeki merdivenin eliptik 

formunu takip eden ahĢap küpeĢte bulunmaktadır. Ara sahanlığın kuzeybatı duvarı 

üzerinde iki pilastır arasında kalemiĢi bezeme pano ve kat sahanlığı hizasında mekanı 

çevreleyen, köĢelerde merdiven yan kollarının eliptik formunu alan ahĢap, profilli bir 

silme bulunmaktadır (ġekil D.105). Mekanın kat sahanlığı kotunun üzerinde kalan 

tüm duvarlarında ve üzerini örten aynalı tonozunda birkaç katman halinde kalemiĢi 

bezeme bulunmaktadır. Kuzeybatı, kuzeydoğu ve güneybatı duvarları üzerinde üçer 

adet, kemerli, ahĢap doğramalı, giyotin pencereler (P118-P126) (ġekil D.106) 

bulunurken, güneydoğu duvarı üzerinde hünkar dairesine (107) açılan kapı (K106) 

bulunmaktadır. AhĢap merdiven zemin katta betonarme döĢemeye oturmaktadır. Bu 

nedenle merdivenin kasrın zemin kat döĢemelerinin betonarmeye çevrildiği 1970 

onarımında ya da sonrasında inĢa edildiği düĢünülmektedir. Mekanın aynalı 

tonozunda kalemiĢi bezeme bulunmaktadır (ġekil D.107). 

4.6.3.11 111 mekanı (oda) 

112 mekanından K107 kapısıyla ulaĢılan mekan, 626-505-631-509 cm boyutlarında 

ve 527 cm yüksekliğindedir. Mekanın zemininde, 1988 onarımında inĢa edilmiĢ olan 

çelik döĢeme üzeri ahĢap kaplama bulunmaktadır. Mekanın kuzeybatı, kuzeydoğu ve 

güneybatı duvarları üzerinde üçer adet kemerli, ahĢap doğramalı, kanatlı pencere 

(P129-P137) bulunmaktadır (ġekil D.108). Bu duvarlar zeminden 50 cm yüksekliğe 

kadar moloz taĢ örgü ile bu bölümden tonoz baĢlangıcına kadar ise tuğla örgü ile inĢa 

edilmiĢtir. Mekanın güneydoğu duvarı (ġekil D.109) üzerinde merkezde 112 

mekanına açılan çift kanatlı ahĢap kapı (K107) ve kapı ile mekanın güney köĢesi 

arasında zeminden 70 cm yükseklikte yer alan 24 cm derinliğe ve 116 cm geniĢliğe 

sahip kemerli bir niĢ bulunmaktadır. Bu duvar moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülüdür. 

Mekanın örtüsü aynalı tonozdur. 
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4.6.3.12 112 mekanı (oda) 

101 mekanından çift kanatlı, ahĢap bir kapı (K110) ile girilen mekan, 601-629-607-

625 cm boyutlarında ve 551 cm yüksekliğindedir. Mekanın döĢemesi çelik 

konstrüksiyonludur ve ahĢap kaplıdır. Mekanın kuzeybatı duvarı üzerinde 111 

mekanına açılan kapı (K107) bulunmaktadır. Duvarın yapım sistemi moloz taĢ-tuğla 

almaĢık örgüdür ve kapı boĢluğu üzerinde tuğla örgülü kemer bulunmaktadır. 

Mekanın kuzeydoğu (ġekil D.110) duvarı üzerinde kemerli, ahĢap doğramalı, kanatlı, 

3 adet pencere (P138, P139, P140) bulunmaktadır. Duvar, zeminden 40 cm 

yüksekliğe kadar moloz taĢ örgü ile bu bölümden tonoz baĢlangıcına kadar ise tuğla 

örgü ile inĢa edilmiĢtir. Mekanın güneydoğu duvarı üzerinde 101 mekanına açılan 

kapı (K107) bulunmaktadır ve duvar moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülüdür. Mekanın 

güneybatı duvarı üzerinde tuvalete (113) ve 114 mekanına açılan kapılar (K108 ve 

K109) bulunmaktadır. 113 ve 114 mekanları arasında kalan bölümde minare kaidesi 

yer aldığından bu bölüm (ġekil D.111) yanaĢık derzli kesme taĢ örgü ile kapı 

kemerleri ve kemerler üzerinde kalan bölümler ise tuğla örgü ile inĢa edilmiĢtir. 113 

mekanına açılan kapı kemerinden baĢlayarak tonozun 114 cm’lik kısmına kadar 

devam eden derin bir çatlak gözlemlenmiĢtir (ġekil D.112). Mekandan, kuzeybatı 

yönündeki 111 ve güneybatı yönündeki 113 ile 114 mekanlarına ulaĢılmaktadır. 

4.6.3.13 113 mekanı (tuvalet) 

Mekana, 112 mekanından K108 kapısıyla ulaĢılmaktadır. 233-156-230-159 cm 

boyutlarına ve 308 cm yüksekliğine sahip mekanın zemininde yekpare, mermer bir 

hela taĢı (ġekil D.113) bulunmaktadır. Mekanın duvarlarında zeminden yaklaĢık 55 

cm yüksekliğe kadar olan bölümde mermer kaplama, bu bölümden tavana kadar ise 

çimento sıva üzeri yağlı boya bulunmaktaydı. Mermer kaplamalar korunurken, 

çimento sıva ve boya katmanı sökülmüĢtür. Mekanın kuzeybatı duvarı moloz taĢ- 

tuğla almaĢık örgü ile güneydoğu duvarı ise yanaĢık derzli kesme taĢ (kireçtaĢı) örgü 

ile inĢa edilmiĢtir. Mekanın güneybatı duvarı üzerinde kemerli, ahĢap doğramalı, 

kanatlı bir pencere (P128) bulunmaktadır ve duvar tuğla örgülüdür. Raspa öncesinde 

mekanın beĢik tonoz örtüsünde rutubet izi, boya kabarmaları ve dökülmelerinin 

görülmekteydi (ġekil D.114) ve örtü çimento sıva üzeri yağlı boya tabakası ile 

kaplıydı. Tonozda giriĢ kapısı kemerinden baĢlayarak tonoz boyunca devam eden 

strüktürel bir çatlak mevcuttur (ġekil D.115).  
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4.6.3.14 114 mekanı (oda) 

112 mekanının güneybatı duvarı üzerindeki K109 kapısından ulaĢılan mekan 221-

156-221-162 cm boyutlarında ve 306 cm yüksekliğindedir. Mekanın zemininde 

ahĢap kaplama bulunmaktadır. Mekanın kuzeybatı duvarı yanaĢık derzli kesme taĢ 

örgülü iken, güneydoğu ve güneybatı duvarları moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülüdür 

(ġekil D.116). Güneybatı duvarı üzerinde tuğla ve çimento harcı ile doldurulmuĢ bir 

bölüm bulunmaktadır. Mekanı örten tuğla örgülü beĢik tonozda 80x80 cm 

boyutlarında, örtüye ulaĢımı sağlayan, kapaklı bir geçit bulunmaktadır (ġekil D.117). 

4.7 Cephe Özellikleri 

Büyük Mecidiye Camisi’nde harim ve hünkar kasrı bölümleri arasındaki ayrım 

(ġekil D.118), bu bölümlerin kütleleri, cephe düzenleri ve dekorasyonlarındaki 

farklılıklar ile biçimsel olarak cephelerde yoğun bir Ģekilde vurgulanmıĢtır. Harim 

bölümünün düĢeyde geliĢen, birden fazla üsluba ait öğeleri barındıran, yoğun 

bezemeli kütlesiyle; hünkar kasrının yatayda geliĢmiĢ, Neo-klasik düzendeki 

cepheleri sade tasarımlarıyla tezatlık oluĢturmaktadır. Hünkar kasrı yatayda geliĢmiĢ 

kütlesiyle kuzeybatı ve güneydoğu cephelerinde harimin yarattığı düĢey etkiyi 

dengeleyici bir görünüm oluĢturur. Kuzeydoğu ve güneybatı cephelerinde harim 

bölümüyle planda yaklaĢık olarak aynı uzunlukta olması nedeniyle kasrın yarattığı 

yatay etki azalmaktadır.  

Kasrın güneydoğusunda yer alan harim bölümü, planda kuzeydoğu-güneybatı 

doğrultusunda kasırdan daha kısa olduğu için kasır caminin güneydoğu cephesinden 

de algılanabilmektedir. Sahip olduğu U biçimli, simetrik plan Ģeması nedeniyle, 

kasrın yan kanatlarının içe doğru bakan cepheleri kuzeydoğu ve güneybatı 

cephelerinden algılanamamaktadır. Bu cepheler, kuzeydoğu kanadı güneybatı 

cephesi ve güneybatı kanadı kuzeydoğu cephesi Ģeklinde adlandırılarak ele 

alınmıĢtır. 

4.7.1 Kuzeybatı cephesi 

Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda geliĢmiĢ olan kasrın kuzeybatı 

cephesinde,yatayda 3400 cm boyunca uzanıp, düĢeyde sadece 1040 cm yüksekliğe 

sahip olmasından dolayı ortaya çıkan yatay etki, yan kanatlarda oluĢturulan 

kademelenmeler ile cepheye hareketlilik kazandırılarak dengelenmeye çalıĢılmıĢtır. 



53 

 

Bu cephede en önde kuzeydoğu ve güneybatı kanatları, daha geride bu kanatların 

merkeze doğru kademelenerek çıkan yüzeyleri ve arkada giriĢin yer aldığı içeri 

çekilmiĢ olan merkez bölüm algılanmaktadır (ġekil D.119). Üç farklı konumdaki 

düĢey düzlemler bu düzenleriyle merkezdeki giriĢe (cümle kapısı) doğru cephede bir 

derinlik hissi yaratarak, cepheye hareketlilik kazandırmaktadır. 

Cephe sade ve simetrik düzeni ile kasrın arkasında yükselen harim bölümünün yoğun 

bezemeli cephesine nazaran son derece mütevazı bir görünüm oluĢturmaktadır. 

Kasrın zemin ve birinci katlarının yanı sıra bodrum katın bir kısmı da cepheden 

algılanabilmektedir. Merkezdeki merdiven bölümü ile güneybatı kanadının çıkma 

yapan hünkar dairesi bölümü hariç tamamı sıvalı olan cephede, sıva raspası yapılarak 

portland çimento bağlayıcılı sıva ve üzerindeki boyalar sökülmüĢtür. Güneybatı 

kanadının zemin kat duvarında horasan sıvanın korunmuĢ olduğu tespit edilmiĢtir 

(ġekil D.120).  

Kuzeydoğu ve güneybatı kanatlarının bodrum duvarları (ġekil D.121, D.122), avlu 

zemininden yaklaĢık 24 cm ve 28 cm yüksekliğindeki taĢ silmeler ile ayrılmaktadır. 

YaklaĢık 136 cm ve 145 cm yükseklikteki bodrum duvarları her iki kanatta da moloz 

taĢ-tuğla almaĢık örgülüdür. Cephenin en geride yer alan merkez bölümünde,iki 

kolunda da 11 basamak bulunan, eğrisel formlu bir merdiven bulunmaktadır (ġekil 

D.123). Mermer bloklardan oluĢan basamakların arasında yer alan kesme taĢ örgülü 

duvar üzerinde, kasrın orta kanadı altında yer alan bodrum mekanına (B01) açılan 

ferforje metal kapı (KB01) yer almaktadır. Bodrum ve zemin kat, yan kanatlarda 

kireçtaĢı kullanılarak üretilmiĢ profilli bir silme ile ayrılırken, merkezdeki merdiven 

bölümünde bu ayrım merdiven kollarını takip edecek Ģekilde eğrisel bir forma sahip 

mermer bir silme ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu mermer silmenin üzerinde merdiven 

kollarındakiler ile aynı formda olan demir korkuluk ve küpeĢte yer almaktadır.  

Zemin katta, yan kanatların köĢelerinde, kaide ve baĢlık bölümlerinde doğal taĢ 

kullanılmıĢ, duvar yüzeylerinden yaklaĢık 8-10 cm çıkıntı yapan, tuğla örgülü 

pilastırlar bulunmaktadır. Kuzeydoğu kanadında (ġekil D.124, D.125, D.126, D.127), 

kemerli, denizlik bölümleri doğal taĢ, profilli söve bölümleri ise çimento döküm olan 

üç adet pencere (PZ14, PZ15, PZ16) bulunmaktadır. Bu pencerelerin dökme demir 

Ģebekeleri ve kanatlı, ahĢap doğramaları raspa sırasında sökülmüĢtür. Güneybatı 

kanadında (ġekil D.128, D.129, D.130) cephenin gerisinde hünkar odasına çıkan 

merdiven bulunduğundan, bu bölümde pencere boĢluğu açılmamıĢtır. Ancak kasrın 
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cephe tasarımındaki en etkili öğe olan simetrik tutumdan ödün vermemek adına 

kuzeydoğu cephesi zemin katta olduğu gibi kemerli, denizlik bölümleri doğal taĢ, 

söveleri sonradan çimento döküm olacak Ģekilde değiĢtirilmiĢ, üç adet kör pencere 

inĢa edilmiĢtir. Zemin katta kasrın merkez aksında, çift kanatlı, ahĢap, giriĢ (cümle) 

kapısı (KZ01) bulunmaktadır. Kapı çevresinde yivli mermer söveler bulunurken, 

üzerine mermer kitabe (ġekil D.131) yerleĢtirilmiĢtir. Kapı lentosu önünde metal ve 

muĢambadan oluĢan muhdes ve niteliksiz bir saçak bulunmaktadır. Kitabenin iki 

yanında bulunan volüd formundaki doğal taĢ konsollar üzerinde profilli taĢ silme ve 

mermer tuğra yer almaktadır. Kapının iki yanında doğal taĢtan yapılmıĢ yivli 

söveleri, düz atkıları bulunan, dikdörtgen formlu birer adet pencere bulunmaktadır. 

Bu pencerelerin de dökme demir Ģebekeleri ve kanatlı ahĢap doğramaları raspa 

sırasında sökülmüĢtür. Pencere lentoları üzerinde yanaĢık derzli kesme taĢ örgülü 

dikdörtgen panolar ve bu panoların iki yanında volüd formlu doğal taĢ konsollar 

üzerinde profilli taĢ silme bulunmaktadır. Kapı ile pencereler arasında ve köĢelerde 

profilli baĢlıkları bulunan, yanaĢık derzli, kesme taĢ örgülü pilastırlar bulunmaktadır. 

Bu pilastırlar ve pencere ile kapı söveleri arasında kalan duvar bölümleri ise tuğla 

örgülüdür (ġekil D.132, D.133). 

Yan kanatlarda zemin ve birinci katlar, doğal taĢlar kullanılarak inĢa edilmiĢ, profilli 

silmeler ile ayrılmıĢtır. Bu silmelerin yaklaĢık olarak 26 cm altında, 7 cm 

yüksekliğinde, muhdes, çimento döküm silmeler yer almaktadır (ġekil D.134). 

Güneybatı kanadının güneybatı köĢesinde yer alan pilastır üzerinde muhdes çimento 

silme yerine güneybatı cephesinde yer alan doğal taĢ silme ile aynı formda olan 

profilli silme parçası bulunmaktadır (ġekil D.135). 

Kasrın birinci katında, yan kanatlarda zemin katta olduğu gibi köĢelerde tuğla örgülü 

pilastırlar bulunmaktadır. Bu pilastırların zemin kattakilerden farklı olarak kaideleri 

yoktur. Pilastırlar arasında kalan bölümlerde söveleri çimento döküm olan, kemerli, 

üçer adet pencere bulunmaktadır. Kuzeydoğu kanadında bulunan pencerelerin (P132, 

P133, P134) ahĢap doğramaları kanatlı iken, güneybatı kanadındaki pencerelerin 

(P121, P122, P123) ahĢap doğramaları giyotindir. Kuzeydoğu kanadının pencere 

aralarında kalan duvar bölümleri tuğla örgülüdür. Güneybatı kanadında henüz sıva 

raspası gerçekleĢtirilmemiĢtir. Merkez bölümde birinci katta yarım daire formlu üç 

adet pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerin raspa sırasında sökülmüĢ olan muhdes 

ahĢap doğramaları cam üzerine yapıĢtırma olarak yalancı doğrama Ģeklinde 
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gerçekleĢtirilmiĢtir. Pencere kemer örgülerinde 36x36x4 cm boyutlarında tuğlalar 

kullanılmıĢtır. Pencere kemerleri arasında kalan duvar bölümleri moloz taĢ-tuğla 

almaĢık örgülüdür. Pencerelerin aralarında birinci kat üzerindeki silmeden baĢlayarak 

zemin katta pencereler ve kapı arasında yer alan pilastırlara kadar inen birer adet 

demir kılıç bulunmaktadır (ġekil D.136). Bu kılıçların hizasında birinci kat 

üzerindeki silmenin altında birer adet çinko yağmur suyu iniĢ borusu bulunur.  

Birinci kat üzerinde cephenin tamamı boyunca devam eden, muhdes, çimento döküm 

silme bulunmaktadır. Cephe tonoz örtüyü gizleyen, pilastırlar ile hareketlendirilmiĢ 

parapetlerle bitirilmiĢtir. Güneybatı cephesinde yer alan parapetlerin malzemesi 

doğal taĢ iken bu cephedekiler tuğla örgülüdür (ġekil D.137, D.138, D.139). Ancak 

parapet altındaki ve üzerindeki silmelerin çimento olacak Ģekilde yenilenmiĢ 

olmalarına dayanarak bu tuğla örgülerin muhdes olabileceği, parapet altındaki 

silmede dahil olmak üzeri bu kottan itibaren söküm ve yeniden yapımın 

gerçekleĢtirilmiĢ olabileceği düĢünülmektedir. Yan kanatlarda yer alan parapetler 

üzerinden, birinci kat mekanlarının tonoz örtüleri algılanabilirken, merkez bölümdeki 

tonozlar görülememektedir.  

Hünkar giriĢi ve hünkar dairesinin bulunduğu güneybatı kanadının, planda çıkma 

yapan merkez bölümü (ġekil D.140, D.141) de kuzeybatı cephesinden 

algılanabilmektedir. Tek kollu mermer merdivenle çıkılan zemin katta, üst kat 

çıkmasını taĢıyan kireçtaĢı, tanburlu sütun ile kaide ve baĢlığı bulunan pilastırın 

algılanabildiği portiko yer almaktadır. Soldaki pilastır baĢlığının üzerine oturan 

profilli bir silme ve bu silmenin 33 cm üzerinde zemin kat ve birinci katı ayıran 

ikinci bir silme bulunmaktadır. Doğal taĢ kaplı birinci katta kemerli, taĢ söveli, ahĢap 

doğramalı bir adet giyotin pencere bulunmaktadır. Pencere üzerinde alt kısmı düz üst 

kısmı oval formlu bir alınlık ve çıkmanın köĢesinde bir pilastır bulunmaktadır. 

Alınlık üzerinde pilastır baĢlığı ile aynı profilde bir silme ve bu silmenin üzerinde 

oldukça kısa bir parapet duvarından sonra ikinci bir silme takımı yer almaktadır. 

Hünkar dairesinin tonoz örtüsü de cepheden algılanabilmektedir. 

Ġki adet minare (ġekil D.142, D.143) kuzeydoğu ve güneybatı kanatlarının, kuzeybatı 

cephesinin merkezinde yer alan ana giriĢe bakan iç yüzlerine yerleĢtirilmiĢtir. Minare 

kaideleri plan düzleminde yan kanatlardaki mekanlar arasında eritilirken, kanatların 

içe bakan güneybatı ve kuzeydoğu cephelerine sadece minare giriĢ kapıları 

yansıtılmıĢtır. Ġki taĢ bilezik ile kaidelere oturtulan minareler (ġekil D.144), yanaĢık 
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derzli kesme taĢ (kireçtaĢı) örgülüdür. Minarelerde, planları altı köĢeli yıldız Ģeklinde 

ve köĢelerinin arası oval formda olan birer Ģerefe bulunmaktadır. ġerefelerin 

altındaki bezeme öğelerinde klasik düzene ait unsurlar bulunmaktadır (ġekil D.145). 

Yıldız Ģemasının köĢelerine volüd formunda taĢ konsollar yerleĢtirilmiĢtir. Ayrıca 

Ģerefe altına, üzerleri altın yaldız ile kaplanmıĢ, metal akant yapraklarının, bir büyük 

bir küçük yaprak olacak Ģekilde ardıĢık olarak sıralanmasından oluĢan bir dizi 

yerleĢtirilmiĢtir. ġerefe korkuluğunda, yıldız plan Ģemasının köĢelerinde kabartma taĢ 

süslemeler bulunmaktadır. Bu süslemelerin arasında kalan taĢ panoların üst 

bölümleri oval formludur ve ortalarında çiçek rozetleri bulunmaktadır. Bir boncuk 

dizisi ile biten petek bölümünün üzerinde alt bölümü taĢ, üst kısmı metal bir alem 

bulunmaktadır.  

4.7.2 Kuzeydoğu cephesi 

Bodrum, zemin ve birinci katların profilli silmelerle ayrıldığı cephede, merkez 

bölümde yer alan mekanlar (B06, Z08, 112) plan düzleminde, güneydoğu ve 

kuzeybatılarında bulunan mekanlardan ileriye doğru taĢırılarak, cephede bir 

hareketlilik yaratılmıĢtır (ġekil D.146, D.147). Zemin ve birinci katlarında dokuzar 

pencerenin bulunduğu cepheye Ģeffaflık ve simetri hakimdir. Sıvalı olan cephedeki 

çimento sıva ve üzerindeki boya tabakası ile çimento döküm pencere söveleri raspa 

sırasında sökülmüĢtür.  

Profilli, doğal taĢ bir silme ile avlu zemininden ayrılan bodrum duvarı üzerinde 

merkez bölümde metal bir kapı (KB06) ve sol bölümde B07 mekanına ait, dökme 

demir Ģebekeli bir pencere (PB01) bulunmaktadır. Bodrum duvarları moloz taĢ-tuğla 

almaĢık örgülüdür.  

Bodrumdan profilli taĢ bir silme ile ayrılan zemin katta merkez bölümde Z08 

mekanına ait denizlikleri doğal taĢ, söveleri çimento döküm, kemerli, dökme demir 

Ģebekeli, kanatlı ahĢap doğramalı 3 adet pencere (PZ20, PZ21, PZ22) bulunmaktadır. 

Sol ve sağ bölümlerde (ġekil D.148, D.149, D.150, D.151) de Z10 ve Z07 

mekanlarına ait, aynı özelliklere sahip üçer adet pencere (PZ23,PZ24, PZ25; PZ17, 

PZ18, PZ19) yer almaktadır. Zemin kattaki tüm duvarlar ve köĢelerde yer alan 

pilastırlar tuğla örgülüdür.  

Zemin kat üzerinde önce 7 cm yüksekliğinde çimento döküm,profilli bir silme, 

bunun üzerinde de 34 cm yüksekliğinde, profilli, doğal taĢ bir silme bulunmaktadır 
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(ġekil D.152). Birinci katta da zemin katta olduğu gibi sağ, merkez ve sol 

bölümlerde sırasıyla 111, 112 ve 101 mekanlarına açılan üçer adet çimento döküm 

söveli, kemerli, kanatlı ahĢap doğramalı pencere (P135-P136-P137; P138-P139-

P140; P104-P105-P106) bulunmaktadır. Yine zemin katta olduğu gibi duvar ve 

pilastırlar tuğla örgülüdür.  

Cephe, altında ve üstünde profilli silme takımlarının bulunduğu, pilastırlarla 

bölünmüĢ olan bir parapet duvarı ile sonlanmaktadır. Parapetler üzerindeki 

pilastırlarla aynı olacak Ģekilde, tuğla örgülü iken, parapet altında ve üstünde yer alan 

silmeler döküm çimentodur. Parapetin gerisinde birinci kat mekanlarının tonozları 

algılanabilmektedir. 

4.7.3 Güneydoğu cephesi 

Hünkar kasrının kuzeydoğu ve güneybatı kanatları güneydoğu cephesinden 

algılanabilmektedir (ġekil D.153, D.154, D.155). Merkezde yer alan ve daha önde 

bulunan harim kütlesi nedeniyle birbirinden bağımsızmıĢ gibi algılanan kuzeydoğu 

ve güneybatı kanatlarından birinin sıvalı diğerinin taĢ kaplı oluĢu da bu hissi 

güçlendirmektedir. Raspa öncesinde çimento sıvalı ve boyalı olan kuzeydoğu 

kanadının cephesinde sıva sökümü gerçekleĢtirilmiĢtir. Güneybatı kanadın da ise taĢ 

bozulmalarının görüldüğü küçük bölümler dıĢında çimento sıva bulunmamaktadır. 

Her iki kanatta da bodrum duvarları, avlu zemininden ve zemin kattan kireçtaĢı 

profilli silmeler ile ayrılmaktadır. Güneybatı kanadının bodrum duvarı üzerinde B02 

mekanına açılan metal giriĢ kapısı (KB02) bulunurken kuzeydoğu kanadında B07 

mekanına ait pencere (PB02) bulunmaktadır. Güneybatı kanadının bodrum duvarı 

yanaĢık derzli kesme taĢ kaplı iken, çimento sıvalı olan kuzeydoğu kanadında bu 

duvar moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülüdür.  

Hünkar giriĢi ve hünkar dairesinin bulunduğu güneybatı kanadının, planda çıkma 

yapan merkez bölümü (ġekil D.156) de bu cephesinden algılanabilmektedir. Tek 

kollu mermer merdivenle çıkılan zemin katta, üst kat çıkmasını taĢıyan kireçtaĢı 

sütun ile kaide ve baĢlığı bulunan pilastırın algılanabildiği portiko yer almaktadır. 

Aynı kanadın daha önde bulunan cephesinde Z03 mekanına ait üç adet kemerli, taĢ 

söveli, dökme demir Ģebekeli, ahĢap doğramalı, kanatlı pencere (PZ01, PZ02, PZ03) 

bulunmaktadır. Pencerelerin altında köĢedeki pilastıra kadar devam eden profilli taĢ 

bir silme yer almaktadır (ġekil D.157). Kuzeydoğu kanadının zemin katında ise 
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dökme çimento söveli, doğal taĢ denizlikli, dökme demir Ģebekeli, ahĢap doğramalı, 

kanatlı, yine üç adet pencere (PZ26, PZ27, PZ28) ve köĢede pilastır bulunmaktadır 

(ġekil D.158). Kuzeydoğu kanadında duvarlar ve köĢe pilastırı tuğla örgülü iken, 

güneybatı kanadında söz konusu elemanlar doğal taĢ örgülüdür.  

Zemin kat ve birinci katlar, iki kanatta da iki farklı profilli silme takımı ile 

ayrılmıĢtır. Bunlardan üstte yer alan silme her iki kanatta da doğal taĢ iken, alttaki 

silme güneybatı kanadında doğal taĢ, kuzeydoğu kanadında ise döküm çimentodur.  

Güneybatı kanadında birinci katta çıkma yapan bölümde (107) bir adet (P113), 106 

mekanının bulunduğu öndeki bölümde ise üç adet (P107, P108, P109) kemerli, taĢ 

söveli, ahĢap doğramalı, giyotin pencere ile her iki bölümün köĢelerinde birer pilastır 

bulunmaktadır. Ayrıca çıkma yapan hünkar dairesine ait P113 pencerenin üzerinde 

oval formlu bir alınlık bulunmaktadır. Kuzeydoğu kanadında ise üç adet, çimento 

döküm söveli, ahĢap doğramalı, kanatlı pencere (P101, P102, P103) ve köĢede bir 

pilastır bulunmaktadır. Duvarların ve pilastırların yapım sistemi her iki kanatta da 

zemin kat ile aynıdır.  

Birinci katın üzerinde güneybatıdaki taĢ, kuzeydoğudaki çimento döküm olan profilli 

birer silme ve bunların üzerinde pilastırlarla bölümlenmiĢ parapet duvarları yer 

almaktadır. Güneybatı kanadı parapet duvarı taĢ, kuzeydoğu kanadınınki ise tuğla 

örgülüdür. Parapet duvarının üzerindeki profilli silme ise her iki kanatta da döküm 

çimentodur. Parapet duvarının gerisinde her iki kanatta da birinci kattaki mekanların 

tonoz örtüleri algılanabilmektedir. 

4.7.4 Güneybatı cephesi 

Hünkar giriĢinin bulunduğu cephedir. Bodrum, zemin ve birinci katlardan oluĢan 

güneybatı cephesinde, merkezdeki giriĢin bulunduğu portikonun altında yer alan 

merdiven duvarı, kat silmeleri ve cephenin uzunluğundan kaynaklanan yatay etki, 

merkezdeki çıkmayla yaratılan hareket, pilastırlar ve çıkmayı taĢıyan sütunların 

yarattığı düĢeylik ile dengelenmeye çalıĢılmıĢtır (ġekil D.159, D.160, D.161). 

Doğal taĢlarla kaplı olan cephe, taĢ yüzeylerinde bozulmaların yoğun olarak 

görüldüğü ve bu görünümün çimento sıvayla kapatıldığı lokal bölümler ile zemin 

kattaki çimento sıvalı kör pencerelerin dıĢında sıvasızdır.  
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Bodrum kat seviyesinde, merkezde yer alan hünkar giriĢine ulaĢımı sağlayan iki 

yanda birer kolu olan, önce 3, ara sahanlıktan sonra ise 6 basamağı bulunan mermer 

merdivenin portikonun altında yanaĢık derzli kesme taĢ örgülü, yanlarda ise mermer 

kaplı duvarı bulunmaktadır. Merdiven duvarı avlu zemininden doğal taĢtan üretilmiĢ 

profilli bir silme ile ayrılmaktadır. Merkezdeki merdiven duvarı üzerinde yivler ile 

oluĢturulmuĢ beĢ adet dikdörtgen pano bulunmaktadır. Merdiven duvarının gerisinde 

yer alan yanlardaki bodrum kat duvarları yivler ile ikiĢer adet dikdörtgen panonun 

bulunduğu yanaĢık derzli kesme taĢ örgülüdür. Merdiven duvarı üzerinde profilli, 

mermer bir silme bulunurken, yanlarda bodrum ile zemin kat kireçtaĢından yapılmıĢ 

profilli silmeler ile ayrılmıĢtır.  

Zemin katta, hünkar giriĢ kapısı önünde kaideleri ve baĢlıkları bulunan, kireçtaĢından 

yapılmıĢ, 4 adet tanburlu sütunun bulunduğu portiko yer almaktadır. Merkezdeki iki 

sütunun yatay kesitleri daire iken, köĢelerdeki sütunlar bileĢik kesitlidir. Sütunlar 

arasındaki açıklıklardan merkezde hünkar giriĢ kapısı (KZ04), yanlarda ise birer adet 

pencere (PZ07, PZ08) algılanmaktadır. Çift kanatlı, tablalı, ahĢap giriĢ kapısının 

söveleri profillidir ve doğal taĢlardan üretilmiĢtir (ġekil D.162). Kapının iki 

yanındaki pencereler, profilli taĢ söveli, kemerli, kanatlı ahĢap doğramalı ve dökme 

demir Ģebekelidir. Zemin katta sağ yanda benzer özellikte 3 adet pencere (PZ04, 

PZ05, PZ06) ve köĢede bir pilastır bulunmaktadır. Sol yanda ise cephenin gerisinde 

birinci kata çıkan merdiven yer aldığından, cephe tasarımına hakim olan simetrik 

tutumdan vazgeçilmeyerek, kuzeybatı cephesinde güneybatı kanadının zemin katında 

olduğu gibi 3 adet profilli taĢ söveli kör pencere inĢa edilmiĢtir. Söz konusu kör 

pencerelerin moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülü olduğu, çimento sıva sökümü sonrasında 

gözlemlenmiĢtir (ġekil D.163). Diğer cephelerden farklı olarak, bu cephede zemin 

katta yer alan her pencerenin altında tekil denizlik yerine düĢey öğelerle bölünen 

bölümleri boydan boya geçen profilli silmeler bulunmaktadır. Ayrıca bu cephedeki 

tüm pencerelerin söveleri diğer cephelerde olduğu gibi çimento döküm değil doğal 

taĢtır (ġekil D.164). 

Zemin kat ve birinci kat, tüm cephe boyunca iki farklı profilli silme takımı ile 

ayrılmıĢtır. Bunlardan üstte yer alan silme profili diğer cephedekiler ile aynı iken, 

alttaki silmenin profili diğer cephelerde yer alan çimento döküm silmeden farklıdır 

ve söz konusu silme doğal taĢtır (ġekil D.165).  
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Birinci katta merkezde sütunlar ile taĢınan 107 mekanının bulunduğu bölüm yer 

almaktadır. Bu bölümde kemerli, profilli taĢ söveli, ahĢap doğramalı, 3 adet giyotin 

pencere (P114, P115, P116) ve köĢelerde birer adet pilastır bulunmaktadır. 

Pencerelerin üzerinde merkezde oval, yanlarda üçgen formlu alınlıklar yer 

almaktadır. Merkez çıkmanın gerisinde bulunan yan bölümlerde benzer özelliklerde 

üçer adet pencere (P110, P111, P112; P118, P119, P120) ve köĢelerde birer adet 

pilastır bulunmaktadır. Söz konusu yan bölümlerde cephe, altında ve üstünde profilli 

silme takımlarının bulunduğu, pilastırlarla bölünmüĢ olan bir parapet duvarı ile 

sonlanmaktadır (ġekil D.166, D.167). Parapetlerin malzemesi, diğer cephelerden 

farklı olarak tuğla değil, doğal taĢtır. Parapet altı silmelerin malzemesi de diğer 

cephelerden farklı olarak çimento yerine doğal taĢken, parapet üstü silmeler çimento 

dökümdür. Ayrıca parapette yer alan pilastırların doğal taĢtan yapılmıĢ kaideleri bu 

cephede bulunurken diğer cephelerde bulunmamaktadır. Merkez bölümde yüksek bir 

parapet yerine pencere alınlıkları üzerinde iki silme takımından oluĢan bir bitiĢ 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Birinci kat mekanlarının tonozları cepheden algılanabilmektedir. 

Güneybatı cephesi, 1/20 ölçekte olacak Ģekilde daha detaylı çalıĢılarak, diğer 

cephelerden farklı malzeme ve bozulma analizleri hazırlanmıĢ, teĢhis aĢamasından 

sonra cepheden temsili malzeme örnekleri alınarak, laboratuvarda çeĢitli testlere tabi 

tutulmuĢtur. Elde edilen verilerin doğrultusunda bu cephe için uygun restorasyon 

kararları ve müdahale yöntemlerinin belirlendiği bir konservasyon projesi 

hazırlanmıĢtır. Güneybatı cephesine dair bu çalıĢma “6.Konservasyon” bölümünde 

ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

4.8 Yapım Tekniği ve Malzeme Özellikleri 

4.8.1 Temeller 

Herhangi bir sondaj ve kazı çalıĢması yapılmadığından yapının temellerini bizzat 

gözlemleme olanağı elde edilememiĢtir. Ancak T.C. Vakıflar Bakanlığı arĢivinde 

bulunan 1967 yılı onarımına ait dosyada bulunan temellere ait rölövede temellerin 

basamaklar halinde avlu zemininden 2 metre derinliğe kadar indiği ve altında ahĢap 

ızgara ve kazıkların yer aldığı anlaĢılmaktadır. Çamlıbel, yapının temellerine dair 

1957-1958 yıllarında Y.Müh. Müeyyel Berdan tarafından açılmıĢ olan muayene 

kuyularından anlaĢıldığı üzere temellerin bahçe seviyesinden itibaren iki metreden 

daha derine inmediğini ve temellerin altında 35 cm çapında kısa sıkıĢtırma kazıkları 
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ile bu kazıkların üzerinde ahĢap bir ızgara yer aldığını teyit etmektedir (1983, s. 159-

169). 

1967 yılında zemin güçlendirmesi için harim bölümünün beden duvarları altında 

betonarme fore kazıklar inĢa edilmiĢtir. Fore kazık inĢası kasrın beden duvarları 

altında uygulanmamıĢtır. Ancak hazırlanan Temel Tahkimat Projesi’nde, harim 

kuzeybatı duvarının dıĢ hattında gerçekleĢtirilmesi öngörülmüĢ olan fore kazıklar, 

hünkar kasrı son cemaat yeri (Z02) izdüĢümünde yer almaktadır. Fakat yerinde 

gözlem yapma imkanı elde edilememiĢtir. B01 mekanında bu onarım döneminde 

betonarme taĢıyıcılar ve radye temel inĢa edilmiĢtir. 

4.8.2 Duvarlar 

Hünkar kasrının bodrum, zemin ve birinci katlarındaki tüm dıĢ ve iç bölme duvarları 

kagirdir. Yapılan çimento sıva raspaları sonucunda yapıdaki duvarların yapım 

sistemleri ve malzemeleri gözlemlenebilmiĢtir. 

Bodrum katta dıĢ duvarların kalınlıkları 90-152 cm arasında değiĢmektedir. 

Kuzeydoğu ve güneybatı kanatlarındaki mekanlar arasındaki duvarlar ise 70-107 cm 

arasında değiĢirken, bu kanatları merkezdeki B01 mekanından ayıran duvarlar ise 

sırasıyla 332 ve 294 cm kalınlığındadır. Kuzeydoğu kanadındaki tüm bodrum 

duvarları moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülüdür. Güneybatı kanadında, B02 ve B03 

mekanlarından gözlemlendiği üzere, iç bölme duvarlar moloz taĢ- tuğla almaĢık 

örgülü iken, dıĢ duvarların iç mekana bakan kısımları moloz taĢ- tuğla örgülü, 

cepheden algılanan dıĢ yüzeyleri ise yanaĢık derzli kesme taĢ kaplıdır.  

Zemin katta dıĢ duvarların kalınlıkları, 63-78 cm arasında, iç bölme duvar kalınlıkları 

ise 71-77 cm arasında değiĢmektedir. Kuzeydoğu kanadında dıĢ duvarların, pencere 

iç denizlikleri hizasına kadar olan bölümü moloz taĢ ile pencere araları ve pencere 

kemerleri tuğlalar ile örülmüĢken, cephelerden algılanan duvar yüzeyleri ve 

köĢelerdeki pilastırlar tamamen tuğla örgülüdür. Merkezde yer alan Z01 mekanının 

kuzeybatı cephesinden algılanan dıĢ duvarı, pilastırların bulunduğu yerlerde yanaĢık 

derzli kesme taĢ örgü iken, söz konusu pilastırlar ile kapı ve pencereler arasında 

kalan bölümler tuğlalar ile örülmüĢtür. Bu duvardaki pilastırların örgüsünde 

kireçtaĢının yanı sıra volkanik tüfün (ġekil D.168) de kullanılmıĢ olduğu 

görülmüĢtür. Güneybatı kanadında yer alan mekanların duvarları bodrumda olduğu 

gibi iç mekana bakan yüzeylerde moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülü, cepheye bakan dıĢ 
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yüzeylerde ise yanaĢık derzli kesme taĢ örgülüdür. Zemin katın tamamında iç bölme 

duvarlar moloz taĢ- tuğla almaĢık örgülüdür.  

Birinci katta dıĢ duvar kalınlıkları raspalı bölümlerde 57-67 cm, yüzeylerinde sıva ve 

kalemiĢi bezeme bulunan bölümlerde 64-77 cm arasında değiĢmektedir. Ġç 

duvarlarda ise sıva sökümü yapılmıĢ duvarlarda 55-67 cm, sıvalı duvarlarda 72-73 

cm arasında değiĢmektedir. Kuzeydoğu kanadında yer alan mekanların dıĢ duvarları 

zeminden 40-50 cm yüksekliğe kadar moloz taĢ örgü ile bu bölümden tonoz 

baĢlangıcına kadar ise tuğla örgü ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu duvarlar 

cephelerde ise tamamen tuğla örgülüdür. Bu kanttaki iç bölme duvarlar ise moloz 

taĢ-tuğla almaĢık örgülüdür. Merkez bölümde mahfilleri ayıran duvarlar tuğla örgülü 

iken, mahfiller arası geçiĢi sağlayan ve sonradan kapatılmıĢ olan kapı boĢluklarında 

moloz taĢ-tuğla almaĢık örgü bulunmaktadır. Güneybatı kanadında padiĢaha ait 

mekanlarda duvar iç yüzeylerinde kalemiĢi bezemeler bulunduğundan buradaki 

raspalar araĢtırma raspası Ģeklinde kontrollü olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 106 

mekanından gözlendiği üzere dıĢ duvarlar bodrum ve zemin katta olduğu gibi iç 

mekana bakan yüzeylerde moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülü, cepheye bakan dıĢ 

yüzeylerde ise yanaĢık derzli kesme taĢ örgülüdür. 

Duvar örgüsünde farklı boyutlarda tuğlalar kullanılmıĢtır. YapılmıĢ olan ölçümlere 

göre; duvar örgüsünde 28x14x4, 25x13x5, 28x14x6 cm boyutlarında; kemer 

örgülerinde 36x36x4 ve 33x33x4 cm boyutlarında tuğlalar kullanılmıĢtır. Bodrum, 

zemin ve birinci katlarda moloz taĢ- tuğla almaĢık örgülü duvarlarda kullanılan 

taĢların yapılan gözlemler sonucunda “Devon Kalkeri” olduğu düĢünülmektedir 

(ġekil D.169). 

4.8.3 DöĢemeler 

Zemin kattaki döĢemelerin tamamı betonarmedir (ġekil D.170). 12 cm kalınlığındaki 

döĢemeler, 50x25 cm boyutlarında güneydoğu-kuzeybatı ve kuzeydoğu-güneybatı 

doğrultularında uzanan kiriĢler ve bodrum katta yer alan betonarme kolonlar ile 

çerçeve sistem oluĢturmaktadır.  

Kuzeydoğu kanadındaki mekanlar (Z07, Z08 ve Z10) ile güneybatı kanadındaki Z03 

mekanlarında betonarme döĢeme üzerine yerleĢtirilmiĢ 5x5 cm’lik ahĢap kadronlar 

üzerine çakılmıĢ 3,5 cm kalınlığında ahĢap döĢeme kaplaması bulunmaktadır. Z01 ve 
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Z04 mekanlarının döĢemesi üzerinde bulunan 8-10 cm kalınlığında Ģap ve 2 cm 

kalınlığında muhdes mermer döĢeme kaplaması raspa sırasında sökülmüĢtür.  

Birinci katta, kuzeydoğu kanadındaki tüm döĢemeler ile 104 mekanının döĢemesi 

çelik konstrüksiyonlu, mahfil döĢemeleri ise betonarmedir (ġekil D.171, D.172). 

AhĢap döĢeme konstrüksiyonu (ġekil D.173)  sadece güneybatı kanadında yer alan 

mekanlarda (106, 107) mevcuttur. Çelik konstrüksiyonlu döĢemenin bulunduğu 

mekanların (101, 104, 111, 112) kuzeydoğu-güneybatı doğrultularında uzanan 

kenarlarına zemin kat kagir duvarları üzerine oturan NPU 220 profiller yerleĢtirilip, 

bunların aralarına kuzeybatı-güneydoğu doğrultularında NPI 180 profiller atılarak 

kaynaklı birleĢim gerçekleĢtirilmiĢtir. Çelik döĢeme konstrüksiyonları üzerinde 40-

45 cm aralıklarla yerleĢtirilmiĢ, 5x5 cm boyutlarındaki ahĢap kadronlara sabitlenmiĢ 

3,5 cm kalınlığındaki levhalardan oluĢan ahĢap döĢeme kaplaması bulunmaktadır. 

Mahfillerde yer alan betonarme döĢemelerin kalınlığı zemin kat tavanı yüzey 

kaplama tabakasıyla beraber 18 cm’dir. DöĢemelerin alt yüzeylerindeki alçı ve boya 

tabakaları henüz raspalanmadığından döĢeme kalınlığı net olarak ölçülememiĢtir. 

Mahfillerin kuzeybatısında yer alan taĢıyıcı ayaklar arasında 30x30 cm boyutlarda 

betonarme kiriĢler bulunmaktadır. Söz konusu betonarme döĢemelerin üzerine 

düzensiz aralıklarla yerleĢtirilmiĢ, alt ve üsttekiler kuzeydoğu-güneybatı 

doğrultusunda, ortadakiler ise kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda olmak üzere, 

farklı boyutlardaki 3 sıra ahĢap kadron ve en üstte ahĢap döĢeme kaplaması 

bulunmaktadır.  Güneybatı kanadındaki ahĢap döĢeme konstrüksiyonu, kaplamaların 

bir bölümünün kaldırılması sonucunda gözlemlenebilmiĢtir. 106 mekanının 

zeminindeki ahĢap döĢeme, kagir zemin kat duvarı boyunca uzanan 16x10 cm 

boyutlarındaki ahĢap tabana, 5 cm bindirme payı ile düz bindirmeli olarak oturan, 

22x5 cm boyutlarındakikiriĢler ve aralarına onlara dik doğrultuda yerleĢtirilmiĢ olan 

ara elemanlardan oluĢmaktadır. DöĢeme kiriĢleri yaklaĢık olarak 35 cm aralıklarla, 

güneydoğu- kuzeybatı doğrultusunda dizilmiĢtir ve üzerlerinde 3,5 cm kalınlığında 

ahĢap kaplama bulunmaktadır. 

4.8.4 Örtü 

Kasrın birinci kat mekanları aynalı tonozlarla örtülü ve kurĢun kaplıdır (ġekil 

D.174). Tonozlar 28x4 cm boyutlarındaki tuğlalar ve horasan harcı ile örülmüĢtür 

(ġekil D.175). Kuzeydoğu kanadında ve merkez bölümde yer alan mekanların 

üzerindeki tonozların iç yüzeylerinde çimento sıva ve boya katmanının yanı sıra 
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kartonpiyer tarzında üretilmiĢ niteliksiz alçı silmeler bulunmaktaydı (ġekil D.176). 

Güneybatı kanadındaki mekanların tonozlarında ise birkaç katman halinde kalemiĢi 

tezyinatlar mevcuttur. Tonozların üzerindeki kurĢun kaplamalar henüz 

sökülmediğinden tuğlalar ile kurĢun levhalar arasındaki sıvaların niteliği 

belirlenememiĢtir.  

4.8.5 Minare 

Kasrın yan kanatlarının merkeze bakan bölümlerine yerleĢtirilmiĢ olan iki minareye 

kuzeybatı cephesi merkezindeki mermer merdivenin çıktığı platformdan ulaĢılan 

kapılardan girilmektedir. Minarelerin kaideleri kasrın yan kanatları içerisindeki 

mekanların arasında yer almaktadır. Ġç mekanlardaki çimento sıvalar söküldüğünde 

minare kaidelerinin, gövde bölümlerinde olduğu gibi yanaĢık derzli kesme 

kireçtaĢından inĢa edilmiĢ oldukları görülmüĢtür. Minarelerin birer adet altıgen plan 

Ģemalı Ģerefeleri bulunmaktadır ve bu Ģerefelere 129 basamak çıkılarak 

ulaĢılmaktadır. Basamak geniĢliği 55 cm ve rıht yüksekliği 25 cm’dir. Minarelerin 

seren ve basamak bölümleri de kesme taĢ bloklardan oluĢmaktadır. Petek ve külah 

bölümleri de taĢ olan minarelerde klasik düzene ait süsleme elemanları mevcuttur. 

ġerefe ve külah bölümleri altında akant yaprağı motifli metal elemanlar yer 

almaktadır. Minare giriĢ kapıları ve Ģerefelere açılan metal kapılar muhdestir.  

4.9 Mimari Öğeler 

4.9.1 Kapılar 

Hünkar kasrında bodrum kattaki giriĢ kapıları metal iken, zemin ve birinci katlardaki 

tüm kapılar ahĢaptır. 

Bodrum kattaki mekanlara avludan ulaĢımı sağlayan KB01, KB02, KB04, KB05 ve 

KB06 kapılarının tamamı metaldir. Bunlardan KB01 kuzeybatı, KB02 güneydoğu, 

KB04güneybatı kanadının kuzeydoğu cephesinde, KB05 kuzeydoğu kanadının 

güneybatı cephesinde, KB06 kuzeydoğu cephesinde yer almaktadır. B01 mekanına 

açılan KB01 çift kanatlı, çiçek motifli, ferforje bir kapıdır (ġekil D.177). B02 

mekanına açılan KB02 kapısı muhdes, çift kanatlı ve niteliksiz malzemeden 

yapılmıĢtır. B04 ve B05 mekanlarına açılan KB04 ve KB05 (ġekil D.178) kapıları 

zemin kattaki pencere parmaklıklarındaki motiflere benzeyen motiflere sahip, tek 

kanatlı, dökme demir Ģebekelerdir. Bunlar kuzeydoğu cephesinde yer alan B05 ve 
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B07 mekanlara açılan pencerelerdeki dökme demir Ģebekeler ile aynıdır. Özgün 

tasarımda pencere Ģebekeleri oldukları düĢünülen bu metal elemanlar, günümüzde 

bodrum kata ulaĢımı sağlayan kapılar olarak kullanılmaktadır. Çimento sıvalar 

söküldüğünde bu kapıların yanlardaki sövelerinin kesme taĢ olduğu görülmüĢtür. 

B06 mekanına açılan KB06 kapısı (ġekil D.179) muhdes, çift kanatlı ve motifsiz, düz 

yüzeylidir. 

Zemin katta kuzeybatı cephesinden giriĢi sağlayan cümle kapısı (KZ01) (ġekil 

D.180) ve güneybatı cephesinden giriĢi sağlayan hünkar kapısı (KZ04) (ġekil D.181) 

bulunmaktadır. Z01 mekanına açılan cümle kapısı, ahĢap, çift kanatlı ve iki tablalıdır. 

Dikdörtgen formlu tablaların kenarları ahĢap profille çevrilidir ve göbekleri düzdür. 

AhĢap kasalarının iç yüzeylerinde de benzer dikdörtgen tablalar mevcuttur. Kapı iç 

mekana bakan tarafta geniĢlikleri 12 cm olan profilli ahĢap pervazlarla çevriliyken, 

cephede mermer söveli ve düz atkılıdır. Z04 mekanına açılan hünkar kapısı ahĢap, 

çift kanatlı ve üç tablalıdır. Alt ve ortadaki tablalar dikdörtgen formluyken, üst tabla 

kare formludur ve hepsinin kenarları ahĢap profilli, göbekleri ise düzdür. Cümle 

kapısına göre daha özenli bir iĢçiliğe sahiptir. Kapı cephede profilli kesme taĢ söve 

ve düz atkı ile çevriliyken, içte 14 cm ahĢap pervaz ile çevrilidir ve kasalarının içe 

bakan yüzeylerinde de tablalar bulunmaktadır. 

Tümü ahĢap olan iç kapılar tek ve çift kanatlı olmak üzere iki tiptir.Z01-Z04 

mekanları arasındaki geçiĢten, Z03 mekanına açılan kapı (KZ02), 101 mekanından 

102 mahfiline açılan kapı (K101), 106 mekanından hünkar mahfiline açılan kapı 

(K102), hünkar dairesinden 109 mekanına (K104) ve bu mekandan 104 mekanına 

açılan kapılar tek kanatlıdır. GeniĢlikleri 100-115 cm arasında değiĢen bu kapılar, 

sırasıyla altı, üç, üç ve beĢer tablalıdır. Bunlardan 102 mahfiline açılan ve 109 

mekanında 104 mekanına açılan kapı boĢluğu üzerinde kagir kemer örgüsü yoktur 

(ġekil D.182). K102 numaralı kapı üzerinde tuğla kemer örgüsü bulunurken, KZ02 

ve K104 kapılarının üzerindeki bölümdeki sıvalar raspalanmadığından tespit 

yapılamamıĢtır. 

Yukarıda sayılan kapıların dıĢındaki, zemin ve birinci katlarda yer alan tüm kapılar 

çift kanatlıdır. Bu kapıların tümü 18 cm geniĢliğinde, profilli, ahĢap pervaz ile 

çevrilidir. Kapı kanatlarında, dikdörtgen formlu, üçer adet tabla bulunur. Tablalar 

ahĢap profiller ile çevrili ve göbekleri düzdür. Kapı boĢluklarının tamamının 

üzerinde tuğla kemer örgüsü bulunmasına rağmen kemer üzengi seviyelerine ikiĢer 
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adet çelik köĢebent yerleĢtirilip, köĢebentler çelik lamalarla birleĢtirilmiĢ ve 

üzerlerine bazen dolu tuğla, bazen delikli tuğlalar, bazen de alçı paneller ile çimento 

harcı kullanılarak üretilen dolgular yapılmıĢtır (ġekil D.183, D.184). Dolayısıyla üst 

bölümü kemer üzengi seviyelerindeki çelik köĢebentlerin altında kalan kapı kasaları 

ile kapı boĢluğu dikdörtgen bir forma sahipmiĢ gibi algılanmaktadır. Z09 tuvaletine 

açılan kapı (KZ09) üzerinde kagir kemer örgüsü bulunmamaktadır ve kasa ile tavan 

arasında 20. yy tuğlaları ve çimento harcıyla örülmüĢ dolgu bulunmaktadır. Söz 

konusu durum Z08 mekanına açılan kapı(KZ08) içinde geçerlidir. Yalnızca 110 

merdiveninden, 107 mekanın açılan kapı (K106) boĢluğu üzerinde kagir kemer 

örgüsünün altında yay formunda metaleleman bulunmaktadır. 

4.9.2 Pencereler 

Hünkar kasrında, tamamı ahĢap olan dört kanatlı, giyotin ve yarım daire formlu 

olmak üzere üç tip pencere görülmektedir.  

Güneybatı kanadında zemin katta yer alan pencereler ile kuzeydoğu kanadındaki tüm 

pencereler dört kanatlıdır (ġekil D.185). Bu kanatlardan alt sıradakiler dikdörtgendir. 

Üst sıradakilerin ise üst bölümleri yay formundadır. Kemerli olan bu pencerelerde alt 

kanatlar yatay birer kayıt ile ikiye bölünmüĢtür. Bu pencerelerden zemin katta yer 

alanların tamamında dökme demir Ģebekeler bulunmaktadır. Kuzeydoğu 

kanadındakilerin tamamı döküm çimento söveliyken (ġekil D.186), aynı kanatta 

zemin katta yer alanların dıĢ denizlikleri doğal taĢtır. Güneybatı cephesinde yer 

alanların hem söveleri, hem de denizlikleri doğal taĢlardan üretilmiĢtir.  

Kasrın güneybatı kanadında, birinci katta yer alan 106, 107 ve 110 mekanlarının 

pencerelerinin tamamı giyotindir. Bu pencereler üstte bir adet sabit ve iki adet 

düĢeyde hareketli kısımdan oluĢmaktadır. Alt kanatta iki adet metal tutamaç 

bulunmaktadır. Kanatlar düĢey birer kayıt ile ikiye bölünmüĢtür. Tamamı kemerli 

olan pencereler, profilli söveler ile çevrilidir. 110 mekanının kuzeybatı ve kuzeydoğu 

duvarları üzerindekilerde pencere söveleri çimento döküm iken, güneybatı ve 

güneydoğu cephelerinde birinci katta yer alanların hepsi doğal taĢtır.  

Giyotin pencerelerden 106 mekanında yer alan (P107, P108, P109, P110, P111, 

P112) pencerelerinin doğramaları tek kasa içerisine yerleĢtirilmiĢ çift kanattan 

oluĢmaktadır (ġekil D.187). Biri kasanın iç sınırına, diğeri dıĢ sınırına yerleĢtirilmiĢ 

olan bu kanatlarda düĢeyde hareket eden ikiĢer bölüm bulunmaktadır.Diğer birinci 
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kat mekanlarında bulunan giyotin pencerelerin hepsinde düĢeyde hareket eden iki 

bölümden oluĢan bir kanat ve bir ahĢap kasa yer almaktadır. 

Kuzeybatı cephesinde merkez bölümde, birinci katta, üç adet yarım daire pencere 

(ġekil D.188) bulunmaktadır. Bu pencerelerin doğramaları 1988 onarımında 

yenilenmiĢtir. Merkez bölümde açılabilen iki kanat bulunurken, bu bölümün 

üzerindeki oval formlu çıtalar cam üzerine yapıĢtırma Ģeklinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

4.9.3 Bezemeler 

Hünkar kasrı mekanlarında yer alan süsleme programı; kalemiĢi bezemeler, stucco 

panolar ve yalnız hünkar mahfilinde kullanılmıĢ yaldızlı bezemelerden oluĢmaktadır. 

Baha Tanman, iç süslemeyi meydana getiren stuccolar, kalemiĢleri ve yaldızlı 

bezemelerde Abdülmecid döneminin Avrupa (özellikle Fransa) kaynaklı 

seçmeliğinin yanı sıra II. Abdülhamid döneminin (1876-1909) oryantalist katkılı 

seçmeciliğinin izlerinin teĢhis edilebildiğini belirtmektedir (2011, s. 2). 

4.9.3.1 KalemiĢi bezemeler 

Kasrın hünkara tahsis edilmiĢ olan güneybatı kanadında zemin ve birinci katlarda yer 

alan mekanlar ile hünkar mahfilinin duvarlarında ve birinci kattaki mekanları örten 

tonozlarında kalemiĢi bezemeler bulunmaktadır. Bunlardan Z03 ve Z04 mekanlarının 

duvarlarında yer alan floral motifli bordürler, daha önceden de belirtildiği gibi 1988 

onarımında, yağlı boya kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢ olan niteliksiz taklitlerdir.  

Birinci kata çıkan merdiven, 106 ve 107 mekanlarının duvar ve birkaç katman 

halinde kalemiĢi bezemeler bulunmaktadır.  Yüzeyde bulunan ve 1988 onarımında 

gerçekleĢtirilmiĢ olan katmanın altında, raspalar sonucunda yer yer iki ayrı döneme 

ait kalemiĢi olduğu görülmüĢtür (ġekil D.189, D.190). Baha Tanman caminin 

restorasyonu için hazırlamıĢ olduğu raporda, en alttaki katmanın özgün olarak kabul 

edildiğini ve bunun üzerindeki bezeme programının II. Abdülhamid dönemine ait bir 

onarımın ürünü olduğunu belirtmektedir. Ayrıca duvarlarda en alttaki katmanda, 

pencere ve kapılar arasında kalan duvar yüzeylerinde, dikdörtgen panoların ortasına 

yerleĢtirilmiĢ olan, merkezi yeĢil somaki boyalı, sarı tonlarıyla iĢlenmiĢ barok hatlı 

Ģemseler uygulanmıĢ olduğunu söylemektedir. Aynı raporda II. Abdülhamid dönemi 

onarımına ait bezemelerde ise aynı yüzeylerde ikiĢer pano oluĢturulup, üst panolara 

kirli beyaz ve gri tonlarıyla eklektik tarzda kıvrık yapraklardan oluĢan süsleme grubu 
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yerleĢtirilmiĢ, alt panolarda ise koyu kırmızı somaki boyama gerçekleĢtirilmiĢ olduğu 

belirtilmektedir (Tanman, 2011, s. 8). Abdülhamid dönemi onarımına ait ikinci 

katmana birinci kata çıkan merdivenin ara sahanlığının kuzeybatı duvarı ile aynı 

duvarın birinci kattaki kuzey köĢesine yakın pencere ve orta pencere arasında kalan 

kısmında rastlanmıĢtır (ġekil D.191). Tonozlarda kalemiĢi kompozisyonları, trompe-

l’oeil tekniğinde duvar resimleriyle bir arada kullanılmıĢtır. Ġki yandaki perdeler 

sütunlarla oluĢturulmuĢtur ve arkaya doğru devam ediyor izlenimi veren bir mimari 

görünüme açılmaktadır (Tanman, 2011, s.10). 110 merdiveninin tonozunda, ayna 

bölümünde gökyüzüne açılan kemerli parmaklıklar; tonozun iç bükey yüzeylerinde 

ise iki yana açılmıĢ perdelerden görülen bitkisel bezemelerle süslü parmaklıklar 

arasında sütunlar, dilimli kemerler ve gökyüzü resmedilmiĢtir. Hünkar dairesi 

tonozunda ise yine perdeler ile çevrili dilimli kemerler ve sütunlar arasında, arka 

planda kemerli bir cephe görülmektedir. 106 mekanının tonozunda ise merkezde 

yuvarlak madalyonlar içinde açılmıĢ, püsküllü perdeler gerisinde görünen gökyüzü 

ve bunların iki yanında, iki sıra halinde kare, dikdörtgen ve yamuk formlu panolar 

resmedilmiĢtir. 

1988 onarımında alttaki özgün ve tarihi bir onarıma ait katmanlardaki ayrıntılar ya 

tamamen ortadan kaldırılmıĢ ya da motiflerin özüne sadık kalınmak istense de kısmi 

değiĢiklikler gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil D.192). Tanman 1988 onarımında 

gerçekleĢtirilmiĢ olan kalemiĢlerinde kompozisyonlarda eksen kayması, motiflerde 

bozulmalar ve renklerde hatalar olduğunu; yaprak Ģekillerinin deforme olup, barok 

üslubun gerektirdiği gri ve beyaz tonlar ile kontrastın kaybedildiğini, tonozun 

içbükey yüzeylerinde bulunan, trompe-l’oeil tekniğindeki pencere açıklıklarının 

içinde bulunan kırmızı ve yeĢil perdelerin renkleri değiĢtirilip (mavi perdeler yeĢile 

dönüĢmüĢ), bunların gerisindeki tül perdelerin onarımda yok edildiğini ve eksenlerde 

yer alan açıklıkların altına ajurlu parapet duvarları eklenmiĢ olduğunu belirtmektedir 

(2011, s.9-12). 

4.9.3.2 Stucco panolar 

Mahfillerin harime loca Ģeklinde açılan bölümlerinde taĢıyıcı ayaklar ile bunları 

bağlayan kemerlerin yüzeylerinde stucco panolar bulunmaktadır. Mermer taklidi 

yüzeylere sahip bu stucco panolar yaldızlı ahĢap çıtalardan oluĢan çerçeveler ile 

çevrilidir.  
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Söz konusu panolarda zamana bağlı kirlilikler, küçük boyutlu mekanik hasarlar, nem 

ve malzemeden kaynaklı olması muhtemel hareketlenmeler olduğu görülmüĢtür 

(ġekil D.193). Yer yer duvar yüzeyinden ayrılan bölümlerin ardında boĢlukların 

oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca panoların çevresine 1988 onarımında 

gerçekleĢtirilmiĢ olan çerçeve ve boyaların bir bölümünün altında stucco malzemenin 

devam ettiği gözlemlenmiĢtir (ġekil D.194). 

4.9.3.3 Yaldızlı bezemeler 

Hünkâr mahfilinin duvarlarında ve aynalı tonozunda, 1988 onarımında yenilenmiĢ 

olan, barok üslupta yaldızlı bezemeler bulunmaktadır (ġekil D.195). Duvarlarda yer 

alanlar düz satıh üzerine, tonozdakiler ise kartonpiyer rölyefler üzerine 

uygulanmıĢtır. Tavandaki kartonpiyer rölyefler kaba bir iĢçilik ve kalitesiz malzeme 

ile gerçekleĢtirilmiĢtir.  

4.10 Yapıdaki Bozulmalar ve Nedenleri 

Yapıda gözlemlenmiĢ olan bozulmalar mekan, strüktür ve malzeme bozulmaları 

olarak üç baĢlık altında incelenecektir. 

4.10.1 Mekan bozulmaları 

Hünkar kasrı, kuzeydoğu kanadındaki mekanlarda muhdes bölümlenmelerin 

gerçekleĢtirilmiĢ olduğu 1970’li yıllara tarihlenen rölöve çizimlerinden 

algılanabilmektedir. Ancak bu bölünmeler 1985 yılında kuzeydoğu kanadında çıkan 

yangın sonrasında tahrip olmuĢ ve 1988 yılında gerçekleĢtirilen onarımda ortadan 

kaldırılmıĢtır.  

Günümüzde kasrın mekan kurgusunda mevcut olan tek bozulma özgün tasarımda 

bulunmadığı düĢünülen 104 mekanının var olmasıdır. Bu mekanın özgün tasarımda, 

izdüĢümünde zemin katta yer alan giriĢ holünün parçası olduğu, sonradan yapılan 

muhdes bir döĢeme ile iki kat yüksekliğindeki holün bölünerek mevcut durumdaki 

Z01 ve 104 mekanlarının oluĢturulduğu düĢünülmektedir. 104 mekanındaki, 

tonozlardan gelen yükleri karĢılayan, taĢıyıcı ayakları birbirine bağlayan kemerlerin 

üzengi seviyelerindeki gergilerin mekan içinde konforlu sirkülasyonu engelleyecek 

Ģekilde muhdes döĢemeden 57-59 cm yükseklikte yer almaları nedeniyle kesilmiĢ 
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olmaları ve mekana ulaĢımı sağlamak için muhdes kapı ve geçiĢlerin açılmıĢ olması 

bu düĢünceyi desteklemektedir. 

4.10.2 Strüktür bozulmaları 

Ortaköy deresi ile Ġstanbul Boğazı’nın birleĢtiği alanda, dolgu bir zemin üzerinde 

inĢa edilmiĢ olan caminin taĢıyıcı sisteminde zaman içinde ciddi problemler 

oluĢmuĢtur. Daha önceden de belirtildiği gibi statik sorunlardan dolayı oluĢan oturma 

ve çatlamalar sonucunda denize doğru meyleden camide, 1967 onarımında zemin 

güçlendirilmesi yapılmıĢ, temel tahkimat projesi hazırlanarak caminin beden 

duvarları altına 64 adet betonarme fore kazık inĢa edilmiĢtir. 

Yapıda gerçekleĢtirilen sıva raspaları sonrasında hünkar kasrının taĢıyıcı nitelikteki 

kagir duvarlarında ve tonozlarında meydana gelen çatlaklar ve önceden yapılmıĢ olan 

onarımlar gözlemlenebilmiĢtir. Kasrın doğu köĢesinde yer alan 101 mekanının 

tonozu köĢesinde örgüde açılmanın olduğu ve bunun tek sıra tuğla dizisi ve çimento 

harcıyla dikiĢ atılarak onarıldığı görülmüĢtür. Aynı mekanda P103 penceresinin 

kemerinden baĢlayarak tonoza kadar uzanan 45 derecelik kesme çatlağının 

bulunduğu görülmüĢtür. Kasrın güney köĢesinde yer alan Z03 mekanı duvarlarının iç 

yüzeylerinde, pencere denizliklerinin altında tüm duvar boyunca devam eden 

çatlaklar mevcuttur. Strüktürel bir çatlağın duvar kaplamasına yansımıĢ hali 

olabileceği düĢünülen bu çatlağın sıva raspası yapıldıktan sonra kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Güneybatı kanadında yer alan 106 mekanı tonozu kuzey köĢesinde 

strüktürel çatlağın bulunduğu görülmüĢtür. Kasrın güneybatı kanadındaki 107 

mekanında dıĢ duvarlarda pencere boĢlukları-köĢe birleĢim noktalarında da 45 

derecelik kesme çatlakları (ġekil D.196) bulunmaktadır. Bu mekanın simetriğindeki 

112 mekanında kapı (K108) kemerinden baĢlayıp, düĢeyde tonoza kadar uzanan bir 

çatlak mevcuttur. Aynı çatlak 113 mekanı tonozu boyunca da devam etmektedir. 

Ayrıca güneybatı kanadındaki ahĢap döĢemede bir miktar sehim olduğu yapılan 

rölöve ölçümleri sonucunda anlaĢılmıĢtır. 

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, mevcut strüktürel problemlerin kasrın 

harim ile birleĢtiği güneydoğu yönünde ve kasrın yan kanatlarındaki mekanlarda 

yoğunlaĢtığı anlaĢılmaktadır.  

Statik problemler nedeniyle oluĢan çatlakların yanı sıra yapının özgün taĢıyıcı 

sisteminde yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen değiĢmelerde strüktür 
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bozulmaları baĢlığı altında ele alınmıĢtır. Zemin kattaki döĢemelerin tamamı 1970 

onarımında betonarmeye dönüĢtürülmüĢtür. 12 cm kalınlığındaki döĢemeler 50x25 

cm boyutlarında güneydoğu-kuzeybatı ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultularında 

uzanan kiriĢler ve bodrum katta yer kolonlar ile betonarme çerçeve sistem 

oluĢturmaktadır (ġekil D.197). Ayrıca B01 mekanında betonarme tekil taĢıyıcılar ve 

radye temel inĢa edilmiĢtir.Birinci katta, kuzeydoğu kanadındaki tüm döĢemeler ile 

104 mekanının döĢemesi çelik konstrüksiyonlu, mahfil döĢemeleri ise betonarme 

olacak Ģekilde yenilenmiĢtir. 

4.10.3 Malzeme bozulmaları 

Hünkar kasrında kullanılmıĢ olan özgün yapı malzemeleri doğal taĢ türleri, tuğla, 

ahĢap ve metaldir. Malzeme bozulmaları her malzeme türü için ayrı olarak ele 

alınmıĢtır. 

4.10.3.1 TaĢlarda görülen bozulmalar 

Bu baĢlık altında güneybatı cephesi dıĢındaki cephelerde ve iç mekanlarda yer alan 

taĢlarda görülen bozulmalar ele alınmıĢtır. Güneybatı cephesinde yer alan taĢlarda 

görülen bozulmalar hazırlanan konservasyon projesinin ilgili baĢlığı altında 

anlatılacaktır. 

Kuzeybatı, kuzeydoğu ve güneydoğu (sağ kanat) cephelerinde tüm yüzeyler çimento 

sıva üzeri boya tabakasıyla kaplanırken doğal taĢlardan üretilmiĢ olan kat silmeleri, 

cümle kapısına ulaĢımı sağlayan merdiven yüzeyleri ile cümle kapısı ile iki 

yanındaki pencerelerin söveleri açıkta bırakılmıĢtır.  

Söz konusu üç cephede bodrum kat duvarlarını avlu zemininden ayıran ve 

kireçtaĢından yapılmıĢ silmelerde derinliği 5 cm’i geçmeyen yüzey kayıpları 

görülmektedir. Yüzey kayıplarına neden olan etkenlerden biri hava kirliliği sonucu 

alçı taĢı (CaSO4) oluĢumu ve suda çözünebilen alçı taĢının yağmur suyuyla yıkanan 

yüzeylerden akıp gitmesidir. Zeminle temas halindeki bu silmelerde 

erozyonnedenlerinden birinin de kılcallık yoluyla yükselen zemin suyunda bulunan 

çözünebilir tuzların kristallenmesinin olduğu düĢünülmektedir. Aynı silmelerde 

sürekli ıslak olmalarına bağlı olarak su yosunu oluĢumu ve zeminle birleĢtikleri 

yerlerde otsu bitki oluĢumları görülmektedir. Söz konusu silmelerde derzlere ve 

taĢların avlu zeminiyle birleĢtikleri yerlere beyaz çimentolu dolgular Ģeklinde 
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niteliksiz onarımlar yapılmıĢtır. Ayrıca bu taĢlarda yer yer kil yataklarının boĢalması 

sonucu oyuklanmalar ve bunların içerisinde özellikle kuzeydoğu cephesinde yoğun 

olmak üzere kara yosunu oluĢumları da görülmektedir. 

Bodrum kat ile zemin katı ayırarak silmelerde yüzey kayıpları, profillerin yağmur 

suyundan korunaklı bölümlerinde ise siyah kabuk oluĢumları görülmektedir. Ayrıca 

sürekli suyla temas halinde bulunan bu silmelerde yoğun bir Ģekilde su yosunu 

oluĢumu ve donma-çözünme etkilerine bağlı oluĢan parça kopmaları görülmektedir 

(ġekil D.198). Parça kopmalarının oluĢtuğu bölümlerin bazıları beyaz çimento ile 

doldurulmuĢtur. Özellikle kuzeydoğu cephesinde silmelerin üzerinde otsu bitki 

oluĢumları da gözlenmiĢtir (ġekil D.199). Kuzeydoğu cephesinde bu silmenin alt 

bölümüne tesisat borularının monte edilmiĢ olduğu ve söz konusu metal boruların 

korozyona uğradığı tespit edilmiĢtir. 

Zemin kat ve birinci kat arasındaki silme sarı renkli, mikritik kireç taĢından 

üretilmiĢtir. Silmenin öne doğru çıkan üst bölümünde su yosunu oluĢumu ve yer yer 

köĢelerde donma-çözünme etkisine bağlı parça kopmaları görülürken, daha korunaklı 

olan alt bölümlerinde alçı taĢı kabuk oluĢumu ve yer yer kabuğun döküldüğü 

bölümlerde tozuma ile kırıntılanma görülmüĢtür (ġekil D.200).  

Cümle kapısın sağındaki pencerenin lentosu altında yer alan demir gerginin 

korozyona uğrayıp genleĢerek taĢı patlatması ve muhtemelen donma-çözünme 

etkilerine bağlı olarak kireçtaĢı blokta büyük parça kopmaları meydana gelmiĢtir 

(ġekil D.201). Ayrıca pencerenin üzerindeki silmeyi destekleyen volüd Ģeklindeki 

konsollardan sol yandakinde yaprak motifinin bulunduğu üst ve yivli orta bölümde 

form yumuĢaması, deniz kabuğu motifinin bulunduğu alt bölümde ise form kaybı 

görülmektedir. Bu bozulmalara hava kirliliğine bağlı oluĢan alçı taĢının yıkanarak 

çözülmesinin taĢ bezemelerin konturlarını kısmen veya tamamen okunamaz hale 

getirmesi neden olmaktadır. Volüdlü konsollardan sağdaki geçmiĢ onarımlarda 

yeniden yapılmıĢtır. Pencere üzerindeki silmede özellikle yağmur suyu borusunun 

hemen yanından geçtiği sağ bölümde yoğun olmak üzere su yosunu oluĢumu 

görülmektedir. Silme ile pencere düz atkısı arasında kalan dikdörtgen panodaki 

taĢlarda yüzey kirliliği mevcuttur. 

Cümle kapısının solundaki pencerede de benzer Ģekilde; sövelerinde 5 cm’den az 

yüzey kaybı, korunaklı bölümlerde siyah kabuk oluĢumu, en üstteki silmede su 

yosunu oluĢumu ve hemen altındaki dikdörtgen panoda yüzey kirliliği mevcuttur. 
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Silme altı konsollardan sağdakinde üst bölümde form yumuĢaması, soldakinin 

tamamında da form kaybı görülmektedir.  

Cümle kapısının mermer sövelerinde muhtemelen kapı doğramaları değiĢtirilirken 

uygulanan mekanik etkiye bağlı çatlaklar, parça kopmaları görülmektedir (ġekil 

D.202). Özellikle lentoda büyük parça kopmaları meydana gelmiĢtir. Ayrıca mermer 

sövelerde yüzey kirliliği ve Ģekerlenme de görülmektedir. ġekerlenme adı verilen 

bozulmanın sebebi, mermeri oluĢturan kalsit kristallerinin ısı değiĢimlerine bağlı 

olarak farklı yönlere genleĢip büzüĢerek, mermerin boĢluğunu arttırması ve böylece 

dıĢ koĢullara açık hale gelmesidir (Ashurst, 1990). Kristallerin aralarında boĢluk 

oluĢması ve artması sonucu mermer yüzeyi zamanla, söz konusu sövelerde olduğu 

gibi kesme Ģeker dokusuna benzeyen bir görünüm kazanmaktadır. Kapı üzerindeki 

mermer tuğrada da Ģekerlenme ve parça kopmaları görülürken, hemen altındaki 

silmede su yosunu oluĢumu ve yüzey kirliliği mevcuttur.  

Kuzeybatı cephesi merkez bölümdeki merdivende mermer bloklarda Ģekerlenme, 

çatlaklar ve yer yer yüzey kirliliği mevcuttur. Merdiven kollarının yanları ve ortada 

görülen kesme taĢ, oval formlu duvarlarda ise kireçtaĢı yüzeylerin sürekli ıslak olan 

bölümlerinde su yosunu oluĢumu,kil yataklarının boĢalması ve iri kavkıların yapıĢma 

direncinin kaybolup düĢmesi sonucu oyuklanmalar ile yüzey kirliliği meydana 

gelmiĢtir (ġekil D.203). Yer yer otsu bitki oluĢumları da gözlenmektedir. 

4.10.3.2 Tuğlalarda görülen bozulmalar 

Yapıda hem cephelerde hem de iç mekanlarda tuğla örgülü tüm yüzeyler çimento 

sıva üzeri boya tabakası ile kaplıydı. 1988 onarımında gerçekleĢtirilmiĢ olan bu 

bitirme katmanı, camide günümüzde devam eden restorasyon uygulaması sırasında 

sökülmüĢtür. Bu nedenle tuğla malzemelerde en çok görülen bozulma türü, raspa 

iĢlemi sırasında uygulanan mekanik etkiye bağlı küçük boyutlu parça kopmalarıdır. 

Tuğlalarda görülen parça kopmalarının nedenlerinden bir diğeri de duvar bünyesinde 

bulunan metal kılıçların korozyona uğramasıdır (ġekil D.204). Hacimleri geniĢleyen 

kılıçlar çevrelerindeki tuğlalara basınç uygulayarak çatlaklara ve parça kopmalarına 

neden olmuĢtur.  

Tuğlalarda görülen bozulmalarda yüzeylerine uygulanmıĢ olan çimento sıvalardan 

kaynaklanan tuzlarında etkili olduğu düĢünülmektedir. Raspa öncesi özellikle iç 
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mekanlardaki yüzeylerde yaygın olarak görülen çiçeklenmeler tuz probleminin 

yoğunluğunu yansıtmaktadır.  

Bodrum kat mekanlarında görülen rutubet izi ve çiçeklenmelerde ise kılcallıkla 

yükselen zemin suyu ve bu su ile birlikte yapı elemanlarının bünyesine giren tuzlar 

etkilidir. 

4.10.3.3 AhĢaplarda görülen bozulmalar 

Kasrın tamamı ahĢap olan, zemin kat ve birinci kat pencere ile kapı doğramalarında 

verniklerin bozulmaları ve yer yer uçma delikleri görülmektedir.  

Güneybatı kanadında birinci kata ulaĢımı sağlayan, üç kollu ahĢap merdiven, 

malzeme ve strüktür açısından sağlamdır. AhĢap kaplamanın üzerine yapıĢtırılmıĢ 

olan halı kaplamadan geriye kalan yapıĢtırıcı izlerinin yarattığı yüzey 

kirliliği,korkuluk ile harpuĢtalardaki vernik bozulmaları ve eksik bölümler dıĢında 

problem bulunmamaktadır (ġekil D.205). 

1988 onarımında çelik döĢeme konstrüksiyonlarının alt yüzeylerinde 

gerçekleĢtirilmiĢ olan ahĢap tavan kaplamalarında boya kabarma ve dökülmeleri 

görülmektedir. 

Güneybatı kanadındaki 106 ve 107 mekanlarında bulunan ahĢap döĢeme 

konstrüksiyonundaki kiriĢlerde, ahĢap zararlısı böceklerin varlığına iĢaret eden uçma 

delikleri görülmüĢtür. Ayrıca sökülmüĢ olan döĢeme kaplamalarının bulunduğu 

bölümlerdeki ahĢap kiriĢlerin bazılarında çürüklüklerin bulunduğu görülmüĢtür 

(ġekil D.206).   

4.10.3.4 Metallerde görülen bozulmalar 

Caminin etrafını çevreleyen bahçe duvarı dökme demir Ģebekeleri ile zemin kat 

pencerelerinin dökme demir Ģebekelerinde korozyon meydana geldiği ve 

üzerlerindeki boyaların yer yer döküldüğü görülmektedir.  

Çimento sıvalar söküldükten sonra gerek cephelerde gerekse iç mekanlarda duvar, 

pilastır ve ayakların üzerinde bulunan demir kılıçları gözlemleme olanağı elde 

edilmiĢtir. Gözlemlenebilen kılıçların tamamının korozyona uğradığı saptanmıĢtır. 

Ġç mekanlarda duvar, ayak, tonoz gibi elemanların yüzeylerinde, üzerlerine yapılacak 

sıvayı tutmaları için kagir örgülere çakılmıĢ demir çivilerin bulunduğu görülmüĢtür. 
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1988 onarımında üzerlerine çimento sıva yapılan bu çivilerin hepsi korozyona 

uğramıĢtır.  

Kuzeydoğu kanadındaki 113 tuvaletinin yekpare mermer hela taĢının oturduğu demir 

putrellerden bazılarının korozyona uğradığı görülmüĢtür. 

Kuzeybatı cephesinde merkezde yer alan cümle kapısının iki yanındaki pencerelerin 

lentolarının altında üçer adet pencere boĢluğunu boydan boya geçip yanlardaki duvar 

örgülerine oturan demir elemanlar bulunmaktadır. Söz konusu demir elemanlar 

korozyona uğramıĢtır. 107 mekanını 110 mekanına bağlayan kapının tuğla kemer 

örgüsü altında yay formunda olan iki adet demir eleman ve mahfilleri birbirine 

bağlayan sonradan kapatılmıĢ olan kapı boĢluklarının üzerinde yer alan düz atkı 

iĢlevindeki demirler korozyona uğramıĢtır.Ayrıca, 105 mahfilini 106 

mekanınabağlayan kapının kemer üzengi seviyesindeki ve102 mahfilini 101 

mekanına bağlayan kapı boĢluğu üzerindeki demir gergilerde de korozyon oluĢtuğu 

görülmüĢtür. 

B02 mekanının kuzeybatı duvarına bitiĢik olarak uzanan ve kuzeydoğu ile güneybatı 

duvarlarını bağlayan gergide ve 104 mekanında kuzeybatı-güneydoğu ile kuzeydoğu-

güneybatı doğrultularındaki kemerlerin üzengi seviyelerinde kesilmiĢ olan gergilerin 

geriye kalan bölümlerinde korozyon tespit edilmiĢtir. 

Mahfillerde ayakları bağlayan kemerlerin kuzeybatı yönüne bakan bölümlerinde 

kagir örgünün altında yay formunda demir elemanların olduğu ve bunların 

korozyona uğradıkları görülmüĢtür. 
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5. RESTĠTÜSYON 

Büyük Mecidiye Camisi, daha öncede belirtildiği üzere, olumsuz zemin özellikleri, 

statik problemler, yangın, deprem gibi çeĢitli nedenlerden dolayı pek çok kez onarım 

görmüĢtür. Söz konusu onarımlarda gerçekleĢtirilen müdahaleler, hünkar kasrı 

bölümünde mekan kurgusunda bozulmalara ve çeĢitli yapı elemanlarının yapım 

sistemleri ile malzemelerinde değiĢmelere neden olmuĢtur. Kasrın kuzeydoğu 

kanadı, 1980’li yıllarda camide görevli din adamı için lojman iĢlevinde 

kullanılmıĢtır. GerçekleĢtirilen bu iĢlev değiĢikliği mekan kurgusunda önemli 

değiĢmelere neden olmamıĢtır. Ancak kasrın lojman olarak kullanılan kanadında 

yangın çıkması bazı yapı elemanlarının yok olmasına ve sonrasında gerçekleĢtirilen 

onarımla yapım sistemlerinin değiĢmesine neden olmuĢtur. 

Restitüsyon çalıĢmasına, Ġstanbul’da yer alan, plan özellikleri ve inĢa edildikleri 

dönem bakımından Büyük Mecidiye Camisi Hünkar Kasrı ile benzerlik gösteren 

hünkar kasırlarının incelenmesiyle baĢlanmıĢtır. Kasrın tarihi ile yakın dönemde 

gerçekleĢtirilen onarımlar sonrası değiĢen kısımlarını belirlemek ve bunların özgün 

biçimlerini saptamak üzere yazılı ve görsel kaynaklar derlenmiĢ, yapının kendisinden 

elde edilen veriler de göz önünde tutularak restitüsyon önerisi hazırlanmıĢtır.  

“Hünkar Kasrı Restorasyon Tarihi” adlı bölümü yazabilmek için BaĢbakanlık 

Osmanlı ArĢivi ve BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü arĢivinde yapılan 

araĢtırmalar sonucu elde edilen belgeler, onarımlarda gerçekleĢtirilmiĢ müdahalelere 

dair yapılan tespitler ve analitik rölöve kısmında hazırlanan “Dönem Analizleri” 

restitüsyon çalıĢmalarına kaynak oluĢturmuĢtur. 

5.1 Ġstanbul’da Büyük Mecidiye Camisi Hünkar Kasrı Ġle Benzerlik Gösteren 

Hünkar Kasırları 

On dokuzuncu yüzyılda oluĢan cami tipolojisinde hünkar kasrı ibadet mekanını alan 

olarak geçen anıtsal bir köĢk olarak cami giriĢine egemen olmuĢtur (Kuban, 2007, 

s.620). Bu yüzyılda plan Ģemasında görülen değiĢikliklerle son cemaat yeri, avlu ile 
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cami hacmi arasında bir geçiĢ mekanı olma niteliğini yitirmiĢtir. Kapalı hale 

getirilerek yapı içine dahil edilen son cemaat yeri ve hünkar mahfilini içeren iki katlı 

hünkar kasrı giriĢ cephesini kaplamıĢtır (Batur, S., 1970, s. 98-103). 

Hünkar mahfillerinin geliĢmesiyle ortaya çıkan ve 17. yüzyıldan itibaren görülmeye 

baĢlayan yapılar, hünkar kasrı, hünkar köĢkü adlarını alarak, son cemaat yeri, hünkar 

mahfili ve minarelerin kaynaĢması ile 19. yüzyıl boyunca Osmanlı camilerinin kuzey 

cephelerinin büyük bir değiĢim geçirmesini sağlamıĢtır (Ġnci, 1985, s. 227). 

Büyük Mecidiye Camisi, 19. yüzyılda ortaya çıkan bu yeni cami tipolojisinin bir 

örneğidir. Harime kuzeybatı yönünden birleĢen hünkar kasrı, son cemaat yeri, hünkar 

mahfili, hünkar dairesi, kadınlar mahfili ve odalardan oluĢmaktadır. Bu bölümde 

Büyük Mecidiye Camisi Hünkar Kasrı ile plan özellikleri, inĢa dönemleri ve 

mimarları açısından benzerlik gösteren cami hünkar kasırları incelenecektir. 

5.1.1 Küçük Mecidiye Camisi Hünkar Kasrı 

BeĢiktaĢ ilçesinde yer alan cami, 1848 yılında Sultan Abdülmecit tarafından 

yaptırılmıĢtır (Batur, S., 1982, s.61). Caminin mimarı Eyice (1963, s.72) tarafından 

Garabet Balyan, Tuğlacı (1981, s.196) tarafından ise Nigoğos Balyan olarak 

belirtilmiĢtir. 

Harimin kuzeybatısında bulunan iki katlı hünkar kasrı, cami ana mekanıyla yarıĢan 

bir büyüklüğe sahiptir. Kasır, kuzeydoğu cephesi merkezinde yer alan minare ve 

güneybatı cephesi merkezinde yer alan revaklı hünkar giriĢi dıĢında, ana giriĢten 

(cümle kapısı) geçen aksa göre simetrik bir plan Ģemasına sahiptir. Minare güneybatı 

cephesindeki hünkar giriĢiyle aynı aks üzerindedir. Kasrın (ġekil E.1) kuzeydoğu ve 

güneybatı kanatları giriĢin iki yanına simetrik olarak yerleĢtirilmiĢtir ve oval formlu 

plan Ģemalarına sahiptir. Kanatların kuzeybatı uçlarında odalar bulunurken, 

güneydoğu uçlarında birinci kata ulaĢımı sağlayan merdivenler yer almaktadır. Bu 

plan Ģemasında, ilk defa bu camide görülen bir özellikle, Osmanlı camilerinin temel 

plan öğelerinden biri olan son cemaat yeri silinerek dağılım iĢlevini gören kapalı bir 

hol haline gelmiĢtir (Batur, A., 1985, s.1062). Bu hol kuzeydoğu ve güneybatı 

duvarlarında yer alan kapılar ile yan kanatlara açılmaktadır. 

Kanatlarda yer alan iki kollu merdivenler ile birinci kata ulaĢılmaktadır. Birinci katta, 

batı kanadında, hünkar giriĢi üzerindeki abdestlik ile iliĢkili olan oval formlu hünkar 

dairesi/odası bulunmaktadır. Bu katta kasrın merkez bölümünde kanatlar ve mahfiller 
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arası ulaĢımı düzenleyen hol ile harime localar Ģeklinde açılan mahfiller 

bulunmaktadır. 

Hünkar kasrının ana giriĢinin bulunduğu kuzeybatı cephesinde yan kanatlar simetrik 

olarak öne çıkmıĢ oval kütleler oluĢturur ve merkezdeki bölüm geriye doğru 

çekilmiĢtir. Bu cephede iki sıra halinde (zemin ve birinci kat), simetrik olarak 

düzenlenmiĢ, yuvarlak kemerli pencereler ve yuvarlak kemerli üç kapıdan oluĢan 

cümle kapısı yer almaktadır. Katlar birbirinden bir silme kuĢağı ile ayrılır. Pencere 

kemerlerinin üzengi seviyesi hizasında dolaĢan bir silme kuĢağı, köĢelerde 

pilastırlarla kesilmektedir. Güneybatı cephesinde üç tarafında birer kemerli açıklık 

bulunan portiko ve buradan ulaĢılan hünkar kapısı yer almaktadır. Zemin katta 

merdivenin bulunduğu bölümde cephedeki simetriyi bozmamak adına sağır 

pencereler düzenlenmiĢtir. Hünkar giriĢi önündeki portiko ve minare hariç tüm 

cepheler sıvalıdır. 

5.1.2 Dolmabahçe Camisi Hünkar Kasrı 

BeĢiktaĢ ilçesinde yer alan ve Dolmabahçe Camisi (ġekil E.2) olarak bilinen caminin 

adı Bezmialem Valide Sultan Camisi’dir. Caminin yapımı, 1852 yılında Valide 

Sultan tarafından baĢlatılmıĢ (Tuğlacı, 1993, s.109) ve Sultan Abdülmecit tarafından 

devam ettirilen inĢaat 1853’te tamamlanmıĢtır (Aslanapa, 1986, s. 447). Caminin 

mimarı, Aslanapa (1986, s. 447) tarafından Nigoğos Balyan, Afife Batur (1994b, 

s.88)  tarafından ise Garabet Balyan olarak gösterilmektedir. 

Harim bölümüne kuzeybatı yönünden birleĢen hünkar kasrı, yanları kademelenerek 

geniĢleyen U biçimli bir plan Ģemasına sahiptir. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda 

geliĢmiĢ olan kasır iki katlıdır. Kasrın kuzeybatı cephesinin köĢelerine yerleĢtirilmiĢ 

olan iki minare bulunmaktadır. Kasır, kuzeybatı cephesinde yer alan ana giriĢ (cümle 

kapısı) aksına göre simetrik bir plan Ģemasına sahiptir. Kasrın güneydoğu 

cephesinde, yan kanatlara simetrik olarak yerleĢtirilmiĢ portikolar halinde 

düzenlenmiĢ, sultan ve maiyeti tarafından kullanılan giriĢler yer almaktadır.  Kasrın 

merkez bölümdeki ana giriĢ kapısı kapalı bir dağılım mekanı olan giriĢ holüne 

açılmaktadır. Mekan harim bölümüne, yan kanatlara ve birinci kata çıkan 

merdivenlere ulaĢımı düzenlemektedir. Bu bölümün güneydoğusunda yer alan mekan 

iki taĢıyıcı ayakla harim bölümünden ayrılmıĢtır. Bu bölüm, geleneksel Ģemada açık 

olan son cemaat yerini içeri alan bir çözüm önerisidir (Batur, A., 1994b, s.88). 
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Güneydoğu cephesindeki giriĢler birinci kata çıkan merdivenlerin bulunduğu giriĢ 

hollerine açılmaktadır. Yan kanatlarda yer alan ve birinci kata ulaĢımı sağlayan 

merdivenler üç kolludur. Son cemaat yeri iĢlevindeki bölümün üzerinde birinci katta 

yer alan mekan üç açıklık ile harim bölümüyle iliĢkilendirilmiĢtir. 

Kasrın ana giriĢinin bulunduğu kuzeybatı cephesinde yan kanatlar öne doğru 

çıkarken, merkez bölüm geriye doğru çekilmiĢtir. Merkez bölümde cephe pilastırlarla 

bölümlenmiĢtir ve her bölümde yuvarlak kemerli pencereler bulunmaktadır. Yan 

kanatlarda ise düz atkılı ve alınlıklı pencereler yer almaktadır. Minarelerin 

kaidelerinde cephenin en etkili özelliği olan simetriyi bozmamak için kör pencereler 

düzenlenmiĢtir. Katlar birbirinden tüm cepheyi dolaĢan silme takımlarıyla 

ayrılmaktadır. Tüm cepheler parapet duvarlarıyla sonlanmaktadır. Minarelerin 

gövdeleri yivlidir ve kurĢun kaplı sivri külahları bulunmaktadır. ġerefeler dalgalı 

formlara sahiptir ve volüdlü konsollarla desteklenmektedir. Kasrın birinci katta yer 

alan mekanları kırma çatılarla örtülüdür. 

5.1.3 Pertevniyal Valide Sultan Camisi Hünkar Kasrı 

Aksaray semtinde yer alan (ġekil E.3), Sultan Abdülaziz’in (1861-1876) annesi 

Pertevniyal Valide Sultan tarafından yaptırılmıĢ olan caminin temeli 1869 yılında 

atılmıĢ ve yapımı 1871 yılında tamamlanmıĢtır (Batur, A., 1994c, s. 360). Caminin 

mimarı Agop ve Sarkis Balyan’dır (Tuğlacı, 1981). 

Hünkar kasrı, harim bölümünün kuzeybatısına yerleĢtirilmiĢtir ve kuzeydoğu-

güneybatı doğrultusunda geliĢmiĢtir. Ġki katlı olan kasır, kanatlarda bazı 

değiĢikliklerin dıĢında simetrik bir plan Ģemasına sahiptir. Kasrın, biri kuzeybatı 

cephesinde merkezde, diğer ikisi ise aynı cephede iki yanda (harem ve selamlık 

giriĢleri) olmak üzere 3 giriĢ kapısı bulunmaktadır. Yapıya beĢ basamaklı bir 

merdivenle çıkılan, ana giriĢ kapısının yer aldığı tek katlı bir giriĢ mekanından 

ulaĢılmaktadır. GiriĢ mekanı kanatlar ve harim arasında ulaĢımı düzenleyen bir hole 

açılmaktadır. Hol ile harim arasında ise son cemaat yeri iĢlevini gören bir ara mekan 

yer almaktadır. Bu ara mekan 19. yy camilerinde son cemaat yerinin içe alınıp 

harime doğrudan açıldığı plan düzenlemelerine bir baĢka örnektir (Batur,1994c, 

s.361). GiriĢ holünün doğusunda birinci kata çıkan gösteriĢli bir merdiven 

bulunmaktadır. Birinci katta sultan için ayrılmıĢ mekanlar ve son cemaat yerinin 
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üzerinde harime açılan mahfiller bulunmaktadır. Ġki minare kasrın kuzeybatı 

cephesinin köĢelerine yerleĢtirilmiĢtir. 

GiriĢ cephesi olan kuzeybatı cephesi kademeli olarak düzenlenmiĢtir. En önde ortada 

yükseltilmiĢ, iki yanda daha alçak kütlelerden oluĢan giriĢ bölümü yer almaktadır. 

Hemen arkada kasrın cephesi giriĢin gerisinde kalan orta kısımda yüksek iki yanlarda 

daha alçak olmak üzere yer almaktadır. Minare kaidelerinin bulunduğu köĢeler ise 

geriye doğru çekilmiĢtir. Harim bölümünün yoğun bezemeli cepheleri yanında kasrın 

cepheleri oldukça sade bir tasarıma sahiptir. Kasrın cephe tasarımında simetri 

hakimdir. Yapının tüm pencereleri sivri kemerlidir. Ana giriĢin solundaki merdivenin 

bulunduğu kısımda cephedeki simetriyi bozmamak adına kör pencereler 

düzenlenmiĢtir. YanaĢık derzli kesme taĢ örgülü minare kaideleri hariç kasrın tüm 

cepheleri sıvalıdır. Cepheler parapet duvarlarıyla sonlanmaktadır. Parapet 

duvarlarının gerisinde kasrın birinci kat mekanlarını örten aynalı tonozlar 

algılanabilmektedir. 

5.2 Restitüsyon Sorunları 

Yazılı ve görsel kaynaklar, benzer yapılarla karĢılaĢtırma ile raspalar sonrası yapının 

kendisinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda kasırda belli baĢlı dört 

dönemin izleri olduğu belirlenmiĢtir. Bu dönemler hünkar kasrının yangın, deprem 

ve statik problemler gibi nedenlerden dolayı gördüğü onarımların tarihleriyle 

eĢleĢtirilmiĢtir. Yapının ilk üç dönemi caminin inĢa edildiği yıldan (1854), 1909 yılı 

onarımına kadar geçen süreyi kapsamaktadır. Son dönem camide Cumhuriyet 

Dönemi’nde gerçekleĢtirilmiĢ olan onarımları ve bu onarımlar sonucunda kasrın 

almıĢ olduğu günümüzdeki mevcut biçimini kapsamaktadır. Kasrın, 2011 yılında 

baĢlamıĢ olan ve günümüzde devam eden restorasyon uygulamasında gerçekleĢtirilen 

raspalar sonrasındaki durumu rölövede belgelenmiĢ ve son dönemde gerçekleĢtirilen 

onarımlar “Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleĢtirilmiĢ olan onarımlar” baĢlığı altında 

özetlenmiĢtir. 

BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi, BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü arĢivi, Alman 

Arkeoloji Enstitüsü Fotoğraf ArĢivi ve Abdülhamit Albümleri gibi arĢivlerden Büyük 

Mecidiye Camisi ile ilgili pek çok yazılı belgeye ve fotoğrafa ulaĢılabildiğinden ve 

raspalar sonrası neredeyse tüm yapı elemanlarının üretim teknikleri, malzemeleri ile 

mevcut bozulmaları gözlemleme imkanı elde edildiğinden, restitüsyon aĢamasında 
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büyük sorunlarla karĢılaĢılmamıĢtır. Buna rağmen bazı konularda aydınlatıcı verilere 

ulaĢılamamıĢtır. 

Hünkar kasrının restitüsyonunda karĢılaĢılan sorunlardan ilki vaziyet planında 

Ģadırvanın özgün yerinin belirlenememesidir. AraĢtırma aĢamasında derlenmiĢ olan 

görsel kaynaklar ve tarihi haritalardan kasrın çevresindeki avlunun ve rıhtımın 

durumlarına dair veriler elde edilebilmektedir. Ancak söz konusu kaynaklarda 

Ģadırvana dair bir bilgi yoktur. Günümüzde avlunun kuzey köĢesinde yer alan 

Ģadırvan niteliksiz malzemelerle üretilmiĢ muhdes bir öğedir.  

KarĢılaĢılan bir diğer sorun ise kuzeydoğu kanadında birinci kata ulaĢımı sağlayan 

merdivenin özgün tasarımı ile ilgili net verilere ulaĢılamamasıdır. Günümüzde bu 

kanatta düĢey sirkülasyonu, 1988 onarımında gerçekleĢtirilmiĢ olan çelik 

konstrüksiyonlu, ahĢap kaplamalı muhdes merdiven sağlamaktadır. 1985 yangını 

öncesinde de bu kanattaki merdivenin muhdes olduğu 1970 yılına ait rölöve 

çizimlerinden (ġekil E.4, E.5, E.6, E.7, E.8, E.9) anlaĢılmaktadır. Merdivenin 

restitüsyonunda veri olarak, raspalar sonrası açığa çıkan, duvarlarda yer alan diĢler 

ve döĢeme yuva izleri kullanılmıĢtır. Söz konusu izler ve benzer yapıların 

merdivenlerine dair yapılan analojik çalıĢmaya dayanarak merdivenin restitüsyon 

çizimleri hazırlanmıĢtır.   

Son olarak karĢılaĢılan sorun, camide gerçekleĢtirilen güçlendirmeler sırasında kasrın 

zemin kattaki tüm döĢemelerinin betonarmeye çevrilmiĢ olmasından 

kaynaklanmaktadır. Söz konusu döĢemelerin özgün tasarımda yapım teknikleri ve 

malzemelerinin ne olduğuna dair net bir bilgi elde edilememiĢtir. Zemin kat 

döĢemelerinin özgün tasarımda, güneybatı kanadındaki birinci kat döĢemeleri gibi 

ahĢap konstrüksiyonlu olabileceği düĢünülmektedir.Aynı dönem yapısı olan 

Pertevniyal Valide Sultan Camisi Hünkar Kasrı’nda da zemin kat döĢemelerinin 

ahĢap olması bu olasılığı desteklemektedir. 

5.2.1 Ġlk yapım (1854-1884) 

Caminin yapım tarihi konusunda, daha önce bahsedildiği üzere farklı görüĢler 

bulunmaktadır. Batur (1994a, s. 143), Kuban (2007, s. 638) ve Sözen (1975, s. 347) 

1853 yılını, Öz (1965, s. 51) ve Aslanapa (1986, s. 449) 1854 yılını, Eyice (1991, s. 

19) 1853-1855 yılları arasını, Tuğlacı (1981, s. 198) ise 1854-1855 yılları arasını 

caminin inĢa tarihi olarak göstermektedir. Vak’a-nüvis Ahmet Lûtfî Efendi ise, 
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Tarih-i Lûtfî adlı eserinde caminin 5 Rebiulahir 1271 (26 Aralık 1854)’te açıldığını 

yazmaktadır (1984, c. 9, s. 110). 1884 yılında camide çıkan yangında hünkar kasrı 

bölümü zarar görmüĢtür ve aynı dönemde minare külahları tahrip olmuĢtur (BOA, Ġ. 

ġD. / 3920r). Yangın sonrasında camide onarım gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu nedenle ilk 

restitüsyon önerisi 1854-1884 aralığını kapsamaktadır. 

Yapının inĢasından, 1884 yılı yangınına kadar süren birinci döneme ıĢık tutan baĢlıca 

belgeler çeĢitli tarihlerde çekilmiĢ olan ve Suna-Ġnan Kıraç Vakfı (Ġstanbul 

AraĢtırmaları Enstitüsü) ArĢivi, Alman Arkeoloji Enstitüsü Fotoğraf ArĢivi ile 

Abdülhamit Albümleri’nden elde edilen fotoğraflar ile yangına, caminin onarımına 

dair BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi’nde yer alan yazılı belgelerdir. 

5.2.1.1 Vaziyet planı restitüsyonu 

Bu döneme ait, cami ve çevresini gösteren herhangi bir harita ya da çizim 

bulunamadığından, yapının vaziyet planı önerisi dönem içerisinde çeĢitli zamanlarda 

çekilmiĢ olan fotoğraflara dayanak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

1865-70 yılları arasında bir Cuma selamlığına ait fotoğrafta (ġekil E.10) ve 1870 

tarihli bir fotoğrafta (ġekil E.11) caminin güneybatı cephesi önünde yer alan rıhtımda 

kayıkların yanaĢtığı iki ayrı merdivenin bulunduğu görülmektedir. Batur (1994a, 

s.144) hünkar giriĢinin güneybatı cephesinde bulunmasının açıkça padiĢahın camiye 

deniz yoluyla geldiğine iĢaret ettiğini belirtmektedir. Nitekim Cuma selamlığına ait 

fotoğrafta saltanat kayığının rıhtıma yanaĢtığı görülmektedir. Ayrıca fotoğraftan 

günümüzde olduğu gibi rıhtımın cümle kapısı önündeki cami avlusundan ferforje 

parmaklık ve taĢ babalardan oluĢan avlu duvarıyla ayrıldığı anlaĢılmaktadır. Bu 

düzenlemenin muhtemel nedeni padiĢah için daha güvenli bir alan oluĢturmaktır. 

Rıhtımda kayıkların yanaĢtığı iki merdiven 1913-14 yıllarına ait Alman Mavileri 

(ġekil E.12) ve 1927 yılına ait Pervititch Haritası’nda (ġekil E.13) da görülmektedir. 

Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleĢtirilen onarımlarda rıhtım geniĢletilmiĢ, 

merdivenler kaldırılmıĢ ve rıhtım kenarında günümüzdeki parapet duvarları inĢa 

edilmiĢtir. Fotoğraflardan algılanabildiği üzere bu dönemde rıhtımın doğal taĢ kaplı 

olduğu düĢünülmektedir. 

1856-57 yıllarına ait fotoğrafta (ġekil E.14) avlu ve rıhtımı çevrelen duvarların 

bitkisel motifli metal parmaklık ve farklı boyutlarda taĢ babalardan oluĢtuğu 

görülmektedir. Ayrıca günümüzde olduğu gibi rıhtım ve cümle kapısı önündeki 
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avluya açılan iki ayrı metal giriĢ kapısının bulunduğu ve ferforje metal kapılar ile 

parmaklıkların koyu renge boyalı olduğu anlaĢılmaktadır. 

Bu döneme ait fotoğraflar ve ileriki dönemlere ait haritalara (Alman Mavileri ve 

Pervititch Haritası) dayanarak avlu ve rıhtımı çevreleyen avlu duvarlarının 

oluĢturduğu sınırların değiĢikliğe uğramadan günümüze ulaĢtığı düĢünülmektedir. 

Ancak döneme ait fotoğraflarda caminin Ģadırvanının yeri görülememektedir. Söz 

konusu haritalardan da Ģadırvana ait bir bilgi edinilememektedir. Birinci döneme ait 

yapının kuzeydoğu cephesinin görüldüğü herhangi bir fotoğraf elde edilemediğinden, 

günümüzdeki gibi bu cephe önünde bahçenin bulunup bulunmadığına dair tespit 

yapılamamıĢtır. Ancak ikinci döneme ait fotoğraflarında görülen ağaçların 

büyüklükleri göz önünde bulundurulduğunda vaziyet planının ilk tasarımında 

kuzeydoğu yönünde bir bahçenin düzenlenmiĢ olabileceği düĢünülmektedir. 

Caminin yakın çevresinde bulunan yapılardan Ortaköy Vapur Ġskelesinin parselin 

doğu köĢesinde, üzerinde yer aldığı platformun bir bölümü ve iskeleye yanaĢmıĢ olan 

bir vapur görülmektedir. Yapının ikinci ve üçüncü dönemlerinde de vapur iskelesi 

aynı konumda yer alırken, dördüncü dönem içinde meydanın güneybatısına 

taĢınmıĢtır.    

5.2.1.2 Plan restitüsyonu 

ÇeĢitli nedenlerden dolayı yapılan onarımlar sonrasında kasrın mekan kurgusunda ve 

bazı yapı elemanlarında değiĢmeler meydana gelmiĢtir. Ġlk yapıma ait mekan 

kurgusuna ve günümüzde değiĢmiĢ olan yapı elemanlarının özgün durumlarına ait 

plan restitüsyonu önerisi raspalar sonucu yapıdan elde edilen veriler ve dönem 

yapıları üzerinde gerçekleĢtirilen analojik çalıĢmalar doğrultusunda 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

104 mekanının, yapının özgün tasarımına ait olmayıp, muhdes bir döĢeme inĢa 

edilerek sonradan oluĢturulmuĢ bir mekan olduğu düĢünülmektedir. Daha önceden de 

bahsedildiği üzere mekanda yer alan tonoz örtüleri taĢıyan kemerlerin üzengi 

seviyelerinde kesilmiĢ demir gergilerin kalıntıları görülmektedir. DöĢemeden 57-59 

cm yüksekte olan bu gergilerin sonradan oluĢturulan mekanda, konforlu sirkülasyonu 

engelledikleri için kesildikleri düĢünülmektedir. Söz konusu durum mekana 102 

mahfilinden ulaĢımı sağlayan geçiĢte kesilmiĢ olan, döĢemeden 55 cm yükseklikteki 

demir gergi ve kesilmeden önceki yüksekliğinin 180 cm (hünkar mahfilinde mevcut 
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olan kemer gibi) olduğu düĢünülen kagir kemer için de geçerlidir. Bu mekana 109 

mekanından ulaĢımı sağlayan kapı da sonradan açılmıĢtır. Hünkar mahfili ve 109 

mekanı aracılığıyla hünkar dairesine açılan mekan, 102 mahfili aracılığıyla 

kuzeydoğu kanadına da bağlanmaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda 

104 mekanının döĢemesinin özgün tasarımda bulunmayıp, bu hacmin zemin kattaki 

cümle kapısından girildikten sonra 2 kat yüksekliğindeki bir giriĢ holünün parçası 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 1988 onarımında gerçekleĢtirilmiĢ çelik döĢeme 

öncesinde mekan zemininde ahĢap konstrüksiyonlu bir döĢemenin bulunduğu 1985 

yangını sonrasında çekilmiĢ olan fotoğraflarda görülmektedir ancak muhdes olduğu 

düĢünülen bu ahĢap döĢemenin inĢa tarihi belirlenememiĢtir. 

Ġncelenen aynı dönem yapılarının hepsinde hünkar ulaĢımı için ayrılan merdivenin 

yanı sıra birinci kata ulaĢımı sağlayan baĢka bir merdivenin daha bulunduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla plan kurgusu açısından kasrın kuzeydoğu kanadında 

hünkar dıĢındaki kiĢilerin birinci kata ulaĢımını sağlayacak bir merdivenin daha 

bulunması gerektiği düĢünülmektedir. Söz konusu ikinci merdivenin konumu ve 

tarsımı ile ilgili olarak 2 öneride bulunulmuĢtur. Bunlardan ilkinde günümüzde 

olduğu gibi Z10 mekanında konumlanan bir merdiven önerilmiĢtir. Günümüzde 

kuzeydoğu kanadında birinci kata ulaĢımı sağlayan çelik konstrüksiyonlu, ahĢap 

kaplamalı merdiven 1988 onarımında inĢa edilmiĢtir. Bu merdivenin yerinde 1985 

yangını öncesinde de muhdes bir merdivenin bulunduğu 1970 yılına ait rölöve 

çizimlerinden anlaĢılmaktadır. Merdivenin özgün tasarımını gösteren herhangi bir 

belgeye ulaĢılamamıĢtır. Z10 mekanının güneybatı duvarı üzerindeki çıkıntıların 

özgün merdivene ait izler olabileceği düĢünülmektedir. Duvarda öne çıkan bölümler 

iki yanda zeminden 119 cm ile 121 cm yüksekliğe, merkezde ise zeminden 146 cm 

yüksekliğe sahiptir. Duvarın çıkıntı yapan alt bölümü, üst bölümünden yaklaĢık 

olarak 9-10 cm ileridedir. Bu izlere dayanarak mekanda, yanlardaki iki kol ile ara 

sahanlığa, merkezdeki kol ile de birinci kata çıkan, üç kollu, ahĢap bir merdivenin 

olabileceği düĢünülmektedir. Bu olasılığı zayıflatan iki durum söz konusudur. 

Bunlardan ilki Z10 ve 101 mekanları güneydoğu duvarlarında taĢıyıcı ayaklara denk 

gelen güney köĢesine yakın bölümlerde sonradan doldurulmuĢ niĢler bulunmasıdır. 

Önerilen üç kollu merdiven Z10 mekanındaki niĢe yaslanmaktadır ve 101 

mekanındaki niĢ, döĢemenin bulunmadığı, elle ulaĢılamayacak bir konumda 

kalmaktadır. Diğer durum ise üç kollu merdiven olması durumunda birinci katta 
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kuzeydoğu kanadının yapının merkez bölümündeki mahfillerle iliĢkisini sağlayan 

K101 kapısının mevcut olamayacağıdır. K101 kapısı üzerinde simetriği olan hünkar 

odasını mahfile bağlayan K102 kapısında olduğu gibi kagir kemer örgüsü 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu kapının sonradan açılmıĢ olma ihtimali de 

bulunmaktadır. Ancak bu durumda kasrın birinci katında kuzeybatı kanadı kendi 

içinde çalıĢan, merkez ve hünkar bölümleriyle bağlanmayan bir birim olmaktadır. 

Hazırlanan ilk dönem restitüsyonunda hünkar merdiveninden daha sade ve Z10 

mekanındaki izlerle uyumlu üç kollu bir merdiven önerilmiĢtir. 

Ġkinci öneride ise Z07 mekanında konumlanan bir merdiven önerisinde 

bulunulmuĢtur. Hünkar merdiveninin simetriği olan Z07 mekanının kuzeybatı, 

kuzeydoğu ve güneybatı duvarlarında üçer pencere bulunurken, güneydoğu 

duvarında da kapı ve kemerli bir niĢ bulunmaktadır. Bu mekandaki pencerelerin kör 

pencere olmadığı, doğramalarının bulunduğu yapıya ait eski fotoğraflardan 

algılanabilmektedir. Oysa hünkar merdiveninin bulunduğu Z06 mekanındaki 

pencerelerin hepsi kör penceredir. Bu durum merdivenin Z07 mekanında 

konumlanması olasılığını zayıflatmaktadır. 

102, 103 ve 105 mahfilleri arasındaki duvarlar üzerinde bulunan ve sonradan 

kapatılmıĢ olan kapı boĢluklarının mahfiller arasında ulaĢımı sağladığı ve mahfillere 

106 mekanından ulaĢıldığı düĢünülmektedir.  

5.2.1.3 Cephe restitüsyonu 

Yapının ilk dönemine ait çeĢitli zamanlarda çekilmiĢ fotoğraflarda kasrın giriĢ 

cepheleri olan kuzeybatı ve güneybatı cepheleri algılanabilmektedir. Bu döneme 

tarihlenen ve kasrın kuzeydoğu ve güneydoğu cephelerinin algılanabildiği herhangi 

bir fotoğraf bulunamamıĢtır. 

Bu döneme tarihlenen tüm fotoğraflarda kasrın cephelerinin sıvalı ve iki farklı renkte 

boyalı olduğu görülmektedir. Yapılan raspalar sonucunda kasrın raspa öncesi sıvalı 

olan kuzeybatı, kuzeydoğu ve güneydoğu (kuzeydoğu kanadı)  cephelerinin zemin ve 

birinci katlarda tuğla örgülüyken, bodrum katta moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülü 

olduğu anlaĢılmıĢtır. Ancak kasrın hünkar giriĢinin bulunduğu güneybatı cephesi 

kesme taĢ kaplıdır. Fotoğraflarda taĢ kaplı güneybatı cephesinin de diğer cepheler 

gibi boyalı olduğu görülmektedir. Güneybatı cephesindeki boyaların, diğer 

cephelerde olduğu gibi sıva üzerine uygulanmayıp, taĢ kaplamalar üzerine ince bir 
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badana Ģeklinde uygulanmıĢ olabileceği düĢünülmektedir. Söz konusu düĢünceyi 

destekleyecek veri güneybatı cephesinden elde edilemesede, harim bölümünün 

cephelerinde yer yer taĢ üzerine uygulanmıĢ boya katmanlarına rastlanmıĢtır. 

Fotoğraflarda görülen cephelerde, bodrum, zemin ve birinci katlardaki düz duvar 

yüzeyleri koyu bir renkte iken, kat silmeleri, köĢe pilastırları, parapet duvarları, 

pencere söve ve alınlıkları açık bir renge sahiptir. 

Zemin kat ve birinci katı ayıran ikili silme takımından altta yer alan profilin 

günümüzde yalnızca güneybatı cephesinde ve güneybatı kanadının batı köĢesinde 

(kuzeybatı cephesinden görünen) mevcut olan profile benzediği görülmektedir. 

Günümüzde geri kalan cephelerde mevcut olan çimento döküm silmenin profilinin, 

özgün cephe tasarımındaki silme profiline uymadığı tespit edilmiĢtir. 

Fotoğraflarda, birinci kat üzerinde yer alan parapet duvarlarının günümüzde 

güneybatı cephesinde olduğu gibi baĢlık ve kaideleri bulunan pilastırlarla bölündüğü 

ve pilastırlar arasında kalan dikdörtgen bölümlerdeki yivlerin güneybatı 

cephesindekiler gibi daha derin oldukları görülmektedir. Günümüzde güneybatı 

cephesindeki parapet duvarları kesme taĢ bloklardan oluĢurken, diğer cephelerdeki 

parapet duvarlarının bir bölümü tuğla örgülüdür. Bazı kısımlarda da çimento harcı ile 

tuğla parçalarından oluĢan dolgular mevcuttur. Ayrıca parapet pilastırlarının kaideleri 

güneybatı cephesi haricindeki cephelerde mevcut değildir. Parapet altındaki silme 

yalnızca güneybatı cephesinde doğal taĢtır, diğer cephelerde çimento dökümdür. 

Parapet üstü silme ise tüm ceplerde çimento dökümdür.  Kuzeybatı, kuzeydoğu ile 

güneydoğu (kuzeydoğu kanadı) cephelerinde birinci kat üzeri silme ve parapet duvarı 

üzerindeki silmenin sökülerek tekrar yapıldığı ve bu iĢlem sırasında parapet 

duvarının dakısmen yeniden inĢa edilmiĢ olabileceği düĢünülmektedir.  

1856 yılına ait fotoğrafta, kasrın kuzeybatı cephesi merkez bölümünde birinci katta 

yer alan yarım daire pencerelerin üzerinde merkezde koyu, çeperlerde açık renk 

olmak üzere iki farklı renge boyalı, daire formlu rozetler bulunduğu görülmektedir. 

Yine aynı fotoğraftan, kuzeybatı cephesi merkez bölümde yer alan yağmur suyu iniĢ 

borularının günümüzdeki gibi yarım daire pencerelerin aralarından düĢey olarak 

inmeyip, iki yandaki yarım daire pencerelerin üzerinden teğet geçerek, köĢelerdeki 

düĢey inen borulara açılı olarak bağlandıkları algılanmaktadır. Ayrıca, aynı 

cephedeki ana giriĢ kapısı önünde yer alan mermer merdivende, günümüzde olduğu 
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gibi demir korkuluk ve küpeĢtenin bulunmadığı, söz konusu fotoğrafta 

görülebilmektedir. 

1875 yılına ait bir fotoğrafta (ġekil E.15) kuzeybatı cephesi merkezindeki ana giriĢ 

kapısı önüne sütunlar üzerinde yükseltilmiĢ bir saçağın eklendiği görülmektedir. 

Saçağın yapım malzemesi net olarak anlaĢılamasada, ahĢap olabileceği 

düĢünülmektedir. Birinci katta yer alan yarım daire pencerelerin orta hizasına kadar 

yükselen giriĢ saçağının kısa bir süre sonra kaldırıldığı anlaĢılmaktadır. 

Kasrın fotoğraflardan algılanabilen cephelerindeki zemin kat pencerelerinde, 

günümüzde olduğu gibi metal parmaklıkların bulunduğu görülmektedir. Ancak bu 

parmaklıklar günümüzde olduğu gibi beyaz değildir ve koyu bir renge sahiptir. 

Fotoğraflarda, güneybatı kanadında hünkar merdiveninin bulunduğu bölümde yer 

alan zemin kat kör pencereleri önünde de metal parmaklıkların bulunduğu 

görülmektedir.  

Fotoğraflarda güneybatı cephesi, birinci kat, merkez bölümdeki pencere 

alınlıklarının, orta pencere üzerinde üçgen iken, iki yandakilerin dairesel formlu 

oldukları görülmektedir. Ayrıca çıkmanın kuzeybatı ve güneydoğu cephelerinde yer 

alan yan pencerelerinin üzerinde de üçgen formlu alınlıkların bulunduğu 

görülmektedir. Günümüzde bu alınlık formlarının dizilimi tam tersidir. Çıkma yan 

pencereleri ile merkez bölümde orta pencerenin üzerinde dairesel formlu, merkez 

bölümde köĢelere yakın pencerelerin üzerinde ise üçgen formlu alınlıklar mevcuttur. 

Kasrın birinci kat pencere doğramalarının, günümüzde olduğu gibi, güneybatı 

kanadında giyotin, kuzeydoğu kanadında ise kanatlı oldukları fotoğraflardan 

anlaĢılmaktadır. Zemin kat pencerelerinde demir parmaklıklar bulunduğundan 

doğramalar fotoğraflardan algılanamamıĢtır. Kuzeybatı cephesi merkez bölümdeki, 

zemin katta yer alan dikdörtgen formlu ve birinci katta yer alan yarım daire formlu 

pencerelerin doğramaları da fotoğraflardan belirlenememiĢtir.  

Kasrın bünyesinde bulunan minarelerin çeĢitli nedenlerle yıkılıp, birkaç kez yeniden 

yapıldığı yazılı ve görsel belgelerden anlaĢılmaktadır. Fotoğraflarda ilk yapımdaki 

minarelerin özgün tasarımlarında, gövdelerinin yivli, külahlarının ise sivri ve kurĢun 

kaplı olduğu görülmektedir. Ayrıca minarelerin günümüzde mevcut olanlara 

benzeyen volüdlü konsolların desteklediği, akant yaprakları ve kabartma bitkisel 

bezemelerle süslü, birer adet Ģerefesinin bulunduğu görülmektedir. KurĢun kaplı 
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külahların altında taĢ bilezikli ve bezemeli bir bölümün olduğu ve alemlerin 

günümüzde mevcut olanlardan farklı oldukları fotoğraflardan anlaĢılmaktadır. 

Minarelerin söz konusu ilk tasarımının, dönem yapıları içerisinde Dolmabahçe 

Camisi minarelerine benzediği düĢünülmektedir.  

5.2.2 Ġkinci dönem (1884-1894) 

1884 yangını sonrasında yapıda onarımların gerçekleĢtirildiği yazılı belgelerden ve 

fotoğraflarda görülen değiĢikliklerden anlaĢılmaktadır. Ġkinci dönemin, yapının bu 

onarımlar sonrası oluĢan durumunu kapsaması uygun bulunmuĢtur. 1884 yılındaki 

yangından sonra yapı üzerinde büyük tahribata neden olan bir diğer olay 1894 

Ġstanbul depremidir. Depremde oluĢan hasarlar sonucunda, yapıda büyük çaplı bir 

onarım gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu nedenle ikinci dönem restitüsyonu 1884-1894 yılları 

arasında geçen dönemi kapsamaktadır. 

Ġkinci dönem restitüsyon önerisi hazırlanırken, daha önce belirtilen arĢivlerden elde 

edilmiĢ bu döneme ait fotoğraflar ile BOA’dan elde edilen yazılı belgelerden 

yararlanılmıĢtır. Ancak kasrın iç mekanına ait görsel veri elde edilemediğinden ve 

yazılı belgelerde onarımda gerçekleĢtirilen müdahaleler ayrıntılı olarak 

açıklanmadığından plan Ģemasında herhangi bir değiĢiklik yapılıp yapılmadığına dair 

bir bilgiye ulaĢılamamıĢtır. Fotoğraflardan tespit edilebilen müdahaleler cephelerde 

yapılan değiĢiklikleri yansıttığından ve plan düzleminde gerçekleĢtirilen 

müdahalelere ait somut veriler elde edilemediğinden ikinci dönem restitüsyon önerisi 

sadece cephe çizimlerini kapsamaktadır. 

5.2.2.1 Vaziyet planı restitüsyonu 

BOA’da yer alan Ġ. ġD. / 3920r numaralı, H. 1299/1884 yılına tarihlenen belgede, 

yapıdaki diğer hasarların yanı sıra, iskele tarafındaki rıhtımın tamiri ile ilgili 

masraflar ve hazırlanan keĢif defterlerinden bahsedilmektedir. Ancak yapının ikinci 

dönemine ait fotoğraflarda rıhtımda gerçekleĢtirilmiĢ olan herhangi bir değiĢiklik 

tespit edilememiĢtir. 

Bu dönem içerisinde çekilmiĢ olan fotoğraflardan bazılarında, birinci döneme ait 

olanlardan farklı olarak yapının güneydoğu ve kuzeydoğu cepheleri de 

algılanabilmektedir. Bu fotoğraflarda kuzeydoğu cephesi önünde ağaçların 
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bulunduğu bir bahçenin yer aldığı görülmektedir. Avlunun dıĢında, avlu ana/merkez 

giriĢ kapısının çevresinde de ağaçların bulunduğu fotoğraftan algılanabilmektedir. 

Fotoğraflarda Ortaköy Vapur Ġskelesi’nin caminin güneydoğu cephesi önündeki 

rıhtımın doğusunda yer aldığı görülmektedir (ġekil E.16). 

5.2.2.2 Cephe restitüsyonu 

Daha öncede belirtildiği üzere, 1884 yılına ait belgelerde minarelerin külah 

kısımlarının tahrip olduğu anlatılmaktadır. Ġkinci dönem içerisinde, tarihi net olarak 

belirlenememiĢ bir onarımda minarelerin külah bölümleri yeniden yapılmıĢtır. 1890 

yılına ait bir fotoğrafta (ġekil E.17) yapının minarelerinin ilk tasarımındaki kurĢun 

kaplı, sivri külahlarının yerini taĢ külahların almıĢ olduğu görülmektedir. 

Fotoğraflardan, kurĢun külahların altında bulunan ve yivli petek bölümünden taĢ bir 

bilezikle ayrılan bezemeli kısmında değiĢtirildiği görülmektedir. Külah ve hemen 

altındaki bezemeli bölümün dıĢında minarelerde, fotoğraflardan algılanabildiği 

kadarıyla herhangi bir değiĢiklik yapılmamıĢtır. Bu dönemde de minare gövdelerinin 

yivli olduğu görülmektedir.  

Yapının kuzeybatı cephesi ana giriĢ kapısı önüne, birinci dönem içinde inĢa edilmiĢ 

olan saçağın yapının ikinci döneminde henüz yıkılmamıĢ olduğu 1890 yılına ait 

fotoğrafta görülebilmektedir. Ayrıca aynı cephede merkez bölümde yarım daire 

pencerelerin söveleri üzerinden teğet olarak geçip köĢelerdeki borularına bağlanan 

yağmur suyu iniĢ borularının kaldırıldığı görülmektedir. 

Bu döneme ait fotoğraflarda yapının kuzeydoğu cephesinin birinci katının bir 

bölümü algılanabilmektedir (ġekil E.18). Bu cephenin de diğer cephelerde olduğu 

gibi biri açık diğeri koyu olmak üzere iki farklı renge boyandığı, pencere sövelerinin 

açık renkte boyalı olduğu ve birinci kat üzerindeki parapet duvarının pilastırlarla 

hareketlendirilmiĢ olduğu görülmektedir. 

Bu dönem içerisinde de yapının taĢ kaplı olan güneybatı cephesinin (ġekil E.19) 

diğer tüm cepheler gibi boyalı olduğu fotoğraflardan görülebilmektedir. Güneybatı 

kanadındaki B02 mekanına ulaĢımı sağlayan bir kapının güneydoğu cephesi bodrum 

kat duvarında yer aldığı farklı bir fotoğrafta algılanabilmektedir (ġekil E.20). 
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5.2.3 Üçüncü dönem (1894-1909) 

1894 depreminde minarelerin petek ve külah bölümleri yıkılmıĢ ve külahlardan biri 

hünkar kasrının üzerine düĢmüĢtür (BOA, Y.MVT. 99/65). Depremde büyük hasar 

alan caminin onarımı 1909 yılında gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu onarımdan sonra camide 

Osmanlı Dönemi’nde gerçekleĢtirilmiĢ olan herhengi bir onarıma dair belge BOA’da 

bulunmamaktadır. Üçüncü dönem restitüsyon önerisi yapının 1909 onarımı sonucu 

aldığı görünümü kapsamaktadır.  

Bu dönemde de ikinci dönemde olduğu gibi yazılı belgeler ve yapının cephelerinin 

görüldüğü fotoğraflara ulaĢılabilmiĢken, herhangi bir iç mekan fotoğrafı ya da çizim 

bulunamamıĢtır. 

5.2.3.1 Plan restitüsyonu 

1909 onarımında iç mekanlarda duvar ve tonoz bezemeleri yenilenmiĢtir (Vakıflar 

Bülteni, 1970, s.63). Yenilenen bu bezemelerin güneybatı kanadında birinci katta yer 

alan hünkara ait mekanlar ile merdiven bölümünün duvar ve tavanlarında yer alan 

bezemeler olduğu düĢünülmektedir. Daha öncede belirtildiği gibi günümüzde bu 

mekanlardaki bezemelerde 3 katman bulunmaktadır ve bunlardan orta katman söz 

konusu onarım döneminin bezeme anlayıĢını yansıtmaktadır.  

5.2.3.2 Cephe restitüsyonu 

1894 depreminde kısmen yıkılan minareler tasarımlarında bazı değiĢiklikler 

yapılarak yeniden inĢa edilmiĢ ve günümüzdeki görünümünü almıĢtır (ġekil E.21). 

1909 onarımında inĢa edilen minarelerin gövdeleri ilk tasarımdakinin aksine yivli 

değil, yanaĢık derzli, düz yüzeyli, kesme taĢ örgülüdür. ġerefeler yine ilk tasarımdaki 

gibi akant yaprakları, volüdlü konsollar ve kabartma çiçek motifleriyle süslüdür. 

Külah bölümleri ikinci dönemdekilere benzer formda ve taĢ malzemeyle inĢa 

edilmiĢtir. 

Güneybatı cephesi birinci katta planda öne doğru çıkan merkez bölümdeki pencere 

alınlıkları yenilenmiĢtir. Alınlıkların üçgen ve yay formları korunurken, pencerelere 

göre dizilimleri değiĢtirilmiĢtir. Önceden üçgen alınlıklı olan pencerelerin üzerine 

yay formlu, önceden yay formlu olanların yerinede üçgen formlu alınlıklar inĢa 

edilmiĢtir (ġekil E.22). 
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5.2.4 Dördüncü dönem (1909-2011) 

Son dönem yapıda Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleĢtirilen onarımları 

kapsamaktadır. Bu dönemde gerçekleĢtirilen onarımlar sonucunda yapı günümüzdeki 

biçimini almıĢtır. Osmanlı Dönemi’nde yapıda gerçekleĢtirildiği saptanabilen son 

onarım 1909 yılında gerçekleĢtirilmiĢtir. Osmanlı Dönemi’nin sonlarında ve 

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında yapıda herhangi bir onarım ya da müdahalenin 

yapıldığına dair bir belge bulunamamıĢtır. Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleĢtirildiği 

saptanmıĢ olan ilk onarım 1962 yılına tarihlenen rıhtımda gerçekleĢtirilen onarımdır. 

Bu onarımda rıhtım geniĢletilmiĢtir (ġekil E.23, E.24). Dördüncü ve son dönem 1909 

yılı ile tez kapsamında rölöve çalıĢmalarının yapıldığı 2011 yılı arasında kalan süreyi 

kapsamaktadır. Bu dönem içerisinde birçok kez onarım gören yapıda 

gerçekleĢtirilmiĢ olan müdahaleler “Hünkar Kasrı Restorasyon Tarihi” bölümünde 

detaylı olarak anlatılmıĢ ve analitik rölöveler üzerinde (dönem içerisinde yapılan 

onarımların hepsine ayrı bir renk verilerek) “Dönem Analizi” paftalarında 

gösterilmiĢtir. 
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6. KONSERVASYON 

6.1 Konservasyon Projesinin Hazırlanması 

Özellikle önemli anıt eserler, arkeolojik kalıntılar ya da araĢtırma projeleri söz 

konusu ise; özgünlüğün (malzeme, yapım tekniği, hatta iĢlev, vb.) korunması ve en 

az müdahale ile eserin ömrünün uzatılması amacıyla, mutlaka Konservasyon 

Projesi’nin hazırlanması gereklidir. Konservasyon Projesi; “Analitik Rölöve”, 

“Konservasyon Raporu” ve “Müdahale Paftaları”nı içine alır (Ersen, Güleç, Alkan ve 

Kudde, 2009, s.7). 

6.1.1 Analitik rölövenin hazırlanması 

Ersen, Güleç ve diğ. (2009) analitik rölöveyi Ģu Ģekilde açıklamaktadır, “Eserde 

görülen farklı dönem izleri, malzeme cinsleri ve bozulmalar gibi eserin 

okunabilirliğini sağlayacak tüm tespitlerin yapılarak, rölöve çizimleri üzerine 

iĢlenmesidir. Analitik Rölöve, özgün ve sonraki dönem izlerini, dağılımını gösteren 

“Dönem Tespiti”; malzemelerin türlerini, dağılımını gösteren “Malzeme Tespiti”; 

bozulmaların tür, derece ve dağılımını gösteren “Hasar Tespiti”ni içine alır. Yapılan 

tespitler, rölöve çizimleri üzerinde, mapping (haritalama) tekniğiyle gösterilir. 

Analitik Rölöve hazırlama sürecinin, Konservasyon Raporu kapsamında yapılan 

bilimsel çalıĢma ile paralel, mümkünse eĢ zamanlı yürütülmesi tercih edilir. Varılan 

sonuçlar, ileriki süreçte, restorasyon kararlarına da yön verecektir” (s. 5). 

6.1.2 Laboratuvar çalıĢmalarına hazırlık 

Bu aĢamada yerinde yapılan çalıĢmalar ile malzemelerin karakterizasyonu, eserin 

geçirdiği dönemlerin tespiti, bozulmaların nedenleri, morfolojileri ve derecelerinin 

belirlenmesi için yapıdan temsili örnekler alınır. AraĢtırılan konuya ve eserin 

durumuna göre, uygun bir test programı belirlenir. 
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6.1.2.1 Örnek alma iĢlemi 

KUDEB (2011) tarafından hazırlanan “Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı” 

adlı kitapta örnek alma iĢlemi Ģu Ģekilde açıklanmaktadır, “Yapıdan, analizlerinin 

yapılması için alınan malzeme örneklerinin, alındıkları yerler rölöve (veya kroki) 

üzerine iĢaretlenerek bu yerleri gösteren genel ve detay fotoğrafları çekilir. Alınan 

örnekler analiz için uygun nitelikte ve yeterli miktarda olmalıdır. Bunun için; alınan 

harç / sıva, dolgu ve taĢ örnekleri mümkünse kütle halinde ve 40 – 100 g (yaklaĢık 

olarak bir yumruk büyüklüğünde) olmalıdır. Bu miktarda alınamayan örneklerin 

miktarı eserin elverdiği ölçüde olabilir. AlınmıĢ olan örneklerin tek tek kilitli 

poĢetlere konarak ağızları kapatılmalı ve üzerlerine örnek numaraları ve nitelikleri 

yazılmalıdır. Fizikomekanik deneyler için alınacak örneklerin mümkünse her 

birinden 6’Ģar adet (7x7) cm kesilerek düzgün küp çıkacak büyüklükte kütleler 

halinde olması, bu koĢul mümkün değilse alınabilecek en büyük kütlenin örnek 

olarak alınması uygun olacaktır” (s. 45-46). 

6.1.2.2 Ön değerlendirme ve deney programının belirlenmesi 

Örnek alımı gerçekleĢtikten sonra ön değerlendirme yapılarak çalıĢmanın amacına 

göre, uygulanacak test programı belirlenir. Ersen, Güleç ve diğ. (2009) taĢ, harç ve 

sıva gibi malzemeler üzerinde Ģu amaçlarla çalıĢma yapılabileceğini belirtmektedir: 

-  Niteliği bilinmeyen malzemelerin, niteliğini belirleme (karakterizasyon), 

- Bozulmaların türünü, derinliğini, morfolojisini, nedenlerini ve malzemenin fiziksel, 

kimyasal özelliklerinde neden olduğu değiĢimleri belirleme; ortamla korelasyonunu 

kurma  

-  Onarımda kullanılması düĢünülen malzemenin özelliklerini belirleme/kontrol etme 

- TaĢ değiĢtirilecekse, taĢın cinsi, fiziksel ve mekanik özellikleri, bozulma nedenleri, 

derinliği, derecesi ve morfolojisini tespit etme (s. 9). 

6.1.3 Malzemelerin özelliklerinin belirlenmesi için yapılan deneysel çalıĢmalar 

Ersen, Güleç ve diğ. (2009) malzeme özelliklerinin tespiti için uygulanan deney 

türlerini Ģu Ģekilde açıklamaktadır, “Malzemelerin sağlam ve bozulmuĢ kısımlardan 

alınan örnekler üzerinde, karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirilmek ve bir arada 

yorumlanmak üzere; 
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- Fiziksel ve Kimyasal özelliklerin tespiti için gerekli testler  

- Petrografik Analiz  

- Özellikle anıt eser, arkeolojik kalıntı, vb. karmaĢık yapılarda Aletli Ġleri Analizler  

- Mekanik özelliklerin tespiti için gerekli testler yapılmalıdır. 

- Gerekirse, biyolojik problemlerin (mantar, bakteri, liken, vb.) tespiti ve çözümü 

için; yerinde görsel analiz ve/veya laboratuvar ortamında Biyolojik Analizler yapılır. 

- Gerekirse, çeĢitli bozulma etkilerine karĢı dayanımın laboratuvar ortamında 

oluĢturulan koĢullarda gözlenmesi için, Eskitme Testleri yapılır” (s. 9). 

6.1.3.1 Makroskobik gözlemler 

Tarihi yapılardan alınan sıva, harç, boya, taĢ ve tuğla örnekleri laboratuvara 

getirildikten sonra görsel olarak tanımları yapılır ve örnekler tabi tutulacakları test ve 

analizlere göre ayrılır (KUDEB, 2011, s. 56). Örneğin harçlarda, gözle görülebilen 

kireç yumruları, lifli katkılar, farklı katmanlar, harcın dokusu, rengi, sertliği, agrega 

tipi, boyutu, bileĢenlerinin yoğunluğu incelenir ve kaydedilir (Güleç, Ersen, Acun, 

2005, s. 296). 

6.1.3.2 Kimyasal analizler 

Malzemelerin kimyasal bileĢenlerinin tespitinde aĢağıda tanımlanan analizler 

kullanılmaktadır. 

Asit kaybı analizi 

Bu çalıĢmada kullanılan kimyasallar ve araçlar; etüv, beher, terazi, karıĢtırıcı (baget), 

balonjoje, filtre kağıdı, huni, % 10 oranında seyreltilmiĢ HCI ve distile sudur 

(Teutonico, 1988). 

Deneyin uygulanma yöntemi KUDEB’e (2011) göre Ģöyledir, “KurutulmuĢ beherin 

0,01 gram hassasiyetle darası alınır ve bu değer kaydedilir (W0). Ardından behere 

yaklaĢık 20-30 gram örnek konarak tartım değeri kaydedilir (W1) ve örnek 105ºC’lik 

etüvde kurutulur. KurutulmuĢ örnek desikatörde soğutulduktan sonra tekrar tartılarak 

ağırlığı (W2) kaydedilir. Tartımlar bittikten sonra örneğin üzerine yaklaĢık 25 ml % 

10’luk hidroklorik asit (HCl) konularak çeker ocak içinde bekletilmeye baĢlanır. 

Belirli aralıklarla bagetle karıĢtırılıp üzerine HCl eklenmesine devam edilir ve bu 

iĢleme örnek asitle reaksiyon vermeyene kadar devam edilir. Deney sonunda üstteki 



96 

 

çözelti dekante edilerek saf su ile örnek nötralize edilmeye baĢlanır. Nötralizasyonun 

ardından beherde kalan örnek 105 ºC’de dört saat kurutulur. Desikatörde soğutulan 

kuru örnek tartılarak (W3) değeri belirlenir; % nem ve % asit kaybı (6.1), (6.2) ve 

(6.3) nolu formüllere göre hesaplanır” (s. 57-58). 

Yüzde nemin hesaplanması: 

      
     
      

     (6.1) 

W0: Kuru beherin ağırlığı 

W1: W0 + Örnek 

W2: W0 + Kuru Örnek 

Yüzde asit kaybının hesaplanması: 

        
     
      

     
(6.2) 

                   
(6.3) 

W0: Kuru beherin ağırlığı 

W1: W0 + Örnek 

W3: W0 + Asit kaybı sonrası kalan kuru örnek 

Eğer harç agregalarının tamamı ya da bir kısmı karbonatlı agrega ise asit kaybı 

analizi bağlayıcı/agrega oranında doğru bir sonuç vermez. Bu analizlerle birlikte 

XRD gibi ileri aletli analizler ve petrografik analizler yapmak gerekir (RILEM, 

2005). 

Mikroskobik analizler veya XRD analizleri alçı ya da anhidrit alçı gösterirse alçı asit 

kaybı analizinde çözünmeyeceği için bağlayıcı/agrega oranı baĢka bir methot ile 

tespit edilir. Bunun için örnek tekrar 1/3 oranında seyreltilmiĢ HCI ile kaynatılır. Bu 

durumda alçı çözünür. Soğuma sırasında 200 ml kaynamıĢ su eklenerek çözülmüĢ 

sülfatın çökelmesi engellenir. Yine filtre kağıdından süzülerek elde edilen 

çözünmeyen kısım agregadır (RILEM, 2005). 
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Elek analizi 

KUDEB’e (2011) göre elek analizi Ģöyle yapılı, “Örneklerin asitle muamele 

sonrasında kalan kısımları elenir ve stereo mikroskop altında incelenir. Mikroskop 

incelemesinde harç veya sıva örneklerinde bulunan ve asitle reaksiyona girmeyen 

agregaların türü ve miktarı belirlenir. Asit kaybı sonrası örnek önce 105º C’de sabit 

tartıma kadar kurutulduktan sonra desikatörde soğutulur. Tartım alındıktan sonra 

örnekler elek analizi yapılmak üzere saklanır. Elenme iĢlemi yapıldıktan sonra tartım 

alınır ve örnekler boyutlarına göre ayrı ayrı paketlenerek mikroskop incelemesi 

yapılır” (s. 58). 

Bu analizde farklı elek boyutları kullanılabilir. Örneğin 16mm, 8mm, 4mm, 2mm, 

1mm, 500μ, 250μ, 125μ, 63μ boyutlu eleklerden oluĢan bir set ya da 5000μ, 2500μ, 

1000μ, 500μ, 250μ, 125μ, 63μ boyutlu bir set de kullanılabilir. 

Kızdırma kaybı analizi 

KUDEB (2011) bu analizi Ģöyle açıklar, “Artan sıcaklıklardaki ağırlık değiĢimden 

yararlanarak toz haline getirilmiĢ harç, sıva örnekleri üzerinde yapılan kızdırma 

kaybı (kalsinasyon) analizi ile malzemedeki nem; molekül suyu ve organik 

maddelerin miktarı, ayrıca örnekten ayrılan karbondioksit (CO2) miktarı ve buna 

bağlı olarak kalsiyum karbonat (CaCO3) miktarı belirlenir.  

Deneyin uygulanma yöntemi Ģöyledir; kurutulmuĢ porselen krozelerin darası (Wd) 

alınarak içinde yaklaĢık 1 gram toz örnek tartılır ve tartım değeri (W0) kaydedilir. 

Örnekler 105ºC’deki etüvde dört saat bekletilir. Etüvden çıkarılarak desikatörde 

soğutulan krozeler tartılarak ağırlıkları (W1) kaydedilir, gerçekleĢen ağırlık kaybı 

örneğin içerdiği nemden ileri gelmektedir. Bu iĢlemin ardından; örnekler 550ºC’deki 

kül fırınında yarım saat bekletilir. Desikatöre alınan örnekler soğuduktan sonra 

tartılır ve tartım sonuçları (W2) kaydedilir. Örnekler; 1050ºC’deki kül fırınında beĢ 

dakika bekletilir. Soğuduktan sonra tartılarak (W3) sonuçlar kaydedilir. 1050 ºC’de 

örneğin içerdiği kalsiyum karbonat (CaCO3) ayrıĢarak yapısından gaz halinde 

karbondioksit (CO2) ayrılır. Örneğin ağırlığındaki farktan yararlanarak karbondioksit 

(CO2) miktarı belirlenir ve bu sonuçlardan ve reaksiyondaki bileĢiklerin mol 

ağırlıklarından yararlanarak örnekteki CaCO3 miktarı hesaplanabilir” (s. 63-64). 
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Yüzde nemin hesaplanması: 

      
     
      

     
(6.4) 

Wd: Kuru krozenin ağırlığı 

W0: Wd + Örnek 

W1: 105ºC’de kurutulmuĢ örneğin ağırlığı 

Örneğin içerdiği molekül suyu ve organik madde miktarının hesaplanması: 

   
     
      

     
(6.5) 

Wd: Kuru krozenin ağırlığı 

W1: 105ºC’de kurutulmuĢ örneğin ağırlığı 

W2: 550 ºC’de kurutulmuĢ örneğin ağırlığı 

Örneğin içerdiği CaCO3 miktarının hesaplanması: 

44 gram CO2 100 gram CaCO3 içerisinde bulunuyorsa, (W0 - W3) gram CO2 kaç 

gram CaCO3 içerisinde bulunur 

         
[(     )    ]   

      
      

(6.6) 

CaCO3 mol ağırlığı: 100 g.mol
-1

 

CO2 mol ağırlığı: 44 g.mol
-1

 

Wd: Kuru krozenin ağırlığı, g  

W0: Wd + Kuru örnek ağırlığı, g 

W3: 1050 ºC’de kurutulmuĢ örneğin ağırlığı, g; olmak üzere; 

Kızdırma kaybı analizinden yararlanılarak, harçların hidrolik özelliği hakkında da 

bilgi edinilebilir. Analizde 200-600ºC arasında, kireç ile tuğla ara yüzündeki hidrolik 

ürünlerin molekül suyu kaybolurken, 600-900ºC arasında kalsiyum karbonatta CO2 

çıkıĢı ile ağırlık azalması meydana gelir. CO2 / molekül suyu değeri 1-10 oranındaysa 

harç hidroliktir, 10’dan fazla ise hidrolik değildir (Uğurlu ve Böke, 2006 ). 
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Tuz analizleri 

Yapı malzemelerinin bünyelerinde çeĢitli nedenlerden dolayı klor, sülfat, karbonat, 

nitrat gibi tuzlar tek baĢına ya da bir arada bulunabilirler. Yapı malzemelerinde 

klorür tuzu varlığı genellikle denizden spreyleme Ģeklinde gelen sodyum klorür 

(NaCI) tuzudur. Klorür tuzu ayrıca harçları hazırlamak için kullanılan kumdan, 

buzlanmayı engellemek için kıĢın yollara dökülen tuzlardan ve endüstriyel aktiviteler 

sonucu atmosferde oluĢan hidroklorik asitten (HCI) kaynaklanabilir (Borelli, 1999, s. 

7). Sülfat tuzu, yapı malzemelerinde kalsiyum sülfat dehidrat (CaSO4.2H2O), 

sodyum sülfat (Na2SO4.10H2O) ve magnezyum sülfat (MgSO4.7H2O) formlarında 

bulunur. En önemli sülfat tuzu kaynağı atmosferik kirliliktir (Borelli, 1999). 

KireçtaĢlarının ana maddesi olan kalsiyum karbonat (CaCO3), havadaki kükürt 

dioksit (SO2) nedeniyle ıslak ve kuru ortamlarda kimyasal tepkimeler sonucunda 

kalsiyum sülfata (CaSO4.2H2O) dönüĢmektedir (Ashurst, Dimers, 1990, s. 155). 

Sülfat tuzu, onarımlardan veya bağlayıcının cinsinden de kaynaklanabilir. Nitrat tuzu 

genellikle kuĢlar, mikroorganizmalar gibi canlıların atıklarından, tarım alanlarında 

kullanılan gübrelerden, mezarlıklardan ya da atık sulardan kaynaklanmaktadır 

(Ashurst, Dimers, 1990, s. 155). 

Örneklerde tuzların varlığının tespitine yönelik spot testler uygulanır. 

KUDEB Laboratuvarı’nda deneyin uygulanma yöntemi Ģöyledir; harç, sıva, taĢ veya 

kir örnekleri toz haline getirildikten sonra 1’er gram alınıp 100 ml saf su ile 

karıĢımları hazırlanır. 48 saat süresince arada baget ile karıĢtırılarak bekletilen 

süspansiyonun iletkenliği kondaktometre ile ölçülerek kaydedilir. Ardından süzülür 

ve çözeltide (stok çözelti) bulunan suda çözünebilir klorür (Cl
-
), nitrat (NO

3-
), sülfat 

(SO4
2-

), karbonat (CO3
2-

) tuzlarının varlığının tespit edilmesi amacıyla spot testler 

yapılır. Bu analizler nitel olarak ölçülür ve tuzların varlığı (+) ile (+++) aralığında 

değerlendirilir. 

Klorür (Cl
-
) testi: 

Hazırlanan stok çözeltiden yaklaĢık 5’er ml örnek iki ayrı deney tüpüne alınır. 

Örneklerden birisi Ģahit numune olarak kalırken, diğerine 1-2 damla nitrik asit 

(HNO3) ve 2-3 damla gümüĢ nitrat (AgNO3) çözeltisi (0,1 M) eklenir. AgNO3 

çözeltisi ilave edilen örnekte aĢağıdaki reaksiyona göre beyaz renkli gümüĢ klorür 

çökelmesi oluĢması örnekte klorür varlığını gösterir. 
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 Cl
-
(aq) + Ag

+
(aq)→ AgCl(k) Kçç= 1,8 x 10

-10 (6.7) 

Sülfat (SO4
2-

) ve karbonat (CO3
2-

) testi: 

Hazırlanan stok çözeltiden yaklaĢık 5’er ml örnek iki ayrı deney tüpüne alınır. 

Örneklerden birisi Ģahit numune olarak kalırken, diğerine 2-3 damla baryum klorür 

çözeltisi (BaCl2) (%10’luk) eklenir. BaCl2 çözeltisi ilave edildiğinde beyaz renkli 

çökeleğin oluĢması, örnekte sülfat ve/veya karbonat iyonunun varlığını gösterir. 

 
SO4

2-
(aq)+Ba

2+
(aq)→BaSO4(k)(Beyaz) Kçç:1,1x10

-10
 

CO3
2-

(aq) + Ba
2+

(aq)→BaCO3(k)(Beyaz) Kçç:5,1x10
-9

 

(6.8) 

(6.9) 

Örnek santrifüj edilir ve çöken kısım ayrılır. Baryum karbonat (BaCO3), hidroklorik 

asit (HCl) ile aĢağıdaki reaksiyon ile karbondioksit (CO2) gazı çıkıĢı ile 

çözünebilirken, baryum sülfat (BaSO4) reaksiyon vermemektedir. Çökeleğe 1-2 

damla %10’luk HCl çözeltisi damlatıldığında gaz çıkıĢı ile çökeleğin kaybolması 

karbonat iyonu (CO3
2-

) varlığını, gaz çıkıĢı gözlenmemesi sülfat iyonunun (SO4
2-

) 

varlığını gösterir. Karbonat iyonu varlığında ortamda çökeleğin kalması ise hem 

sülfat hem de karbonat iyonu varlığını göstermektedir. 

 CO3
2-

(aq) + 2H3O
+

(aq) → 2H2O(s) + CO2(g) (6.10) 

Nitrat (NO
3-

) testi:  

Birkaç difenilamin kristali üzerine yaklaĢık 1-2 damla stok çözeltiden damlatılarak 

kuruması beklenir. Kuruduktan sonra üzerine 1-2 damla konsantre sülfürik asit 

(H2SO4) eklenir. Mavi renk oluĢumu nitrat varlığını gösterir. 

Ġletkenlik ölçümü: 

Ġletkenlik; çözeltilerin elektrik akımını iletme yeteneğidir. Toz haline getirilmiĢ sıva 

veya harç örneklerinden tuz testi için hazırlanmıĢ stok çözeltilerin ilgili spot testleri 

bittikten sonra iletkenlikleri ölçülür. Stok çözeltinin hazırlanmıĢ olduğu deiyonize 

suyun iletkenlik değeri 8-10 μS olduğundan; harç veya sıvanın içerdiği tuz ve 

safsızlıklardan kaynaklanan bir iletkenlik değeri tespit edilir. Bu değer ve suyun 

iletkenliği; sudaki iyonların türü, toplam iyon konsantrasyonları, sıcaklık gibi 

parametrelere bağlıdır (s. 58-62). 
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Protein ve yağ analizleri 

Bu testlerin amacı, malzemeye yapılan uygulamalarda protein ve/veya yağ esaslı 

maddelerin kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesidir. Bu analizler malzemelerde 

ne çeĢit protein ya da yağın olduğunu göstermezler, malzeme içeriğinde protein ve 

yağın var olup olmadığına dair bilgi veririler. KUDEB’e (2011) göre deneyin 

uygulanma yöntemi Ģöyledir; 

Protein testi: 

“Ucu kapatılmıĢ bir kapiler tüpe bir miktar toz örnek alınır. Ucu reaktife batırılmıĢ 

küçük bir parça süzgeç kağıdı kapiler tüpün açık ucuna yerleĢtirilir. Ġspirto ocağı 

alevinde ısıtılan örnekten çıkan gazlar kağıtta pembe-mor renk oluĢturursa örnekte 

protein vardır. 

Yağ testi: 

Saat camı veya cam tabla üzerine bir miktar toz örnek konur. Üzerine birkaç kristal 

bakır sülfat (CuSO4) eklenerek, birkaç damla konsantre hidrojen peroksit (H2O2) ile 

muamele edilir. Üzerine birkaç damla konsantre amonyak (NH3) çözeltisi 

eklendiğinde kalıcı sabun köpüğü oluĢursa örnekte yağ vardır” (s. 62). 

6.1.3.3 Petrografik analiz ve mikroskobik inceleme 

Petrografik analizler sonucunda, harç ve sıvaların bağlayıcı-agrega oranları, 

içerdikleri agregaların türleri ve özellikleri tespit edilir, mümkünse kaynak alanları 

üzerine yorumlamalar getirilir. Kayaçlarda ise mineral içeriği, dokusu varsa ayrıĢma, 

bozulma gibi durumları belirlenir ve kayacın türü tespit edilir. Yapıda kullanılacak 

taĢ için önerilerde bulunulur (KUDEB, 2011, s. 68). 

TS EN 12407 Standardı’na göre petrografik analiz Ģu Ģekilde gerçekleĢtirilir, 

“Öncelikle stereo mikroskop altında kalın kesit yüzey incelemeleri yapılır. 

Örneklerin polarizan mikroskop altındaki incelemeleri ise ince kesitleri 

hazırlandıktan sonra yapılır. Ġki mikroskopta da yapılan iĢlemler birbirini destekler 

ve tamamlar niteliktedir. Ġnce kesit, lam üzerine yerleĢtirilmiĢ, (0,030 - 0,005) mm 

kalınlığında ve lamel ile kapatılmıĢ bir malzeme/kayaç parçasıdır. Ġnce kesit 

hazırlanırken, örnek kalıp içinde reçineye konarak, düĢük viskozitede epoksi reçinesi 

emdirilir, reçine sertleĢtiği zaman kalıptan çıkarılarak dikkatlice kesilir ve 

zımparalanır” (2008).  
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Tane büyüklüğü, dokusu ve mineralojik bileĢimle ilgili makroskobik ve mikroskobik 

incelemeden elde edilen veriler esas alınarak petrografik tanımlamada, TS 12670 

kullanılarak taĢ örneği adlandırılır veya en azından kayaç grubu belirlenir (KUDEB, 

2011, s. 70).  

6.1.3.4 Aletli ileri analizler 

Malzemelerin çeĢitli özelliklerini belirlemeye yönelik ileri teknoloji ürünü cihazlar 

kullanılarak yapılan analizlerdir. Bu analizler; SEM-EDXA (Scanning Electron 

Microscopy & Energy Dispersive X-Ray Analysis), ICP-MS (Inductively Coupled 

Plasma/Mass Spektrometer), XRD (X-Ray Diffraction), TEM (Transmission 

Electron Microscopy), ESEM (Environmental Scanning Electron Microscopy), 

HPLC ile Kromatografik analiz (High Pressure/Performance Liquid 

Chromatograph), Ġyon Kromatografisi, DTA-TG (Differential Thermal Analysis & 

Thermal Gravimetry Analysis), Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi’dir (Ersen, 

Güleç, Alkan ve Kudde, 2009, s. 8). 

KUDEB (2011), SEM-EDX (EDS) analizini Ģu Ģekilde açıklar, analiz birleĢtirilmiĢ 

enstrümantal analiz metodu olup, SEM’in olanakları kullanılarak yapılan EDX 

analizine verilen addır. Taramalı Elektron Mikroskobu (Scanning Electron 

Microscope-SEM), analizi yapılacak örneğin yüzeyini, yüksek enerjili elektron 

ıĢınlarıyla Ģeritler halinde tarayarak görüntüleyen bir elektron mikroskobudur. 

Elektronlar, örneği oluĢturan atomlarla etkileĢerek, sinyaller oluĢturur ve bir 

görüntünün veya örneğin elemanlarının bileĢiminin analizini yaparken, belirli 

değerdeki sinyalleri de algılayarak, görüntüleme yapar. Enerji Dağılımı X-IĢını 

Spektroskopisi (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy - EDX/EDS), ise bir örneği 

oluĢturan bileĢenlerin analizinde veya bir örneğin kimyasal karakterizasyonunda 

kullanılan bir analitik tekniktir. Malzeme örneklerinin analizi yapılması istenen 

kısımları (örneğin bir harçtaki bağlayıcı kısmının analizi gibi) SEM görüntüsü 

yardımıyla bulunup EDX analizi yapılarak o bölgenin kimyasal içeriği belirlenir (s. 

76-78). 

6.1.3.5 Fiziksel analizler 

Mevcut yapı malzemelerinin ya da onarımda kullanılması planlanan malzemelerin 

fiziksel özelliklerinin tespitinde aĢağıda tanımlanan analizler kullanılmaktadır. 
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Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının belirlenmesi 

Bu test, atmosfer Ģartları altında açık gözenekleri aracılığıyla kılcal (kapiler) etkiye 

bağlı olarak doğal taĢlarda ve harç, dolgu gibi kompozit malzemelerde su emme 

katsayısının tayininin yapıldığı bir yöntemdir (KUDEB, 2011, s. 86). 

TS EN 1925 Standardına göre deneyin yapılıĢı Ģöyledir; “Deney numuneleri 70 

(±5)°C’de havalandırmalı etüvde sabit kütleye gelinceye kadar kurutulmalıdır. 

Birbirini izleyen 24 (±2) saat fasılalı iki tartım arasındaki fark, numune kütlesinin % 

0,1’inden az ise numunenin sabit kütleye ulaĢtığı kabul edilir. Numuneler, 20 (±5)°C 

oda sıcaklığına eriĢinceye kadar bir desikatörde tutulur. Kurutma sonrası numuneler 

0,01 g yaklaĢımla tartılır (md) ve 0,1 mm yaklaĢımla küp Ģekilli numunelerde kenar 

ortaylar, silindirik numunelerde ise birbirine dik iki çap ölçülerek su emdirilecek 

yüzey alanı hesaplanır. Bu alan m
2
 cinsinden ifade edilir. Deney numuneleri yalnızca 

altlarında kısmen mesnet vazifesi görecek olan, tanktaki dayanakların üzerine 

yerleĢtirilir. Suyun yükseliĢine bağlı olarak istenilen anizotropi düzlemlerinin 

pozisyonu Ģartlara uygun olarak ayarlanır. Numunenin tabanı 3 (±1) mm derinliğe 

daldırılır ve zaman ölçer (kronometre) çalıĢtırılır. Deney boyunca gerektiği kadar su 

eklenerek tanktaki su seviyesinin sabit tutulması sağlanır ve numunelerin nemini 

buharlaĢma yoluyla kaybetmemeleri amacıyla tankın kapağı kapatılır. Zaman 

aralıklarında, baĢlangıçta çok kısa, sonra uzun olacak Ģekilde her bir numune sudan 

çıkarılır, kuru bölümden hafifçe tutularak nemli bir bez kullanılarak bütün su 

damlacıkları yüzey üzerinden uzaklaĢtırılır ve hemen 0,01 g yaklaĢımla tartılır. Sonra 

yeniden tanka yerleĢtirilir. Deneyin baĢlangıcından itibaren her bir tartım arasında 

geçen zaman kaydedilir. Zamanların seçimi kayacın tipine göre değiĢmektedir. 

Oldukça yüksek emiĢli bir kayaç için uygun süreler dakika olarak; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ve 8’in karesi ile 480 ve 1440 dakika olup her defasında örneklerin ağırlığı gram 

olarak tespit edilir. DüĢük emiĢli bir kayaç için uygun sürelere; 2880 ve 4320 

dakikalar eklenmelidir. Bu süreler % 5 hassasiyetle ölçülür. Minimum 7 ölçüm 

gereklidir. ArdıĢık iki tartım arasındaki fark, örneğin emdiği su kütlesinin 

%0,1’inden az olduğunda deneyin sona erdiği kabul edilir. 

Emilen suyun gram cinsinden kütlesi, örneğin metrekare (m
2
) cinsinden taban 

alanına bölünerek (6.11) nolu formül ile su emme katsayısı hesaplanır. Ayrıca 

sonuçlar saniye cinsinden sürenin kareköküne karĢı çizilmiĢ bir grafik olarak 

gösterilir” (2000). 
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 C2= 
     

 √  
 , g/m

2
s

0,5 (6.11) 

Su emme ve kuruma hızının tayini 

Bu deney doğal taĢların suya daldırılmak suretiyle su emme katsayılarının be-

lirlenmesi amacıyla yapılır. Deney TS EN 13755 standardına göre Ģu Ģekilde 

uygulanır; “Örnekler 105 (±5)ºC’de kurutulduktan sonra 0,01 gram hassasiyetle 

tartılır (ma). Örnekler, su kabı içerisinde önceden hazırlanmıĢ destekler üzerine 

yerleĢtirilir. Her bir örneğin bitiĢiğindeki örneklerden en az 15 mm uzaklıkta olması 

gereklidir. Örneklerin yüksekliğinin yarısına kadar 20 (±10)°C sıcaklıktaki deiyonize 

su eklenerek baĢlama zamanı (to) kaydedilir. to+60 (± 5) dakika sonrasında örneklerin 

yüksekliğinin dörtte üçü su içerisinde kalacak Ģekilde deiyonize su ilâve edilir. 

to+120 (±5) dakika sonra örneklerin üzerini aĢacak miktarda (yaklaĢık 25 mm) su 

ilâve edilir. Su, yoğunluğuna önemli derecede etki yapabileceği düĢünülerek 

içerisindeki safsızlıklardan (meselâ, çözünmüĢ hava) arındırılmıĢ olmalıdır. 

ÇözünmüĢ hava kaynatma veya vakum uygulanarak uzaklaĢtırılabilir. to+48 (±2) saat 

sonrasında örnekler sudan çıkarılır, nemli bir bezle kurulanır ve takiben 1 dakika 

içerisinde 0,01 gram hassasiyetle tartılır (mi). Örnekler tekrar suya daldırılır ve 

deneye devam edilir. Örnekler, her 24 (±2) saatte sudan çıkarılır, nemli bir bezle ku-

rulanır ve takiben 1 dakika içerisinde 0,01 gram hassasiyetle tartılır. Örneklerin ard 

arda ölçülen kütleleri not edilir (mi). Örnekler sabit bir kütleye eriĢinceye kadar 

deneye devam edilir. Birbirini izleyen iki tartım arasındaki fark örnek kütlesinin 

%0,1’inden daha büyük değilse örneğin sabit bir kütleye ulaĢtığı kabul edilir. Son 

tartımın sonucu, suya doygun örneğin kütlesidir (ms). Her bir örneğin su emmesi 

(Ab), (6.12) nolu formül ile hesaplanır” (2006). 

    
     
  

     (6.12) 

md: Kuru örneğin kütlesi (g) 

ms: Suya doygun örneğin kütlesi (g) 

Ab: Su emme (%) 

Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik tayini 

Bu deney, doğal taĢların gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, açık gözeneklilik ve 

toplam gözenekliliğinin tayininin yapılmasını sağlar. Böylece elde edilen bilgiler; su 
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emme ve birim hacim kütlesi-özgül kütle iliĢkileri ile malzemenin iç yapısı hakkında 

fikir edinilmesini sağlar (KUDEB, 2011, s. 90). 

Gerçek yoğunluk (ρr):  

Gerçek yoğunluk; kuru örnek kütlesinin, örneğin görünür hacmi ile boĢlukların (açık 

ve kapalı gözenekler) hacmi arasındaki fark yani katı kısmının hacmine (Vk) oranıdır 

(KUDEB, 2011, s. 90). 

Deney TS EN 1936 standardına göre Ģu Ģekilde gerçekleĢtirilir; “Örnekler 63μ’luk 

elekten geçecek Ģekilde öğütülür. Her bir örnek için, yapılacak her tekrarda 

kullanılmak üzere öğütülmüĢ en az 20 gram örnek bulunmalıdır. ÖğütülmüĢ 

örnekten, sabit tartıma getirilmiĢ üç adet krozeye 20 gram (me) örnek konur ve 0,01 

gram hassasiyetle tartılır. Hazırlanan örnekler tartılarak kurutulmak üzere 70 (±5) 

°C’ye ısıtılmıĢ etüvde bekletilir, 24 saatte bir tartılarak sabit kütleye ulaĢması 

beklenir. Örnekler etüvden çıkarılıp desikatöre konarak soğutulur. Her örnek tartılır 

ve sabit tartıma ulaĢtığında örneklerin sabit kütlesi bulunmuĢ olur. Bu iĢlemler 

sonrasında piknometre olarak kullanılan tartım kap sistemi su ile doluyken tartılır 

(m1). Darası alınan kaplara öğütülmüĢ ve kurutulmuĢ örnekler eklenerek tartılır. 

Kaplara taĢmayacak Ģekilde su eklenerek süspansiyonun çökmesi için beklenir. 

Çökmesi tamamlanan kap ve su sistemine; birkaç damla su taĢana kadar yavaĢ yavaĢ 

su ilavesi yapılır. Ardından kabın kapağı, üst kısmındaki su sıyrılarak kapatılır. 

Kabın dıĢ kısmı kuru bir bezle silinerek kurutulur ve tartılır (m2)” (2010). 

Gerçek yoğunluk,    (kg/m
3
), (6.13) nolu formülle ifade edilir: 

    [   (        )]      
(6.13) 

ρr: Örneğin gerçek yoğunluğu (kg/m
3
)  

m1: Su ve öğütülmüĢ örnek ile doldurulmuĢ piknometrenin kütlesi (g)  

m2: Suyla doldurulmuĢ piknometrenin kütlesi (g)  

me: ÖğütülmüĢ ve kurutulmuĢ örneğin kütlesi (g)  

ρrh: Suyun yoğunluğu (kg/m
3
) (20 °C’de suyun yoğunluğu 998 kg/m

3
) 
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Görünür yoğunluk, açık ve toplam gözeneklilik (pb, p0 ve p):  

Deney TS EN 1936 standardına göre Ģu Ģekilde gerçekleĢtirilir; “Örnekler su emme 

için uygun bir kaba yerleĢtirilir. 20 (±5) °C’deki deiyonize su yavaĢça kaba konulur 

suyun ilavesi sırasında ve sonraki 24 (±2) saat için su içinde muhafaza edilir. Sonra 

her bir örnek için örnek su içerisinde tartılır ve sudaki kütle kaydedilir (mh). Hızlı bir 

Ģekilde örnek nemli bir bezle kurulanır ve suya doymuĢ örneğin kütlesi (ms) tayin 

edilir. Örneğin içerdiği açık gözeneklerin hacmi V0 (ml) (6.14) nolu formülle 

hesaplanır” (2010). 

    
     
   

      (6.14) 

ms: Suya doymuĢ örneğin kütlesi (g)  

md: Kuru örnek ağırlığı (g)  

ρrh: Suyun yoğunluğu (kg/m3) (20 °C’de suyun yoğunluğu 998 kg/m3)  

Görünür hacim Vb (ml) örneğin boĢluklarının dâhil olduğu dıĢ yüzeyi ile sınırlı 

hacmidir ve (6.15) nolu formülle hesaplanır: 

    
     
   

      (6.15) 

ms: Suya doymuĢ örneğin kütlesi (g)  

mh: Su içerisine batırılmıĢ örnek kütlesi (g)  

ρrh: Suyun yoğunluğu (kg/m3) (20°C’de suyun yoğunluğu 998 kg/m3)  

Görünür yoğunluk, ρb (kg/m3), kuru örnek kütlesinin görünür hacmine oranıdır ve 

(6.16) nolu eĢitlikle hesaplanır: 

    
  

     
     (6.16) 

ρb: Örneğin görünür yoğunluğu (kg/m3)  

ms: Suya doymuĢ örneğin kütlesi (g)  

md: Kuru örnek ağırlığı (g)  

mh: Su içine batırılmıĢ örnek kütlesi (g) 

ρrh: Suyun yoğunluğu (kg/m
3
) (20 °C’de suyun yoğunluğu 998 kg/m3)  
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Açık gözeneklilik, P0 (%), örneğin açık gözeneklerinin hacminin görünür hacmine 

oranıdır. (6.17) nolu eĢitlikle ifade edilir: 

    
     
     

     (6.17) 

P0: Örneğin açık gözenekliliği (%)  

ms: Suya doymuĢ örneğin kütlesi (g)  

md: Kuru örnek ağırlığı (g)  

mh: Su içine batırılmıĢ örnek kütlesi (g)  

 

Toplam gözeneklilik P (%), örneğin toplam gözeneklerinin (açık ve kapalı) hacminin 

görünür hacmine oranı Ģeklinde (6.18) nolu formülle ifade edilir: 

   ( )  [  (     )]      (6.18) 

P: Örneğin toplam gözenekliliği (%)  

Pb: Örneğin görünür yoğunluğu (kg/m
3
)  

Pr: Örneğin gerçek yoğunluğu (kg/m
3
) 

6.1.4 Konservasyon önerilerinin belirlenmesi 

Bu aĢamada, “Belgeleme ve TeĢhis” süreçlerinde edinilen bilimsel veriler 

değerlendirilir. “Özgünlük”, “sürdürülebilirlik” ve “yeni malzeme ile mevcut 

malzemenin birbirine uyumu” baĢta olmak üzere evrensel koruma ilkeleri göz 

önünde bulundurularak; gerekli konservasyon uygulamaları tanımlanır. 

Konservasyon uygulamaları, “bakım, temizleme, sağlamlaĢtırma, yüzey koruma, 

bütünleme” gibi çeĢitli ölçeklerdeki müdahaleleri ifade eder. Konservasyon 

Önerileri, Analitik Rölöve’de olduğu gibi, Müdahale Paftaları üzerine, mapping 

(haritalama) tekniğiyle iĢlenir. Böylece, yerinde konservasyonu yapılarak korunacak 

özgün kısımlar, bütünleme, sağlamlaĢtırma, vb. iĢlere ait uygulama alanlarının net 

sınırları, koĢulları ve kullanılması öngörülen farklı malzeme, bileĢim ve uygulama 

teknikleri, çizimler üzerinde lekeler halinde gösterilmiĢ olur (Ersen, Güleç, Alkan ve 

Kudde, 2009, s. 13). 
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6.2 Büyük Mecidiye Camisi Hünkar Kasrı Konservasyon Projesi 

19. yy Osmanlı dini mimarisinin temsilcisi olan Büyük Mecidiye Camisi’nin hünkar 

kasrı bölümü bu döneme özgü son cemaat yeri, hünkar mahfili ve minareleri içeren 

hünkar kasrı çözümlemelerinin önemli bir örneğidir. Yapının anıtsal niteliği 

malzeme, yapım tekniği açısından özgünlüğünün korunmasını, en az müdahale ile 

ömrünün uzatılmasını ve müdahale önerilerinin esere özgü olarak belirlenmesini 

zorunlu kılmaktadır. Malzeme karakterizasyonu ve mevcut bozulmaların 

morfolojileri ile derecelerinin belirlenmesi, yapının durumuna uygun koruma 

yöntemlerinin saptanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle gerçekleĢtirilen belgeleme ve 

hazırlanan restitüsyon ile restorasyon projelerinin yanı sıra tez çalıĢması kapsamında 

konservasyon projesi de hazırlanmıĢtır. Konservasyon projesinde kasrın taĢ kaplı 

olan güneybatı cephesinde yoğunlaĢılırken, yapı genelindeki farklı malzemelerin 

korunmasına yönelik müdahale yöntemlerinin belirlenmesi, sıva ile harç terkiplerinin 

saptanması gibi konulara da yer verilmiĢtir. Söz konusu konservasyon projesi analitik 

rölövelerin hazırlanması, laboratuvar çalıĢmalarının gerçekleĢtirilmesi, sonuçların 

değerlendirilmeleri ve konservasyona yönelik uygulama kararlarını içeren rapor ile 

çizimlerin hazırlanmasını kapsamaktadır.  

6.2.1 Analitik rölövenin hazırlanması 

Yapının diğer cepheleri, plan ve kesitlerine ait rölöve çizimleri 1/50 ölçekte 

gerçekleĢtirilirken, güneybatı cephesi 1/20 ölçekte çizilmiĢtir. Dolayısıyla güneybatı 

cephesi için hazırlanan analitik rölövelerde daha ayrıntılı çalıĢılmıĢtır. Bu durum 

hazırlanan Malzeme Analizi ve Hasar Analizi çizimlerinde güneybatı cephesi için 

farklı birer lejant oluĢturma gerekliliğini doğurmuĢtur. 

Güneybatı cephesindeki Hasar Analizi çizimine ait lejant oluĢturulurken, 

ICOMOS’un “Illustrated Glossary On Stone Deterioration Patterns” adlı, taĢ 

bozulma morfolojileri ile ilgili görsel sözlüğündeki sınıflandırmadan yararlanılmıĢtır. 

Diğer cepheler ile iç mekanlar için yapılan malzeme ve hasar tespitlerine “4.8 Yapım 

Tekniği ve Malzeme Özellikleri” ile “4.10 Yapıdaki Bozulmalar ve Nedenleri” 

baĢlıklı bölümlerde değinilmiĢtir. Daha detaylı çalıĢılan güneybatı cephesi için 

hazırlanan analizlere bu bölümde yer verilecektir. 
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6.2.1.1 Malzeme analizi 

Malzeme Analizi, lejantında diğer çizimler için kireçtaĢı, moloz taĢ gibi genel 

ifadeler kullanılmıĢtır. Güneybatı cephesi için ise bioklastlı sparitik kireçtaĢı, 

oomikritik kireçtaĢı gibi yapılan petrografik analizler sonucu saptanan malzeme 

cinslerinin yer aldığı bir lejant hazırlanmıĢtır.  

Cephede kullanılmıĢ olan doğal taĢ türleri, kullanıldıkları yerler ile birlikte aĢağıda 

sıralanmıĢtır. 

Krem renkli bioklastlı sparitik kireçtaĢı: Az miktarda kil içeren ve fosil kavkıları 

bulunan taĢ cinsini temsilen 9 numaralı örnek alınmıĢ ve testlere tabi tutulmuĢtur. 

Aynı taĢ cinsi güneybatı cephesinde; zemin katta orta bölümdeki sütunlarda, sol ve 

sağ kısımlarda köĢe pilastırlarında, pencere söveleri ile söveler arasında kalan duvar 

bölümlerinde, birinci katta orta kısımda pilastırlar ile pencere aralarında ve birinci 

kat üzerindeki silmede kullanılmıĢtır. 

Ġmitasyon sıva: 1988 onarımında gerçekleĢtirilmiĢ olduğu düĢünülen plastik onarım 

niteliğindeki, taĢ taklidi sıvaları temsilen 10 numaralı örnek alınarak, çalıĢılmıĢtır. 

Güneybatı cephesinin sağ kısmında zemin-birinci katı ayıran silme altında ve zemin 

kat pencereleri denizlik silmesi altında kullanılmıĢtır. Ayrıca güneydoğu cephesi sol 

bölümde zemin-birinci katı ayıran silme altında ve zemin kat pencereleri denizlik 

silmesi altında kullanılmıĢtır. 

Sarı renkli oomikritik kireçtaĢı: Kum ve kil içeren kireçtaĢı cinsinden temsili örnek 

(örnek 11) alınmıĢtır. Aynı taĢ cinsi güneybatı cephesinde; zemin ile birinci katı 

ayıran silmelerde (sol ve orta bölümde), birinci katta köĢe pilastırlarında, pencere 

söveleri ile söveler arasında kalan duvar bölümlerinde, birinci kat üzerindeki 

silmelerde ve parapet duvarlarında kullanılmıĢtır. Ayrıca yapının kuzeybatı, 

kuzeydoğu ve güneydoğu cephelerinde zemin kat ile birinci katı ayıran silmelerin 

tamamı aynı taĢ cinsinden üretilmiĢtir.   

Beyaz renkli, bioklastlı kireçtaĢı: Az miktarda kil içeren ve fosil kavkı kırıntıları 

bulunan taĢ türünü temsilen 12 numaralı örnek alınarak çalıĢılmıĢtır. Bu taĢ cinsi 

güneybatı cephesinde; zemin ve birinci katlarda köĢe pilastırlarında, pencere söveleri 

ile söveler arasında kalan duvar bölümlerinde (sol ve sağ kısımlarda) ve cephenin sağ 

kısmında zemin ile birinci katı ayıran silmede kullanılmıĢtır. 
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Gri renkli, ince taneli, kireçtaĢı: Güneybatı cephesinde zemin katta giriĢ önündeki 

sütunlarda, birinci kat orta ile sağ bölümlerdeki köĢe pilastırlarında, pencere 

sövelerinde ve söveler arasında kalan duvar bölümlerinde kullanılmıĢtır.  

Mermer: Hünkar giriĢine ulaĢımı sağlayan merdivende ve giriĢ önündeki döĢemede 

zemin kaplaması olarak kullanılmıĢtır. 

Doğal taĢlar dıĢında güneybatı cephesinde kullanılmıĢ olan malzemeler Ģunlardır: 

AhĢap: Pencere ve hünkar giriĢ kapısı doğramalarında kullanılmıĢtır.  

Dökme demir: Zemin kat pencerelerinin parmaklıklarında ve avlu duvarını oluĢturan 

taĢ babalar arasındaki parmaklıklarda kullanılmıĢtır.  

KurĢun: Birinci kat mekanlarının örtü sistemini oluĢturan tonozların kaplama 

malzemesi olarak ve parapet üstü silme üzerinde kullanılmıĢtır. 

Yaldız: Minare Ģerefesi altındaki akant yaprağı motifli metal süslemelerde 

kullanılmıĢtır. 

Çinko: Yağmur suyu hazneleri ve iniĢ boruları çinkodur. 

Boya: Kör pencereler yapının diğer cephelerinde olduğu gibi çimeto sıva üzeri boya 

ile kaplıdır. 

Çimento bağlayıcılı sıva: Kör pencerelerde ve birinci kat yüzeylerinde kullanılmıĢtır. 

TaĢ yüzeylerde meydana gelen oyuklanmalarda çimento bağlayıcılı harçlar ile 

doldurulmuĢtur. 

6.2.1.2 Bozulma analizi 

Yerinde yapılan incelemeler sonucunda, bozulma morfolojilerine göre sınıflandırma 

yapılarak hasar analizi paftaları hazırlanmıĢtır. Hasar tipleri birer baĢlık haline 

getirilerek, renk ve taramalarla tanımlanıp, daha önce hazırlanmıĢ olan rölöve 

çizimleri üzerine iĢlenmiĢtir. 

Güneybatı cephesinde hasarların oluĢmasında en önemli etkenlerin, malzemelerin 

bünyesine çeĢitli yollarla (denizden spreyleme, zeminden kapiler emme yoluyla) 

giren çözünebilir tuzların yoğun etkisi, hava kirliliği ve geçmiĢteki yanlıĢ 

uygulamalar olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca, statik problemler, malzemenin 

yapısından ve biyolojik oluĢumlardan kaynaklanan hasarlarda mevcuttur.  
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Cephede varlığı tespit edilen hasarlar Ģu ana baĢlıklar altında toplanmıĢtır, malzeme 

kaybıyla sonuçlanan bozulmalar (yüzey kaybı, oyuklanma); ayrılmalar (ayrıĢma, 

Ģekerlenme, kavlanma, parça kopması); biyolojik oluĢumlar (su yosunu, bitki 

oluĢumu); renk değiĢimi ve birikmeler (siyah kabuk oluĢumu, pas lekesi, yüzey 

kirliliği, renk değiĢimi); çatlaklar ve deformasyonlar (kılcal çatlaklar); geçmiĢteki 

yanlıĢ uygulamalar. Güneybatı cephesinde görülen bozulma türleri Ģunlardır: 

Yüzey kaybı (< 5 cm): TaĢ yüzeylerde görülen derinliği 5 cm’i geçmeyen yüzey 

kayıpları genellikle siyah kabuğun düĢmesi ya da suda çözünürlüğü kalsitten daha 

fazla olan alçıtaĢı oluĢumunun yağmurla yıkanmasıyla gerçekleĢen erozyona 

bağlıdır. 

Oyuklanma: Bu bozulma türü yapıdaki killi ve iri kavkılı kireçtaĢlarında 

görülmektedir. Killi kireçtaĢlarındaki kil yataklarının boĢalması sonucu taĢ 

yüzeylerinde rastgele oyuklar oluĢmuĢtur. Ġri kavkılı kireçtaĢlarında ise iri tanelerin 

zamanla yapıĢma direncinin kaybolup, düĢmeleri sonucu yüzeylerinde oyuklanmalar 

meydana gelmiĢtir. 

AyrıĢma: Siyah kabuk altındaki taĢ yüzeylerde, mikritik kireçtaĢından yapılmıĢ 

zemin ve birinci kat arasındaki silmelerin yüzeylerinde tozuma ve kırıntılanma 

Ģeklinde bozulmalar mevcuttur. Bu tür bozulmalar ayrıĢma baĢlığı altında 

toplanmıĢtır. 

ġekerlenme: GiriĢ kapısının bulunduğu revaka ulaĢımı sağlayan merdivenin mermer 

yüzeyleri kalsit kristallerinin ısı değiĢimlerine bağlı olarak farklı yönlerde genleĢip 

büzüĢerek, mermerin boĢluğunu arttırması sonucu kesme Ģeker görünümünü almıĢtır. 

ġekerlenmiĢ yüzeylerde yer yer siyah kabuk oluĢumları ile renk değiĢimleri de 

görülmektedir. 

Kavlanma: TaĢın kendi bünyesi dıĢında, yüzeyinde oluĢmuĢ alçıtaĢı kabuk gibi 

birikmelerin yer yer kabarmalar, pul pul dökülmeler Ģeklinde yüzeyden ayrıldıkları 

görülmektedir. Ġnce tabakalar halinde görülen bu dökülmeler kavlanma baĢlığı 

altında toplanmıĢtır. 

Parça kopması: Malzemelerin çevresinde yer alan metal elemanların korozyona 

uğramaları sonucu hacimlerinin büyümesi parça kopmalarına neden olmuĢtur. 

Özellikle silmeler gibi sürekli ıslak olan elemanlarda görülen parça kopmalarının bir 

diğer nedeni de donma-çözünme etkileridir. 
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Biyolojik oluĢumlar: Cephede, özellikle sürekli ıslak olan kat silmesi gibi bölümlerde 

su yosunu oluĢumları ve yer yer otsu bitki oluĢumları mevcuttur. 

Siyah kabuk oluĢumu: Cephedeki kireçtaĢı yüzeylerinde yer yer, hava kirliliğine 

bağlı alçıtaĢı formasyonları mevcuttur. Cephenin yağmurla yıkanmayan 

bölümlerindeki taĢ yüzeylerde alçıtaĢı oluĢumları kalın bir tabaka meydana getirip, 

egzost dumanı, toz vb. parçacıkların yapıĢması sonucu siyah renkli bir kabuk halini 

almıĢtır. Bazı taĢ yüzeylerinde (özellikle mikritik kireçtaĢları) siyah kabuğun yer yer 

düĢtüğü ve altındaki yüzeylerde tozuma ile ayrıĢmanın olduğu tespit edilmiĢtir. 

Pas lekesi: Dökme demir pencere parmaklıkları, duvar bünyesindeki gergiler gibi 

metal elemanların korozyona uğraması sonucu, bu elemanların çevrelerindeki taĢ 

yüzeylerde kızıl-kahve renginde lekelenmeler oluĢmuĢtur 

Yüzey kirliliği: Genellikle yağmur suyu ile yıkanan bölgelerde gri renkli ve süreksiz 

ince bir tabaka Ģeklinde kirlilikler mevcuttur. Hava kirliliğine bağlı bu oluĢumların 

görüldüğü yüzeylerde tozuma, ayrıĢma görülmemektedir.  

Renk değiĢimi: Merdiven mermer yüzeylerinde yer yer malzeme bünyesindeki 

minarellerin oksidasyonuna bağlı olarak kırmızı renkli alanların oluĢtuğu 

görülmektedir.  

Çatlak: Cephede strüktürel nitelikli olmayan kılcal çatlaklar mevcuttur. 

GeçmiĢteki yanlıĢ uygulamalar: Cephe yüzeylerine yakın dönem onarımlarında 

çimento sıva uygulanmıĢtır. Alt kotlardaki çimento sıvalar dökülmüĢ iken cephenin 

birinci kat yüzeylerinde yer yer mevcuttur. Ayrıca taĢ yüzeylerin oyuklanma görülen 

bölümleri beyaz çimento bağlayıcılı harçlar ile doldurulmuĢ ve yanaĢık derzli olan 

kaplamalara çimento bağlayıcılı harçlar ile derzlemeler yapılmıĢtır. Cephede parapet 

duvarının üzerinde yer alan silme çimento döküm olarak değiĢtirilmiĢtir. 

Korozyon: Dökme demir pencere parmaklıkları ve duvar bünyesindeki gergiler 

korozyona uğramıĢtır. 

6.2.2 Laboratuvar çalıĢmaları 

ÇalıĢmaları laboratuvar aĢamasına taĢıyabilmek için yapıdan temsili örnekler 

alınmıĢtır. Örnekler yerinde yapılan incelemeler sonucu malzemelerin 

karakterizasyonu, bozulmaların nedenleri, morfolojileri ve derecelerinin 

belirlenmesine yönelik benzer malzeme ve bozulma morfolojileri görülen yerlerden 
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alınmıĢtır. Alınan örneklerin analiz için uygun nitelikte, yeterli miktarda ve 

incelemeler sonucu belirlenen özellikleri temsil eder nitelikte olmasına dikkat 

edilmiĢtir. 

Güneybatı cephesinde kullanılmıĢ olan farklı doğal taĢlar ile yapının geri kalanındaki 

iç ve dıĢ sıvalar ile örgü harcı gibi malzemelerden toplam 13 adet örnek alınmıĢtır. 

Ayrıca güneybatı cephesi için detaylı tuz haritaları hazırlamaya yönelik olarak cephe 

kaplama taĢları yüzeylerinden ve yüzeyden birkaç santimetreye kadar olan 

derinliklerinden toplam 70 adet tuz örneği alınmıĢtır. 

Yapıdan, analizlerinin yapılması için alınan malzeme örneklerinin, alındıkları yerler 

rölöve çizimleri üzerine iĢaretlenerek örnek alım paftaları hazırlanmıĢtır. Söz konusu 

paftalarda örnek alım yerleri gösterilmiĢ ve örnek alım iĢlemi sırasında çekilmiĢ olan 

örnek yerini gösteren detay fotoğraflarına yer verilmiĢtir. AlınmıĢ olan örnekler 

numaralandırılmıĢ, tek tek kilitli poĢetlere konarak ağızları kapatılmıĢ ve üzerlerine 

verilen örnek numaraları ile nitelikleri yazılmıĢtır. Ayrıca örnek numarası, türü, 

örneğin alındığı yerin tanımı ve örnek alım yeri mikro ve makro fotoğraflarını içeren 

bir çizelge hazırlanmıĢtır.  

Çizelge 6.1 : Örneklerin türü, alındığı yerler ve fotoğraflar. 

Örnek 

No 
Türü 

Alındığı 

Yer 
Makro Fotoğraf Mikro Fotoğraf 

 

 

Örn.1 

 

 

HARÇ 

Z01 

MEKANI- 

GÜNEY 

BATI 

DUVARI 

  

 

Örn.2 

 

ALÇI 

Z02 

MEKANI 

TAġIYICI 

AYAK 

(HARĠME 

BAKAN 

GÜNEY 

DOĞU 

YÜZEYĠ) 

  

Örn.3 SIVA 

Z04 

MEKANI-

GÜNEY 

DOĞU 

DUVARI 
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Çizelge 6.1 (devam) : Örneklerin türü, alındığı yerler ve fotoğraflar. 

Örn.4 SIVA 

Z04 

MEKANI-

TAVAN 

  

Örn.5 HARÇ 

102 

MEKANI- 

GÜNEY 

BATI 

DUVARI 

(TUĞLA 

DUVAR 

ÖRGÜ-

SÜNDEN) 

  

Örn.6 HARÇ 

102 

MEKANI- 

GÜNEY 

BATI 

DUVARI 

(KAPA-

TILMIġ 

KAPI 

ALMA-

ġIK 

DUVAR 

ÖRGÜ-

SÜNDEN) 
 

 

Örn.7 HARÇ 

104 

MEKANI- 

KUZEY 

BATI 

DUVARI 

(TUĞLA 

KEMER 

ÖRGÜ-

SÜNDEN) 

  

Örn.8 SIVA 

KUZEY 

BATI 

CEPHESĠ-

ZEMĠN 

KAT 

 

 

Örn.9 TAġ 

GÜNEY 

BATI 

CEPHESĠ-

ZEMĠN 

KAT 
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Çizelge 6.1 (devam) : Örneklerin türü, alındığı yerler ve fotoğraflar. 

Örn. 

10 
TAġ 

GÜNEY 

BATI 

CEPHESĠ-

ZEMĠN 

KAT 

  

Örn. 

11 
TAġ 

GÜNEY 

BATI 

CEPHESĠ-

BĠRĠNCĠ 

KAT 

  

Örn. 

12 
TAġ 

GÜNEY 

BATI 

CEPHESĠ-

ZEMĠN 

KAT 

  

Örn. 

13 
TAġ 

KUZEY 

BATI 

CEPHESĠ- 

ZEMĠN 

KAT 

  

Alınan örnek sayısının fazla olması nedeniyle, metnin bütünlüğünü bozmaması için 

tuz örneklerine bu tabloda yer verilmeyip, hazırlanan tuz haritalarında güneybatı 

cephesi çizimi üzerinde gösterilmiĢlerdir. 

Deneysel çalıĢmalara baĢlanmadan önce uygun bir deney programı oluĢturulmuĢtur. 

Birincisi malzeme karakterizasyonuna, ikincisi bozulmaların nedenlerinin tespitine 

ve üçüncüsü de restorasyonda kullanılacak yeni malzemelerin fiziksel özelliklerinin 

saptanmasına yönelik 3 grup deney programı oluĢturulmuĢtur. 

6.2.3 Deneysel çalıĢmaların sonuçları 

Deneysel çalıĢmalara, alınmıĢ olan örneklerin makroskobik tanımlarının 

yapılmasıyla baĢlanmıĢtır. HazırlanmıĢ olan deney programı kapsamında ilk aĢamada 

cepheler ve iç mekanlardan alınmıĢ olan taĢ, harç, sıva gibi malzemelerin 

karakterizasyonu için asit kaybı, kızdırma kaybı deneyleri ile elek analizleri ve 
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protein ile yağ testleri yapılmıĢtır. Sonra söz konusu örnekler kullanılarak hazırlanan 

kalın kesitler binoküler stereo mikroskop altında makroskobik olarak incelenmiĢ ve 

ince kesitlerin polarizan mikroskop altında petrografik tanımlamaları yapılmıĢtır. 

Ġkinci aĢamada güneybatı cephesindeki taĢların yüzeylerinden ve iç kısımlarından 

kabuk ile toz halinde alınan örnekler üzerinde tuz testleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Böylece mevcut olan suda çözünebilir tuz cinsleri spot testler ile kalitatif olarak 

saptanmıĢ ve tuz miktarları iletkenlik ile ölçülmüĢtür. Son aĢamada ise onarımda 

kullanılması düĢünülen taĢlardan alınan temsili örnekler üzerinde kılcal etkiye bağlı 

su emme katsayısının tayini; atmosfer basıncında su emme tayini; kuruma hızı tayini; 

gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik tayini deneyleri ve 

tuz testleri yapılmıĢtır. Tüm deneyler “6.1.3 Malzemelerin özelliklerinin belirlenmesi 

için yapılan deneysel çalıĢmalar” adlı bölümde anlatılan yöntemler kullanılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar tablolar halinde ifade 

edilmiĢtir. Deneylerden elde edilen veriler karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirilmiĢtir. 

6.2.3.1 Makroskobik gözlemler 

Malzemelerin türü, rengi, agregalarının cinsleri (harç ve sıvalar için) gibi özellikleri 

gözle yapılan incelemeler sonucu belirlenip, örneklerin makroskobik tanımlamaları 

yapılmıĢtır. Malzemelerin kodları, tanımları ve ölçekli fotoğraflarını içeren bir 

çizelge hazırlanmıĢtır. Tuz testleri için alınmıĢ olan örneklerin makro yapılarının 

tanımına ihtiyaç duyulmadığından bu çizelgeye dahil edilmemiĢlerdir. 

Çizelge 6.2 : Harç, sıva ve taĢ örneklerinin makroskobik gözlemleri. 

Örnek 

No 
Alındığı Yer Makroskobik Tanım Fotoğraf 

Örn.1 

Z01 mekanı- 

güneybatı 

duvarı 

Pembe-beyaz renkli, az sayıda 2-5 

mm tuğla kırığı, 2mm elek altı 

tuğla kırığı ve agregaları ile 

karbonatlı agrega ve/veya kireç 

topağı, çok az sayıda kıtık 

izlerinin gözlemlendiği, sağlam 

nitelikli örgü harcı örneğidir. 
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Çizelge 6.2 (devam) : Harç, sıva ve taĢ örneklerinin makroskobik gözlemleri. 

Örn.2 

Z02 mekanı 

taĢıyıcı ayak 

(harime 

bakan 

güneydoğu 

yüzeyi) 

Beyaz renkli, kıtık bulunmayan 

alçı örneğidir. 

 

 

Örn.3 

 

 

Z04 mekanı-

güneydoğu 

duvarı 

Pembe-beyaz renkli, az miktarda 5 

mm üstü tuğla kırığı, 2-5 mm 

arası tuğla kırığı ve agrega, 2mm 

elek altı tuğla kırığı ve agrega ile 

karbonatlı agrega ve/veya kireç 

topağı barındıran, az miktarda 

kıtık gözlenebilen, sağlam 

nitelikli sıva örneğidir.  

 

 

Örn.4 

 

 

Z04 mekanı-

tavan 

B: YaklaĢık 1-2mm kalınlığında 

kireç badana ve farklı renklere 

sahip birkaç katmandan oluĢan 

boya tabakasıdır. 

A: YaklaĢık 1-1,5 cm 

kalınlığında, beyaz renkli, az 

sayıda 2-5 mm arası agrega, 2mm 

elek altı tuğla kırığı ve agregaya 

sahip, bol miktarda kıtık ve az 

miktarda karbonatlı agrega 

ve/veya kireç topağı gözlenebilen, 

sağlam nitelikli sıva örneğidir. 

 

Örn.5 

 

102 mekanı- 

güneybatı 

duvarı- 

(tuğla duvar 

örgüsünden) 

Pembe renkli, 4mm elek altı tuğla 

kırığı ve agrega ile karbonatlı 

agrega ve/veya kireç topaklarının 

gözlemlendiği orta sağlamlıktaki 

örgü harcı örneğidir. 

 

Örn.6 

 

102 mekanı- 

güneybatı 

duvarı- 

(kapatılmıĢ 

kapı almaĢık 

duvar 

örgüsünden) 

Pembe renkli hamur içerisinde, 

4mm elek altı tuğla kırığı ve 

agrega ile karbonatlı agrega 

ve/veya kireç topaklarının 

gözlemlendiği orta sağlamlıktaki 

harç örneğidir. 

 

Örn.7 

 

104 mekanı- 

kuzeybatı 

duvarı- 

(tuğla kemer 

örgüsünden) 

Pembe renkli hamur içerisinde, 

4mm elek altı tuğla kırığı ve 

agrega ile karbonatlı agrega 

ve/veya kireç topaklarının 

gözlemlendiği sağlam harç 

örneğidir. 
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Çizelge 6.2 (devam) : Harç, sıva ve taĢ örneklerinin makroskobik gözlemleri. 

Örn.8 

Kuzeybatı 

cephesi-

zemin kat 

Üst: YaklaĢık 2mm kalınlığında 

farklı renklere sahip birkaç 

katmandan oluĢan boya 

tabakasıdır. 

Alt: YaklaĢık 2-2,5 cm 

kalınlığında, pembe-beyaz renkli, 

az sayıda 2-5 mm arası tuğla 

kırığı, 2mm elek altı tuğla kırığı 

ve agregaya sahip, bol miktarda iri 

parçalar halinde kıtık 

gözlenebilen, sağlam nitelikli sıva 

örneğidir. 

 

Örn.9 

Güneybatı 

cephesi-

zemin kat 

Krem renkli, yüzeyinde siyah 

kabuk bulunan, homojen yapıda 

ve sağlam nitelikli olan taĢ 

örneğidir. 

 

Örn.10 

Güneybatı 

cephesi-

zemin kat 

Beyaz renkli, homojen yapıda 

olmayan imitasyon (taĢ taklidi) 

sıva örneğidir. 

 

Örn.11 

Güneybatı 

cephesi-

birinci kat 

Sarı renkli, ince taneli, sağlam 

nitelikli taĢ örneğidir. 

 

Örn.12 

Güneybatı 

cephesi-

zemin kat 

Beyaz renkli, homojen yapıda 

olmayan, sağlam nitelikli taĢ 

örneğidir. 

 

Örn.13 

Kuzeybatı 

cephesi- 

zemin kat 

YeĢil-beyaz renkli, sağlam 

nitelikli taĢ örneğidir. 
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6.2.3.2 Kimyasal analizler 

Harç ve sıva örnekleri için bağlayıcı/agrega oranlarının belirlenmesi, agregalarının 

tanımlanması, yapılarında yağ, protein gibi organik katkıların mevcudiyetinin 

saptanması; taĢ örnekleri için bünyelerindeki kalsiyum karbonat (CaCO3) 

miktarlarının belirlenmesi; malzemelerdeki tuz cinsleri ile miktarlarının belirlenmesi 

için asit kaybı, kızdırma kaybı, elek analizi, yağ ile protein ve tuz testleri yapılmıĢtır. 

Asit kaybı analizi 

Harç, sıva ve taĢ örneklerinin asitle muamele sonucunda çözünen ve çözünmeyen 

miktarları ile reaksiyona girmeyerek parçalanmadan kalmıĢ olan silikatlı agregaların 

oranları ve boyut dağılımları Çizelge 6.3’te verilmiĢtir. 

Çizelge 6.3 : Asit kaybı ve elek analizi sonuçları. 

Örnek 

No 

Asit Kaybı 

Asit ile çözünmeyen kısmın boyut dağılımı 

Elek açıklığı (kalan %) d(mm) 

Kayıp 

% 

Kalan 

% 

8mm 4mm 2mm 1mm 500µ 250µ 125µ 63 µ <63 µ 

Örn.1 57 43 47,25 13,17 7,34 8,58 5,18 4,65 4,98 3,34 5,50 

Örn.2 34 66 78,2 8,77 2,74 1,95 1,70 1,66 1,58 1,04 2,33 

Örn.3 59 41 1,94 9,61 15,61 17,83 14,61 10,67 9,17 6,78 13,78 

Örn.4 64 36 0,00 1,02 17,21 45,71 18,37 4,49 2,04 1,22 9,93 

Örn.5 51 49 13,06 9,40 6,07 16,89 33,83 9,56 4,26 2,46 4,48 

Örn.6 58 42 19,76 22,51 6,66 24,27 10,02 4,35 3,91 2,53 6,00 

Örn.7 54 43 14,73 16,17 16,28 18,58 14,10 8,06 5,12 2,82 4,14 

Örn.8 52 48 0.00 1,55 8,89 25,62 39,63 9,87 5,12 3,62 5,69 

Örn.9 98 2 TaĢ örneği olduğu için elek analizi yapılmamıĢtır. 

Örn.10 92 8 TaĢ örneği olduğu için elek analizi yapılmamıĢtır. 

Örn.11 70 30 TaĢ örneği olduğu için elek analizi yapılmamıĢtır. 

Örn.12 97 3 TaĢ örneği olduğu için elek analizi yapılmamıĢtır. 

Örn.13 2 98 TaĢ örneği olduğu için elek analizi yapılmamıĢtır. 
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Elek analizi sonrası stereo mikroskop altında incelendiklerinde 3 ile 4 numaralı 

örneklerin içeriğinde alçı olabileceği düĢünülmüĢtür. 

Malzemelerin içindeki alçı normal asit kaybı analiznde çözünmemektedir. Bu 

nedenle söz konusu örneklerin bağlayıcı/agrega oranlarını doğru bir Ģeklide 

hesaplayabilmek için örnekler seyreltilmiĢ hidroklorik asit (HCI) ile kaynatılarak 

ikinci bir asit kaybı (sıcak asit kaybı) deneyine tabi tutulmuĢtur. Alçının da 

çözünmesi üzerine örnekler filtre kağıdından tekrar süzülerek asitte çözünmeyen 

agrega kısmı elde edilmiĢtir. 3 ve 4 numaralı örneklere uygulanan ikinci asit kaybı 

deneyinin sonuçları Çizelge 6.4’ te verilmiĢtir. 

Çizelge 6.4 : Asit kaybı sonuçları. 

Örnek No 

2. Asit Kaybı 

Kayıp 

(%) 

Kalan 

(%) 

Örn.3 46 54 

Örn.4 90 10 

 

Elek analizi 

Örneklerin asitle muamele sonrasında kalan kısımları elenmiĢ ve stereo mikroskop 

altında incelenmiĢtir. Eleme iĢlemi için 8mm, 4mm, 2mm, 1mm, 500μ, 250μ, 125μ, 

63μ boyutlu eleklerden oluĢan bir set kullanılmıĢtır. Elenme iĢlemi yapıldıktan sonra 

her elek üzerinde kalan agregalar ayrı ayrı tartılmıĢ ve örnekler boyutlarına göre ayrı 

ayrı paketlenmiĢtir. Daha sonra örneklerin asitle reaksiyona girmeyen agregaların 

türü ve miktarı belirlemek üzere stereo mikroskop altında inceleme yapılmıĢtır. 

Ayrıca süzme iĢlemi sonrası filtre kağıdı üzerinde kalan kısmın rengi ve içerdikleri 

kıtık, lif gibi organik katkılar tanımlanmıĢtır. 

Numaraları 1, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 olan harç ve sıva örneklerinin içerdikleri asitle 

reaksiyona girmeyen agregaların türler ve elek açıklığına göre yüzdelik dağılımları 

Çizelge 6.5’ te verilmiĢtir. 
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Çizelge 6.5 : Agregaların stereo-mikroskop altında gözlemlenen sonuçları. 

Örnek 

No. 
Agrega 

cinsleri 

Elek açıklığına göre dağılımlar 

>8mm 
4mm 

8mm 

2mm 

4mm 

1mm 

2mm 

500μ 

1mm 

250μ 

500μ 

125μ 

250μ 

63μ 

125μ 

<63μ Filtre 

kağıdı 

Örn.1 

TK, Q, 

OK 

(köĢeli) 

%100 

TK 

%100 

TK 

%30 

Q, 

%70 

TK 

% 50 

Q,  

% 50 

TK 

%40 

Q,  

% 60 

TK 

%30 

Q, 

%70 

TK, 

tektük 

OK 

%50 

Q, 

%50 

TK, az 

OK 

%50 

Q, 

%50 

TK, az 

OK 

%50 

Q, 

%50 

TK 

Pembe 

renkli

+ tek 

tük 

kıtık 

Örn.3 

TK, Q, 

OK 

 

- - 

% 90 

TK, 

% 10 

Q 

%70 

TK, 

%30 

Q 

%80 

Q, 

%10 

TK, 

%10 

VK 

%70 

Q, 

%20 

TK, 

%10 

VK 

%70 

Q, 

%20 

TK, 

%10 

OK 

%50 

TK, 

%50 

Q 

%60 

TT, 

%40 

Q 

Pembe 

renkli 

+kıtık 

Örn.4 
TK, Q, 

VK, OK 
- - 

%50 

TK, 

%50 

Q 

%10 

TK, 

%20 

VK,%

70 Q 

%10 

TK, 

%20 

VK, 

%70 

Q 

%10 

OK,%

5 TK, 

%10 

VK,%

75 Q 

%10 

OK,%

5 TK, 

%10 

VK,%

75 Q 

%10 

OK,%

5 TK, 

%10 

VK,%

75 Q 

%10 

TK, 

%90 

Q+F 

 

Kahve

rengi 

+ kıtık 

Örn.5 

TK, Q, 

F, VK, 

OK, 

(köĢeli) 

%100 

TK 

%90 

TK, 

%10 

Q 

%10 

F,  

%10 

Q,  

%80 

TK 

%50 

Q, 

%50 

TK, 

tek 

tük 

VK 

%10 

VK, 

%30 

TK, 

%60 

Q 

% 10 

VK, 

% 40 

Q,  

% 50 

TK 

% 10 

OK, 

% 45 

Q,  

% 45 

TK 

% 50 

Q,  

% 50 

TK 

% 50 

Q,  

% 50 

TT 

Pembe 

renkli 

Örn.6 

TK, Q, 

VK, OK 

(köĢeli) 

%100 

TK 

%100 

TK 

%20 

VK, 

%20 

Q,  

%60 

TK 

%10 

VK, 

%40 

TK, 

%50 

Q 

 %40 

TK, 

%60 

Q 

%10 

OK, 

%90 

Q, 

%10 

OK, 

%30 

Q,  

%60 

TK 

%10 

OK, 

%40 

Q,  

%50 

TK 

%10 

OK,  

%40 

Q, 

%50 

TT 

Pembe 

renkli, 

odun 

kömür

ü, 

kıtık 

Örn.7 

TK, OK, 

Q, F, 

VK, 

(yuvarla

k) 

%100 

TK 

%100 

TK 

%10 

Q, 

%90 

TK 

%10 

F,  

%10 

Q,  

%80 

TK 

%10 

F,  

%40 

Q,  

%50 

TK 

%30 

VK, 

%20 

Q,  

%50 

TK 

%20 

VK, 

%30 

Q,  

%50 

TK 

%10 

OK, 

%40 

TK, 

%50 

Q 

%10 

OK,  

%40 

TT,  

%50 

Q 

Pembe 

renkli, 

OK + 

kıtık 

Örn.8 
TK, 

Q,VK, F 
- 

%100 

TK 

%40 

Q, 

%60 

TK 

%20 

TK, 

%90 

Q 

 

%10 

VK,%

10 

TK, 

%80 

Q 

%10 

VK,%

10 

TK, 

%80 

Q 

%10 

VK,%

30 

TK, 

%60 

Q+F 

%5 

OK,%

20 

TK,%

75 

Q+F 

%20 

TK 

%80 

Q+F 

Pembe 

+kıtık 

Q: Kuvars, VK: Volkanik Kayaç, F: Feldspat,  OK: Odun Kömürü, TK: Tuğla kırığı, TT: Tuğla Tozu 
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Kızdırma kaybı analizi 

Kızdırma kaybı analizi sadece harç ve sıva örneklerine uygulanmıĢtır. Örneklerin 

105
o
C, 550

o
C ve 1050

o
C’de kızdırıldıktan sonraki ağırlıkları ve nem, organik 

katkı/bağıl su ve CaCO3 yüzdeleri Çizelge 6.6’da verilmiĢtir. 

Çizelge 6.6 : Kızdırma kaybı deney sonuçları. 

Örnek 

No  
Mo [gr] 

M1 

(105
o
C) 

[gr]  

% 

H2O  

M2 

(550
o
C) 

[gr]  

% Org. 

Katkı+bağıl 

su 

M3 

(1050
o
C) 

[gr]  

% 

CaCO3 
CO2/H2O 

Örn.1 1,1305 1,1197 0,96 1,0643 4,95 0,7142 71,06 6,3 

Örn.2 0,8182 0,7265 12,62 0,6655 8,40 0,6337 9,95 4,38 

Örn.3 1,1568 1,0813 6,98 1,0351 4,27 0,8192 45,38 19,97 

Örn.4 1,1672 1,0932 6,77 1,0476 4,17 0,8282 45,61 20,07 

Örn.5 1,0372 1,0270 0,99 0,9859 4,00 0,6680 70,35 7,7 

Örn.6 1,0414 1,0315 0,96 0,9721 5,76 0,6575 69,32 5,3 

Örn.7 1,0382 1,0202 1,76 0,9677 5,15 0,6415 72,67 6,2 

Örn.8 0,9617 0,9556 0,64 0,9142 4,33 0,7232 45,43 19,99 

 

Tuz ve yağ-protein analizleri 

Harç ve sıva örneklerinin içeriğinde bulunan suda çözünebilir tuzların türlerini 

(klorür, nitrat, sülfat, karbonat tuzları) ve kalitatif olarak miktarlarını 

belirleyebilmek, sabunlaĢabilir yağ, protein gibi katkı maddelerinin katılıp 

katılmadığını anlayabilmek üzere basit spot testler yapılmıĢtır.  

Harç ve sıva örnekleri için tuz ve yağ ile protein testlerinin sonuçları Çizelge 6.7’de 

verilmiĢtir. 
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Çizelge 6.7 : Tuz analiz-protein ve yağ analiz sonuçları. 

Örnek No Cl- NO3
- SO4

-2 CO3
-2 Yağ Protein Ġletkenlik 

Örn.1 ++ + - - - ± 607µs 

Örn.2 ++ + ++ - - ± 764 µs 

Örn.3 + ++ +++ - - + 1,28 ms 

Örn.4 + + +++ - - + 1,05 ms 

Örn.5 - ++ - - - + 235µs 

Örn.6 - ++ - - - + 307µs 

Örn.7 - ++ - - - ± 322µs 

Örn.8 + + +++ - - + 1,98 ms 

Örn.9 + + ++ - - - 978 µs 

Örn.10 + ± ++ - - - 290 µs 

Örn.11 + ++ ++ - - - 550 µs 

Örn.12 + ± + - - - 216 µs 

Örn.13 - + +++ - - - 450µs 

-: yok 

 ± :tespit edilebilir miktarda var 

+: az miktarda var 

++:kabul edilebilir miktarda var 

+++:mebzul miktarda var 

Güneybatı cephesinden alınan kabuk ve toz örneklerine yağ ve protein testleri 

uygulanmamıĢtır. Alınan örneklerin sayısı fazla olduğundan suda çözünür tuzların 

spot testler ile yapılan kalitatif analiz sonuçları “Ekler” bölümünde verilmiĢtir 

(Çizelge F.1). 

Petrografik analizler 

Epoksiye gömülen örneklerin hazırlanan kalın kesitleri stereo mikroskop altında, 

ince kesitleri ise polarizan mikroskop (çift nikol) altında incelenerek mineral 

içerikleri ve kabaca oranları tespit edilmiĢtir. Stereo mikroskop incelemesi ĠTÜ 

Konservasyon Laboratuvarı’nda gerçekleĢtirilirken, polarizan mikroskop incelemesi 

ve petrografik tanımlama KUDEB Petrografi Laboratuvarı uzmanlarının yardımıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Harç, sıva ve taĢ örneklerinin kalın kesit görüntüleri ile 

petrografik tanımları Çizelge 6.8’de verilmiĢtir. 
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Çizelge 6.8 : Harç, sıva ve taĢ örneklerinin petrografik tanımlamaları. 

Örnek 

No 
Petrografik Tanımlama Örneğin Kalın Kesit Görüntüsü 

Örn.8 

Bağlayıcı alanı %40 oranında olup, 

bağlayıcı-agrega ve bağlayıcının kendi 

içindeki fazı yer yer zayıftır. Az 

miktarda kireç topağı bulunan örneğin 

agregaları, %40 oranında kum ve %20 

oranında tuğla kırığından oluĢmaktadır. 

Geneli kuvars mineralinden oluĢan kum 

kara kumudur. Örnek alansal olarak %5 

oranında kıtık ve az miktarda cüruf tozu 

içermektedir. 

 

Örn.9 
Az miktarda kil içeren, fosil kavkıları 

bulunan bioklastlı sparitik kireçtaĢıdır. 

 

Örn.10 

Bağlayıcısı %25-30 civarında olan, 

agregaları fosilli ve kristalize 

kireçtaĢlarından oluĢan imitasyon sıva 

örneğidir. 

 

Örn.11 
Kuvars taneleri ve oolitler içeren, 

kumlu oomikritik kireçtaĢıdır. 

 

Örn.12 
Kil ve fosil kavkı kırıntıları içeren 

bioklastlı sparitik kireçtaĢıdır. 

 
 

 



125 

 

SEM- EDX analizi 

SEM-EDX analizleri KUDEB Ġleri Aletli Analiz Laboratuvarı’nda uzmanlarca 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Harç örneklerinin bağlayıcılarının kimyasal yapısını belirlemek 

üzere; her örneğin farklı bölgelerinden SEM görüntüleri alınmıĢ ve bu görüntüler 

üzerinde belirlenen alanlarda EDX analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları; sırasıyla bir 

SEM görüntüsü, bir EDX spektrumu ve tespit edilen elementler ve oksitlerini 

gösteren bir tablo ile aĢağıda yer almaktadır. 

Örnek 3: Örnekte yüksek miktarda kalsiyum; bu elementten daha az miktarda ise, 

kükürt, silisyum, alüminyum, magnezyum ve demir bulunduğu tespit edilmiĢtir. 

 

ġekil 6.1 : 3 nolu örneğin SEM görüntüsü. 

 

ġekil 6.2 : 3 nolu örneğin EDX spektrumu. 
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Çizelge 6.9 : 3 nolu örneğin EDX analizinde tespit edilen elementler ve  

varsa oksitlerinin yüzde dağılımları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek 4: 

Örnekte harç kısmı dahil toplam 4 tabaka bulunduğu tespit edilmiĢtir. 4-A olarak 

numaralandırılan sıva ve 4-B olarak adlandırılan boya tabakalarının analiz sonuçları 

harç kısmından yüzeye doğru verilmiĢtir. B grubu boya katmanları kendi aralarında 

4-B.1, 4-B.2, 4-B.3 olarak sıralanmıĢtır. 

Örnek 4-A: Örnekte yüksek miktarda kalsiyum; bu elementten daha az miktarda ise, 

silisyum, alüminyum, kükürt, magnezyum, sodyum ve klor bulunduğu tespit 

edilmiĢtir. 

 

ġekil 6.3 : 4-A nolu örneğin harç kısmının SEM görüntüsü. 

Spectrum 

Element   norm. C Atom. C Compound norm. Comp. C 

          [wt.%]  [at.%]                 [wt.%] 

------------------------------------------------ 

Oxygen     34.11   55.40                 0.00 

Magnesium   0.94    1.01      MgO          1.56 

Aluminium   0.81    0.78    Al2O3          1.52 

Silicon     2.09    1.93     SiO2          4.47 

Sulfur      5.24    4.24      SO3         13.07 

Calcium    55.69   36.11      CaO         77.92 

Iron        1.13    0.53      FeO          1.45 

------------------------------------------------ 

   Total:  100.00  100.00 
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ġekil 6.4 : 4-A nolu örneğin EDX spektrumu. 

 

Çizelge 6.10 : 4-A nolu örneğin EDX analizinde tespit edilen elementler ve  

varsa oksitlerinin yüzde dağılımları. 
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Spectrum 

Element   norm. C Atom. C Compound norm. Comp. C 

          [wt.%]  [at.%]                 [wt.%] 

------------------------------------------------ 

Oxygen     31.91   52.56                   0.00 

Sodium      0.81    0.93     Na2O          1.10 

Magnesium   1.37    1.49      MgO          2.28 

Aluminium   0.36    0.35    Al2O3          0.69 

Silicon     4.56    4.28     SiO2          9.75 

Sulfur      1.15    0.94      SO3          2.87 

Chlorine    1.01    0.75                   1.01 

Calcium    58.83   38.69      CaO         82.31 

------------------------------------------------ 

   Total:  100.00  100.00 
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ġekil 6.5 : 4-B nolu katmanların SEM görüntüsü. 

Örnek 4-B.1: Örnekte yüksek miktarda kalsiyum; bu elementten daha az miktarda 

ise, silisyum, alüminyum, magnezyum, kükürt, sodyum ve klor bulunduğu tespit 

edilmiĢtir. 

 

ġekil 6.6 : 4-B.1 nolu tabakanın EDX spektrumu. 
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Çizelge 6.11 : 4-B.1 nolu tabakanın EDX analizinde tespit edilen elementler ve  

varsa oksitlerinin yüzde dağılımları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek 4-B.2: Örnekte yüksek miktarda kalsiyum; bu elementten daha az miktarda 

ise, baryum ve kükürt; bu üç elementten daha az miktarda ise; çinko, silisyum, 

alüminyum, magnezyum, sodyum ve klor bulunduğu tespit edilmiĢtir. 

 

ġekil 6.7 : 4-B.2 nolu tabakanın EDX spektrumu. 
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Spectrum 

Element   norm. C Atom. C Compound norm. Comp. C 

          [wt.%]  [at.%]                 [wt.%] 

------------------------------------------------ 

Oxygen     31.37   52.20                   0.00 

Sodium      0.69    0.80     Na2O          0.94 

Magnesium   1.28    1.40      MgO          2.13 

Aluminium   0.55    0.54    Al2O3          1.04 

Silicon     2.95    2.80     SiO2          6.31 

Sulfur      1.39    1.15      SO3          3.47 

Chlorine    0.76    0.57                   0.76 

Calcium    61.01   40.53      CaO         85.36 

------------------------------------------------ 

   Total:  100.00  100.00 
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Çizelge 6.12 : 4-B.2 nolu tabakanın EDX analizinde tespit edilen elementler ve  

varsa oksitlerinin yüzde dağılımları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek 4-B.3: Örnekte yüksek miktarda kalsiyum; bu elementten daha az miktarda 

ise, titanyum, kükürt, silisyum, alüminyum, çinko, magnezyum ve demir bulunduğu 

tespit edilmiĢtir. 

 

ġekil 6.8 : 4-B.3 nolu tabakanın EDX spektrumu. 
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Spectrum 

Element   norm. C Atom. C Compound norm. Comp. C 

          [wt.%]  [at.%]                 [wt.%] 

------------------------------------------------ 

Oxygen     30.75   55.79                   0.00 

Sodium      1.00    1.26     Na2O          1.35 

Magnesium   0.51    0.61      MgO          0.84 

Aluminium   0.73    0.79    Al2O3          1.38 

Silicon     1.58    1.64     SiO2          3.39 

Sulfur      5.69    5.15      SO3         14.21 

Chlorine    0.15    0.12                   0.15 

Calcium    39.94   28.93      CaO         55.89 

Zinc        6.72    2.98      ZnO          8.36 

Barium     12.92    2.73      BaO         14.42 

------------------------------------------------ 

   Total:  100.00  100.00 
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Çizelge 6.13 : 4-B.3 nolu tabakanın EDX analizinde tespit edilen elementler ve  

varsa oksitlerinin yüzde dağılımları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek 5: Örnekte yüksek miktarda kalsiyum; bu elementten daha az miktarda ise, 

silisyum, alüminyum, kükürt, magnezyum ve demir bulunduğu tespit edilmiĢtir. 

 

 

ġekil 6.9 : 5 nolu örneğin SEM görüntüsü. 

Spectrum 

Element   norm. C Atom. C Compound norm. Comp. C 

          [wt.%]  [at.%]                 [wt.%] 

------------------------------------------------ 

Oxygen     35.63   58.23                   0.00 

Magnesium   0.73    0.79      MgO          1.22 

Aluminium   1.19    1.15    Al2O3          2.24 

Silicon     2.00    1.86     SiO2          4.27 

Sulfur      3.54    2.89      SO3          8.84 

Calcium    39.85   26.00      CaO         55.76 

Titanium   15.13    8.26     TiO2         25.25 

Iron        0.67    0.31      FeO          0.86 

Zinc        1.26    0.50      ZnO          1.57 

------------------------------------------------ 

   Total:  100.00  100.00 
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ġekil 6.10 : 5 nolu örneğin EDX spektrumu. 

Çizelge 6.14 : 5 nolu örneğin EDX analizinde tespit edilen elementler ve  

varsa oksitlerinin yüzde dağılımları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek 6: Örnekte yüksek miktarda kalsiyum; bu elementten daha az miktarda ise, 

silisyum, alüminyum, magnezyum, kükürt, demir ve potasyum bulunduğu tespit 

edilmiĢtir. 
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Spectrum 

Element   norm. C Atom. C Compound norm. Comp. C 

          [wt.%]  [at.%]                 [wt.%]  

------------------------------------------------ 

Oxygen     31.94   52.84                   0.00 

Magnesium   1.21    1.32      MgO          2.01 

Aluminium   1.75    1.72    Al2O3          3.30 

Silicon     4.19    3.95     SiO2          8.97 

Sulfur      0.53    0.44      SO3          1.33 

Calcium    59.57   39.35      CaO         83.35 

Iron        0.81    0.38      FeO          1.04 

------------------------------------------------ 

   Total:  100.00  100.00 
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ġekil 6.11 : 6 nolu örneğin SEM görüntüsü. 

 

ġekil 6.12 : 6 nolu örneğin EDX spektrumu. 
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Çizelge 6.15 : 6 nolu örneğin EDX analizinde tespit edilen elementler ve  

varsa oksitlerinin yüzde dağılımları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek 7: Örnekte yüksek miktarda kalsiyum; bu elementten daha az miktarda ise, 

silisyum, alüminyum, magnezyum ve demir bulunduğu tespit edilmiĢtir. 

 

ġekil 6.13 : 7 nolu örneğin SEM görüntüsü. 

Spectrum 

Element   norm. C Atom. C Compound norm. Comp. C 

          [wt.%]  [at.%]                 [wt.%] 

------------------------------------------------ 

Oxygen     32.59   53.24                   0.00 

Magnesium   1.88    2.02      MgO          3.12 

Aluminium   1.36    1.31    Al2O3          2.56 

Silicon     5.99    5.58     SiO2         12.82 

Sulfur      0.22    0.18      SO3          0.54 

Potassium   0.29    0.20      K2O          0.35 

Calcium    56.92   37.12      CaO         79.65 

Iron        0.75    0.35      FeO          0.96 

------------------------------------------------ 

   Total:  100.00  100.00 
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ġekil 6.14 : 7 nolu örneğin EDX spektrumu 

Çizelge 6.16 : 7 nolu örneğin EDX analizinde tespit edilen elementler ve  

varsa oksitlerinin yüzde dağılımları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek 8: Örnekte yüksek miktarda kalsiyum; bu elementten daha az miktarda ise, 

silisyum, alüminyum, magnezyum, kükürt, demir, sodyum ve klor bulunduğu tespit 

edilmiĢtir. 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

 

keV

0

2

4

6

8

10

 
 cps/eV

 C 
 O 

 Mg 
 Al 

 Si  Ca 

 Ca 

 Fe  Fe 

Spectrum 

Element   norm. C Atom. C Compound norm. Comp. C 

          [wt.%]  [at.%]                 [wt.%] 

------------------------------------------------ 

Oxygen     32.45   53.20                   0.00 

Magnesium   1.62    1.75      MgO          2.68 

Aluminium   1.24    1.21    Al2O3          2.34 

Silicon     6.20    5.79     SiO2         13.27 

Calcium    57.29   37.49      CaO         80.16 

Iron        1.20    0.56      FeO          1.55 

------------------------------------------------ 

   Total:  100.00  100.00 

 

 

 

 



136 

 

 

ġekil 6.15 : 8 nolu örneğin SEM görüntüsü. 

 

ġekil 6.16 : 8 nolu örneğin EDX Spektrumu. 
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Çizelge 6.17 : 8 nolu örneğin EDX analizinde tespit edilen elementler ve  

varsa oksitlerinin yüzde dağılımları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.3 Fiziksel analizler 

GerçekleĢtirilecek onarımda kullanılması düĢünülen kayacın fiziksel özelliklerinin 

tespiti için kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini, atmosfer basıncında su 

emme tayini, kuruma hızı tayini, gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, açık ve toplam 

gözenekliliğinin tayini testleri ve içerdikleri tuzların tayini için tuz testleri 

yapılmıĢtır.  

Testler Pınarhisar’dan getirilen 5x5x5 cm boyutlarında kesilmiĢ 5 adet kireçtaĢı 

örneği üzerinde gerçekleĢtirilip, elde edilen veriler tablolar Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 

Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının (C) belirlenmesi 

Test prosedürü “TS EN 1925: Doğal TaĢlar- Deney Metotları- Kılcal Etkiye Bağlı Su 

Emme Katsayısının Tayini” adlı standart referans alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Deney 

5 adet örnek üzerinde uygulanmıĢ ve sonuçlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

Spectrum 

Element   norm. C Atom. C Compound norm. Comp. C 

          [wt.%]  [at.%]                 [wt.%] 

------------------------------------------------ 

Oxygen     32.84   53.33                   0.00 

Sodium      0.78    0.88     Na2O          1.05 

Magnesium   1.35    1.44      MgO          2.24 

Aluminium   2.06    1.98    Al2O3          3.88 

Silicon     6.30    5.83     SiO2         13.47 

Sulfur      0.30    0.24      SO3          0.75 

Chlorine    0.27    0.20                   0.27 

Calcium    54.53   35.36      CaO         76.30 

Iron        1.58    0.74      FeO          2.03 

------------------------------------------------ 

   Total:  100.00  100.00 
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ġekil 6.17 : Örneklerin kılcal etkiye bağlı su emme grafiği. 

Çizelge 6.18 : Kılcallık katsayısı değerleri. 

Örnek no 
Kılcal su emme 

katsayısı, C (g/m
2
.sn

0,5
) 

1 11,5 

2 15,6 

3 14,0 

4 9,19 

5 7,68 

Ortalama 11,6 

 

Ağırlıkça su emme kapasitesi (WAC) tayini 

Atmosfer basıncında su emme tayini deneyi TS EN 13755 standardına (Doğal 

TaĢlar- Deney Metotları- Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini) uygun olarak 

yapılmıĢtır. Deney 5 örnek üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Her örnek için zamana bağlı 

ağırlıkça su emme eğrisi ġekil 6.18’de gösterilmiĢtir. Adı verilen standartta belirtilen 

formüle göre her örnek için hesaplanan (%) cinsinden WAC değerleri ve aritmetik 

ortalamaları Çizelge 6.19’da verilmiĢtir. 
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ġekil 6.18 : Ağırlıkça su emme grafiği. 

Çizelge 6.19 : Ağırlıkça su emme kapasitesi (WAC) değerleri. 

Örnek no 
Ağırlıkça su 

emme (%) 

1 7,72 

2 9,20   

3 9,38   

4 10,52 

5 10,33 

Ortalama 9,43 

 

Kuruma hızının tayini 

Kuruma hızı deneyi Borelli (1999, s. 9), tarafından belirtilen analitik yöntemler 

kullanılarak yürütülmüĢtür.  

Ağırlıkça su emme katsayısı tayini deneyinde kullanılmıĢ olan örnekler sabit kütleye 

ulaĢtıktan sonra ArĢimet Terazisi’nde tartılıp, kuruma hızı tayini deneyine tabi 

tutulmuĢtur. Örneklerin kuruma hızı grafiği ġekil 6.19’da verilmiĢtir. 
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ġekil 6.19 : Örneklerin kuruma hızı grafiği. 

Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik tayini 

Test prosedürleri “TS EN 1936: Doğal TaĢlar-Deney Metotları-Gerçek Yoğunluk, 

Görünür Yoğunluk, Toplam ve Açık Gözeneklilik Tayini” adlı standart referans 

alınarak uygulanmıĢtır. Deneyde, 5 adet 5x5x5 cm kireçtaĢı örnek ve 40g ağırlığında 

kireçtaĢının öğütülüp, 63μ elekten geçirilmesi sonucu elde edilen toz örnek ile 

çalıĢılmıĢtır. TaĢ örneklerinin yoğunluk ve gözeneklilik değerleri Çizelge 6.20’de 

verilmiĢtir.  

Çizelge 6.20 : Gerçek yoğunluk,  görünür  yoğunluk,  toplam ve  

açık gözeneklilik değerleri. 

Örnek no  Görünür 

Yoğunluk 

(g/   ) 

Gerçek 

Yoğunluk 

(g/   ) 

Toplam 

Gözeneklilik 

(%) 

Açık 

Gözeneklilik 

(%) 

1 2,18 

2,64 

17,4 16,8 

2 2,09 20,8 19,2 

3 2,09 20,8 19,6 

4 2,03 23,1 21,4 

5 2,05 22,3 21,2 

Ortalama 2,09 20,88 19,64 
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Tuz testi  

Örneklerin klorür, nitrat, sülfat ve karbonat tuzlarını içerip içermediğinin tespiti için 

spot testler gerçekleĢtirilmiĢ ve tuzların miktarları iletkenlik ölçümleri yapılarak 

belirlenmiĢtir. Deney 3 örnek üzerinde gerçekleĢtirilmiĢ ve sonuçları Çizelge 6.21’de 

verilmiĢtir.  

Çizelge 6.21 : Tuz deneyi sonuçları. 

Örnek No Cl
- 

NO3
- 

SO4 CO3 Ġletkenlik 

1 - - - - 90,43 µs 

2 - - ± - 120,3 µs 

3 - - - - 89,2 µs 

-: yok  

 ± :tespit edilebilir miktarda var  

+: az miktarda var 

++:kabul edilebilir miktarda var 

+++:mebzul miktarda var 

6.2.4 Sonuçların değerlendirilmesi 

Harç, sıva, taĢ ve kir örnekleri üzerinde yapılan deneylerin sonucunda elde edilen 

verilere dayanan değerlendirmeler malzeme türlerine göre gruplandırılarak aĢağıda 

verilmiĢtir. 

6.2.4.1 Harç ve sıvalar 

Yapının çeĢitli yerlerinden alınmıĢ olan 4 adet harç, 3 adet sıva ve 1 adet alçı 

örneğinin nitelikleri, bağlayıcı, agrega ve katkı tipleri ile ağırlıkça oranları aĢağıda 

verilmiĢtir. Örneklerin hiçbirinde karbonat (CO3
-2

) tuzu ve sabunlaĢabilir yağ tespit 

edilmemiĢtir. 

Örnek 1: Z01 mekanı, moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülü güneybatı duvarında tuğla 

sıraları arasından alınmıĢ olan örgü harcı örneğidir. Bağlayıcısı söndürülmüĢ kireç 

olan örneğin bağlayıcı:agrega oranı 3:2’dir. Örneğin 8 mm ve 4 mm elek üstü 

agregalarının tamamı tuğla kırığıdır. 4 mm elek altı agregaları ise tuğla kırığı, tozu ve 

ocak kumu karıĢımından oluĢmaktadır. Ġçeriğinde az miktarda odun kömürü parçaları 

bulunan örnekte CI
-
 ve NO3

-
 tuzları ile protein de tespit edilmiĢtir. Örnekte kabul 

edilebilir miktarda (++) olduğu tespit edilen klor tuzunun yapı malzemesinden ve 
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zemin suyu olan deniz suyunun kapiler yolla emilmesinden kaynaklandığı, az 

miktardaki (+) nitrat tuzunun ise canlı organizma kalıntılarından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. Örnekte tespit edilebilir miktarda (±) var olan proteinin ise harcın 

içerisine katılmıĢ olan çok az miktardaki kıtıktan kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

Örnek 2: Z02 mekanının harime açılan kuzeydoğu ve orta geçiĢleri arasındaki 

taĢıyıcı ayağın harime bakan yüzeyinde, zeminden 150 cm yükseklikte yer alan 

korniĢten alınmıĢ alçı örneğidir. Örnek, alçı ile %10 oranında söndürülmüĢ kireç 

karıĢımından oluĢmaktadır. Karbonatlı agrega içeren örnekte odun kömürü izleri de 

gözlenmiĢtir. Alçı örneğinin içinde kıtık bulunmamaktadır.  

Örnek 3: Z04 mekanı güneydoğu duvarından alınmıĢ olan sıva örneğidir. Örneğin 

bağlayıcısı söndürülmüĢ kireç ve %20 kadar alçı karıĢımından oluĢmaktadır. Örneğin 

agregalarının yaklaĢık %15 kadarı karbonatlı agregadır. Örneğin bağlayıcı:agrega 

oranı 2:1'dir. Kıtık içeren örneğin agregalarının boyutları 4 mm elek altıdır. Örnek 

içerisindeki agregalar tuğla kırığı ile tozu, volkanik kayaç ve kara kumundan 

oluĢmaktadır.  

Örneğin 1,28 ms olarak tespit edilmiĢ iletkenliğinden de anlaĢılacağı üzere içeriğinde 

yüksek miktarda tuz mevcuttur. Örnekte az miktarda (+) var olduğu tespit edilen klor 

tuzunun deniz suyunun kapiler yolla emilmesinden, kabul edilebilir miktarda (++) 

bulunan nitrat tuzunun yapı malzemesinden ve mebzul miktarda (+++) var olan 

sülfat tuzunun yapı malzemesinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. EDX 

Analizi’nde örneğin bağlayıcı kısmında %13,07 oranında tespit edilmiĢ olan 

sülfürün, malzemenin içeriğindeki alçıdan kaynaklandığı düĢünülmektedir. Örnekte 

az miktarda (+) olduğu tespit edilen proteinin içerisinde bulunan kıtıktan 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

Örnek 4: Z04 mekanı tavanından alınan yüzeyinde birkaç katman halinde boya 

tabakası bulunan sıva örneğidir. Örneğin bağlayıcısı söndürülmüĢ kireç ve %5 kadar 

alçı karıĢımından oluĢmaktadır. Örnek içerisindeki agregaların %20 kadarı karbonatlı 

agregadır.  Örneğin bağlayıcı:agrega oranı 1:1'dir. Kıtık içeren örneğin agregalarının 

boyutları 4 mm elek altıdır. Örnek içerisindeki agregalar tuğla kırığı, volkanik kayaç 

ve kara kumundan oluĢmaktadır. Örneğin içeriğinde yüksek miktarda tuz mevcuttur. 

Ġletkenli değeri yapılan testte 1,05 ms olarak tespit edilmiĢtir. Örnekte az miktarda 

(+) var olduğu tespit edilen klor tuzunun deniz suyunun kapiler yolla emilmesinden, 

az miktarda (+) bulunan nitrat tuzunun yapı malzemesinden ve mebzul miktarda 
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(+++) var olan sülfat tuzunun yapı malzemesinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

Örnekte az miktarda (+) olduğu tespit edilen proteinin içerisinde bulunan kıtıktan 

kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

EDX analizinde 4-A olarak numaralandırılan örneğin sıva katmanında %2,87 

oranında tespit edilen sülfürün malzemenin içeriğindeki alçıdan kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. EDX analizinde 4-B.1 olarak numaralandırılan ve içeriğinde 

%85,36 oranında kalsiyum tespit edilen tabakanın, sıva üzerine uygulanan kireç 

badana katmanı olduğu düĢünülmektedir. 4-B.2 numaralı tabaka içeriğinde kalsiyum, 

baryum, kükürt, çinko, silisyum, alüminyum ve magnezyum bulunan boya 

tabakasıdır. 4-B.3 numaralı tabaka içeriğinde kalsiyum, titanyum, kükürt, silisyum, 

alüminyum, çinko, magnezyum ve demir bulunan boya tabakasıdır.  

Örnek 5: 102 mahfili tuğla örgülü güneybatı duvarından alınmıĢ olan örgü harcı 

örneğidir. Bağlayıcısı söndürülmüĢ kireç olan örneğin bağlayıcı:agrega oranı 1:1’dir. 

Örneğin çakıl boyutlu olan, 8 mm elek üstü agregalarının tamamı tuğla kırığıdır. 4 

mm elek üstü ve altında kalan agregaları ise tuğla kırığı, volkanik kayaç (az 

miktarda) ve kara kumundan oluĢmaktadır. Örnek içerisinde odun kömürü parçaları 

da bulunmaktadır. Örnekte kabul edilebilir miktarda (++) olduğu tespit edilen nitrat 

tuzunun canlı organizma kalıntılarından kaynaklandığı, az miktardaki (+) proteinin 

ise organik katkılardan kaynaklandığı düĢünülmektedir. EDX analizinde örneğin 

bağlayıcı kısmının içeriğinde % 2,01 oranında tespit edilen magnezyumun, kirecin 

dolomitik özellikli olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

Örnek 6: 102 mahfili güneybatı duvarında kapatılmıĢ olan kapı boĢluğunun moloz 

taĢ-tuğla almaĢık örgüden alınmıĢ olan örgü harcı örneğidir. Bağlayıcısı söndürülmüĢ 

kireç olan örneğin bağlayıcı:agrega oranı 3:2’dir. Örneğin 4 mm elek üstü 

agregalarının tamamı tuğla kırığıdır. 4 mm elek altı agregaları ise tuğla kırığı ile 

tozu, volkanik kayaç ve ocak kumundan oluĢmaktadır. Örnek içerisinde bol miktara 

odun kömürü ve lifli katkı tespit edilmiĢtir. Örnekte kabul edilebilir miktarda (++) 

olduğu tespit edilen nitrat tuzunun canlı organizma kalıntılarından kaynaklandığı, az 

miktarda (+) var olan proteinin ise harcın içerisine katılmıĢ olan kıtıktan 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. EDX analizinde örneğin bağlayıcı kısmının 

içeriğinde % 3,12 oranında tespit edilen magnezyumun kirecin dolomitik özellikli 

olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir.  
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Örnek 7: 104 mekanı kuzeybatı duvarı pencere, tuğla kemer örgüsünden alınmıĢ örgü 

harcı örneğidir. Örneğin bağlayıcı:agrega oranı 1:1’dir. Örneğin agregaları tuğla 

kırığı ile tozu, volkanik kayaç ve dere kumundan oluĢmaktadır. 4 mm elek üstü 

agregaların tamamı tuğla kırığıdır. Örnek içerisinde odun kömürü parçaları 

bulunmaktadır. Örnekte kabul edilebilir miktarda (++) olduğu tespit edilen nitrat 

tuzunun canlı organizma kalıntılarından, tespit edilebilir miktarda (±) var olan 

proteinin ise harcın içerisine katılmıĢ olan kıtıktan kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

EDX analizinde örneğin bağlayıcı kısmının içeriğinde % 2,68 oranında tespit edilen 

magnezyumun kirecin dolomitik özellikli olmasından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir.  

Örnek 8: Kasrın güneybatı kanadının, kuzeybatı cephesi zemin kat pencereleri 

arasındaki duvar yüzeyinden alınmıĢ sıva örneğidir. Örneğin yüzeyinde birkaç 

katman halinde kireç badana ve boya tabakaları bulunmaktadır. Örneğin bağlayıcısı 

alansal olarak % 40 civarında olan söndürülmüĢ kireçtir. Örneğin içerisinde az 

miktarda kireç topağı, siyah cüruf parçaları ile alansal olarak % 5 civarında kıtık 

mevcuttur. Örneğin agregaları tuğla kırığı, volkanik kayaç ve kara kumundan 

oluĢmaktadır. Örneğin agregaları 8 mm elek altıdır. 4 mm elek üstü agregaların 

tamamı tuğla kırığıdır. Sıva yüzeyinde üst üste 5 katman halinde badana ve boya 

tabakası bulunmaktadır. Beyaz renkli astar tabakalarıyla ayrılmıĢ bu boya 

katmanlarından üstten ikinci katman kırmızı renkliyken diğerleri sarının farklı 

tonlarındadır. En üst katmanda az miktarda (+), diğerlerinde ise tespit edilebilir 

miktarda (±) yağ olduğu saptanmıĢtır. 

1, 5, 6, 7 numaralı harç örneklerinin asit kaybı ve kızdırma kaybı deney sonuçları 

arasındaki farkın örneklerin içeriğinde iri tuğla kırıklarının (8 mm elek üstü) varlığı 

ve bunların kızdırma kaybı deneyi yapılırken ayıklanmıĢ olması ile söz konusu 

örneklerin bağlayıcılarında dolomitik kireç olmasından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. 

Sonuç olarak deneyleri gerçekleĢtirilen örgü harcı örnekleri bağlayıcıları, agrega 

boyutları ve türleri açısından benzerlikler göstermektedir. 1, 5, 6 ve 7 numaralı 

örnekler olarak çalıĢılmıĢ örgü harçlarının yapının özgün malzemeleri olduğu 

düĢünülmektedir. Yapıdan alınmıĢ olan iç ve dıĢ sıva örnekleri bağlayıcıları 

açısından örgü harçları ile farklılık göstermektedir. Örgü harçlarının bağlayıcısı 

dolomitik özellikli söndürülmüĢ kireç iken, sıva örneklerinin bağlayıcısı alçı katkılı 
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söndürülmüĢ kireçtir. 3, 4 ve 8 numaralı örnekler olarak çalıĢılmıĢ sıvaların yakın 

dönemde gerçekleĢtirilmiĢ onarımlarda uygulanmıĢ müdahaleler olduğu 

düĢünülmektedir. Vakıflar arĢivindeki yakın tarihli onarımlara ait dosyalarda yer alan 

hakediĢ belgelerinde “horasan sıva yapımı” iĢ kaleminin bulunması da bu düĢünceyi 

destekler niteliktedir.  

6.2.4.2 TaĢlar 

Örnek 9: Güneybatı cephesi zemin kat pilastır baĢlığından alınan örneğin kimyasal 

ve petrografik analizleri sonucunda az miktarda kil içeren ve fosil kavkı kırıntıları 

bulunan “Bioklastlı Sparitik KireçtaĢı” olduğu tespit edilmiĢtir. Örnekte az 

miktarda (+) tespit edilmiĢ olan klor iyonlarının denizden spreyleme Ģeklinde 

aerosollerle gelen NaCI tuzundan kaynaklandığı düĢünülmektedir. Ayrıca az 

miktarda (+) olduğu tespit edilen nitrat tuzunun kuĢ gübrelerinden ve kabul edilebilir 

miktarda (++) varlığı tespit edilen sülfat tuzunun hava kirliliğinden kaynaklandığı 

düĢünülmektedir.  

Örnek 10: Güneybatı cephesi, zemin kat pencere sırası ile bodrum kat üzeri silme 

arası duvar yüzeyinden alınmıĢ örneğin kimyasal ve petrografik analizleri sonucunda 

“Ġmitasyon Sıva” olduğu tespit edilmiĢtir. Alansal olarak bağlayıcısı %25-30 

civarında olan örneğin agregalarının tamamı kireçtaĢı kırığıdır. Örneğin agregaları 

fosilli ile kristalize kireçtaĢlarından oluĢmaktadır ve agrega boyutu 2 mm elek altıdır.  

Örneğin bağlayıcı–agrega ve bağlayıcının kendi içerisindeki fazı sağlamdır. Örnekte 

az miktarda (+) olduğu tespit edilmiĢ olan klor tuzunun denizden spreyleme Ģeklinde 

aerosollerle gelen NaCI tuzundan, tespit edilebilir miktarda (±) var olan nitrat 

tuzunun kuĢ gübrelerinden ve kabul edilebilir miktarda (++) varlığı tespit edilen 

sülfat tuzunun hava kirliliğinden kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

Örnek 11: Güneybatı cephesi birinci kat pilastırdan alınmıĢ örneğin kimyasal ve 

petrografik analizleri sonucunda kuvars taneleri ve oolitler içeren, kumlu 

“Oomikritik KireçtaĢı” olduğu tespit edilmiĢtir. Örnek % 30 oranında kum ve kil 

içermektedir. Örnekte az miktarda (+) olduğu tespit edilmiĢ olan klor tuzunun 

denizden spreyleme Ģeklinde aerosollerle gelen NaCI tuzundan, kabul edilebilir 

miktarda (++) var olan nitrat tuzunun kuĢ gübrelerinden ve kabul edilebilir miktarda 

(++) varlığı tespit edilen sülfat tuzunun hava kirliliğinden kaynaklandığı 

düĢünülmektedir.  
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Örnek 12: Güneybatı cephesi, zemin kat pencere sövesinden alınmıĢ olan örneğin 

kimyasal ve petrografik analizleri sonucunda az miktarda kil içeren, fosil kavkı 

kırıntıları bulunan “Bioklastlı KireçtaĢı” olduğu tespit edilmiĢtir. 1 numaralı örnek 

ile petrografik olarak benzer özellik gösteren örnek makroskobik olarak farklı bir 

dokuya sahiptir. Örnekte az miktarda (+) olduğu tespit edilmiĢ olan klor tuzunun 

denizden spreyleme Ģeklinde aerosollerle gelen NaCI tuzundan, tespit edilebilir 

miktarda (±) var olan nitrat tuzunun kuĢ gübrelerinden ve az miktarda (+) varlığı 

tespit edilen sülfat tuzunun hava kirliliğinden kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

Örnek 13: Kuzeybatı cephesi, zemin kat, cümle kapısı ve solunda kalan pencere 

arasındaki pilastırdan alınmıĢ olan örneğin kimyasal ve petrografik analizleri 

sonucunda “Volkanik Tüf” olduğu tespit edilmiĢtir. Örnekte az miktarda (+) var 

olan nitrat tuzunun canlı atıklarından ve mebzul miktarda (+++) var olan sülfat 

tuzunun taĢ üzerine uygulanmıĢ olan çimento sıva ile hava kirliliğinden 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. Aynı taĢ cinsi kuzeybatı cephesinde cümle kapısının 

sağ ve solundaki pencereler ile arasında kalan ayaklarda ve bodrum katta yer alan 

kagir ayaklarda kullanılmıĢtır. 

6.2.4.3 Tuz analizlerinin değerlendirilmesi 

Güneybatı cephesindeki bozulma morfolojilerine bakıldığında, taĢlardaki 

bozulmaların ana nedenlerinin suda çözünebilir tuzların taĢın boĢluklarında 

kristallenmelerine ve hava kirliliğine bağlı olduğu anlaĢılmaktadır. Cephede taĢ 

yüzeylerinde tozuma, kırıntılanma, kavlanma ve siyah kabuk oluĢumu Ģeklinde 

bozulmalar görülen kısımlardan örnekler alınarak tuz testleri uygulanmıĢtır.  

Güneybatı cephesinde farklı kotlardan alınmıĢ olan kabuk ve toz örneklerine 

uygulanan tuz analizleri sonuçlarına bakıldığında örneklerin klor, nitrat ve sülfat 

tuzları içerdiği, ancak hiçbirinde karbonat tuzu olmadığı görülmektedir. 70 örnek 

üzerinde yürütülen çalıĢmada örneklerin yaklaĢık %30’unun iletkenlik değerinin 300 

µs’den, %20’sinin ise 1000 µs’den yüksek olduğu, 3 örnekte ise değerin 

milisimens’lere (ms) çıktığı tespit edilmiĢtir. Bu sonuçlar göz önünde 

bulundurulduğunda taĢ cephe kaplamalarının yüksek oranlarda tuz içerdikleri 

anlaĢılmaktadır.  

Yapının deniz kıyısındaki konumu göz önüne alındığında, örneklerdeki klor 

iyonlarının (Cl
-
) ana kaynağının denizden spreyleme Ģeklinde aerosollerle gelen 
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NaCI tuzu olduğu düĢünülmektedir. Örneklerin büyük çoğunluğunda varlığı tespit 

edilmiĢ nitrat iyonlarının (NO3
-
) kaynağının ise kuĢ dıĢkıları olduğu 

düĢünülmektedir. Örneklerin yaklaĢık %90’ında tespit edilebilir miktar (±) ile 

mebzul miktar (+++) arasında değiĢen miktarlarda mevcut olduğu saptanan sülfat 

iyonlarının (SO4
-2

)  kaynağının ise hava kirliliği olduğu düĢünülmektedir.  Ayrıca 

cephe yüzeylerine uygulanmıĢ çimento bağlayıcılı sıvaların da taĢ bünyelerinde 

sülfat tuzu oluĢumunu desteklediği düĢünülmektedir. Çimento bağlayıcılı sıvalar 

malzeme bünyesine soktukları Na ve K iyonları nedeniyle oluĢan sodyum karbonat 

(Na2CO3) ve potasyum karbonat (KCO3), hava kirleten gazlarla kimyasal tepkimeye 

girerek sodyum sülfat (Na2SO4) ve potasyum sülfat (KSO4) tuzlarının oluĢmasına 

neden olmaktadır (Honeyborne, 1990, s. 155). Üzerlerindeki çimento sıvaların yer 

yer döküldüğü taĢ yüzeylerinden alınmıĢ olan 63, 68, 70 ve 55, 57 numaralı 

örneklerde tespit edilmiĢ olan sülfat tuzunun çimento sıvadan kaynaklanmıĢ 

olabileceği düĢünülmektedir. 

Tozuma ve kırıntılanma Ģeklinde bozulmaların görüldüğü taĢlardan alınmıĢ olan 

örneklerin (örnek 5, 24, 34 ve 59 gibi) genellikle SO4
-2

 ve NO3
-
 iyonlarının ikisini de 

içerdikleri tespit edilmiĢtir. Bu örneklerin iletkenlik değerleri 103,7 ile 155,6 µs 

arasında değiĢmektedir. Aynı tür bozulmaların görüldüğü taĢlardan alınmıĢ 2, 25, 36 

ve 37 numaralı örneklerin ise SO4
-2 

ve NO3
- 

 iyonlarının yanı sıra Cl
-
 iyonu da 

içerdikleri saptanmıĢtır. Bu gruptaki örneklerin iletkenlik değeri 134,5 ile 1429 µs 

arasında değiĢmektedir.  

Siyah kabuk oluĢumu görülen taĢlardan alınan 14, 15 ve 19 numaralı örneklerde ise 

mebzul miktarda SO4
-2 

iyonunun yanı sıra NO3
- 

ve Cl
-
 iyonları da bulunduğu 

saptanmıĢtır. Söz konusu örneklerin hepsinin iletkenlik değerlerinin sırasıyla 2,20- 

1,64- 1,69 ms olduğu tespit edilmiĢtir. 

Tuz analizlerinde elde edilen sonuçlar güneybatı cephesi çizimi üzerine haritalama 

tekniği ile iĢlenmiĢtir. Tuz cinslerine farklı renkler ve cinslerin kendi içindeki (±) ile 

(+++) arasında değiĢen değerlerine aynı rengin farklı tonları verilerek bir lejant elde 

edilmiĢ ve güneybatı cephesine ait tuz haritaları oluĢturulmuĢtur. 
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6.2.4.4 Onarımda kullanılması düĢünülen taĢların deney sonuçlarının 

değerlendirilmesi 

Onarımda kullanılması düĢünülen kireçtaĢı örneğinin TSE’nin ilgili standartlarına 

uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢ olan deneyler sonucunda fiziksel özellikleri tespit 

edilmiĢtir. KireçtaĢı örneğinin ortalama kılcal su emme katsayısı C=11,6 (g/m
2
.sn

0,5
)  

ve ortalama ağırlıkça su emme kapasitesi WAC = % 9,43 olarak saptanmıĢtır. 

Kuruma hızı deneyi sonuçlarına göre, örneklerin ilk 8 saat içerisinde % 2 oranında, 

120 saatin sonunda ise ortalama % 8 oranında su kaybettikleri tespit edilmiĢtir. 

Deneylerden elde edilen veriler kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda 

örneklerin ortalama görünür yoğunluk değerinin ρa = 2,09 g/    ve gerçek 

yoğunluk değerinin ρr = 2,64 g/    olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca kireçtaĢı 

örneğinin ortalama toplam gözeneklilik değeri P = %20,88 ve ortalama açık 

gözeneklilik değeri Pa = %19,64 olarak hesaplanmıĢtır. 

Üç örnek üzerinde yürütülen tuz analizleri sonucunda kireçtaĢının klor, nitrat ve 

karbonat tuzlarını içermediği tespit edilmiĢtir. Sadece 2 numaralı örnekte tespit 

edilebilir miktarda (±) sülfat tuzuna rastlanmıĢtır.  

Test edilen kireçtaĢının fiziksel özelliklerinin uygunluğu ve tuz içermeyiĢi açısından 

yapılacak onarım çalıĢmalarında kullanılmasının uygun olduğu düĢünülmektedir. 

6.2.5 Konservasyona yönelik müdahale önerileri 

Analitik rölöveler ve deneysel çalıĢmaların sonuçları birlikte değerlendirilerek, 

güneybatı cephesinin konservasyonuna ve yapı genelindeki farklı malzemelerin 

korunmasına yönelik uygulama kararları alınmıĢtır.  

Güneybatı cephesinin hangi kısmında, nasıl uygulama yapılacağını net ve anlaĢılır 

biçimde tanımlamak için müdahale paftası hazırlanmıĢtır. GerçekleĢtirilecek 

müdahaleler baĢlıklar altında toplanarak, uygulama detaylarını da içeren bir lejant 

oluĢturulmuĢtur. Her yönteme farklı bir renk atanarak güneybatı cephesinde 

gerçekleĢtirilecek müdahaleler cephe çizimi üzerinde gösterilmiĢtir. Yapı genelindeki 

malzemelere yönelik kararlar ise ilgili baĢlıklar altında açıklanmıĢtır. 

Konservasyon projesi hazırlanırken minimum müdahale ilkesi temel alınarak, 

cephedeki nitelikli malzemeler ve özgün detaylar yerinde korunmaya çalıĢılmıĢtır.  
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Konservasyon uygulamaları “Temizleme”, “Bütünleme”, “TaĢ değiĢtirme, Yeniden 

Yapım”, “SağlamlaĢtırma” olmak üzere 4 baĢlıkta toplanmıĢtır. 

6.2.5.1 Temizleme 

Güneybatı cephesinde yer alan farklı malzeme türleri ile farklı bozulma 

morfolojileriyle, dereceleri görülen yüzeyler için farklı temizlik yöntemleri 

belirlenmiĢ ve bu yöntemler 6 alt baĢlık altında toplanmıĢtır. 

Niteliksiz malzemelerin temizliği ve tesisat elemanların kaldırılması 

Cephede portland çimento bağlayıcılı sıvalar, beyaz çimentolu dolgular ile derzler ve 

Portland çimentosuyla döküm olarak üretilmiĢ elemanlar bulunmaktadır. Söz konusu 

niteliksiz sıvalar ve dolguların tümünün ince raspa ile yapıdan uzaklaĢtırılması ve 

parapet duvarı üzerindeki çimento döküm silmenin sökülmesi önerilmektedir. 

Ayrıca cepheye monte edilmiĢ olan klima dıĢ ünitesi, hoparlör gibi elemanlar, kablo 

ve borular yapıdan uzaklaĢtırılmalıdır. 

TaĢ yüzeylerin temizliği 

Cephedeki taĢ yüzeylerde hava kirliliğine bağlı yer yer siyah kabuk oluĢumu gibi 

birikimler ile yüzey kirliliği, oksitlenmiĢ metal elemanların çevresinde pas lekeleri 

gibi kirlilikler mevcuttur. Temizlik yöntemi belirlenirken, cephedeki yoğun tuz 

problemi, taĢların korunmuĢluk durumu, kirlilik dereceleri gibi etkenler göz önünde 

bulundurulmuĢtur.  

TaĢ elemanların bünyelerinde tuz hareketlenmelerine neden olmamak ve duvar 

bünyesindeki metal gergilerin korozyona uğramalarını önlenmek için yapının doğal 

taĢ cephesinde kuru temiz yöntemi tercih edilmiĢtir. Cephe temizliğinde kontrollü 

kumlama yönteminin uygulanması önerilmektedir. Bu uygulama gerçekleĢtirilirken 

kullanılan basınç 1,5 atm’yi geçmemelidir. Kumlamada kullanılacak malzeme garnet 

veya organik agregalı parçacıklar olmalıdır. Temizlik iĢlemi bu konuda deneyimli bir 

ekip tarafından gerçekleĢtirilmeli ve cephede mevcut olan yüzeyi yıpranmıĢ taĢlara 

zarar verilmeden yürütülmelidir. Tozuma, kırıntılanma, kavlanma görülen yıpranmıĢ 

taĢların yüzeylerinde bisturi gibi küçük el aletleri ile hassas mekanik temizlik 

yapılması ve bu çalıĢmaların taĢ temizliğinde deneyimli konservatörler tarafından 

gerçekleĢtirilmesi uygun olacaktır. Ayrıca cephe yüzeylerinde kumlama yöntemiyle 

çıkarılamayan kirlilikler için de, küçük el aletleri kullanılarak hassas mekanik 

temizlik yapılmalıdır. 
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Mermer temizliği 

Cephedeki mermer basamak, sahanlık döĢeme kaplaması ve silmeler gibi 

elemanlarda yer yer siyah kabuk oluĢumları, yüzey kirliliği, renk değiĢimleri ve 

Ģekerlenme Ģeklinde bozulmalar mevcuttur.  

Söz konusu mermer elemanların temizliği için AB 57 kimyasal temizliği 

önerilmektedir. Öncelikle mermer yüzeyler üzerlerindeki toz, is gibi kirlerden 

arındırılmak üçün plastik tırnak fırçalarıyla kuru olarak temizlenmelidir. Sonra inatçı 

kirleri yumuĢatmak için yüzeyler non-iyonik deterjanlı su ile ıslatılmıĢ fırçalarla 

silinmelidir. Bu iĢlemden sonra AB 57 temizlik jeli ile yüzeyler öğleden sonra 

kaplanmalı, ertesi sabah jel yüzeyden alınıp, plastik fırça ve su ile bu yüzeyler 

temizlenmelidir. AB 57 jel uygulaması en fazla 3 defa tekrarlanmalıdır. Bu yöntemle 

çıkarılamayan kirliliklerde, bisturi gibi küçük el aletleri kullanılarak hassas mekanik 

temizlik yapılmalıdır. 

Biyolojik oluĢumların temizliği 

Cephede, özellikle kat silmelerinde su yosunu oluĢumları ve zemine yakın 

bölümlerde otsu yapıda biyolojik oluĢumlar mevcuttur. Su yosunu oluĢan yüzeylere 

öncelikle biyosit uygulanarak yosun oluĢumları kurutulmalı, sonrasında yüzeyler 

mekanik olarak özenli bir Ģekilde temizlenmelidir. Yosunlar kimyasal uygulama ile 

öldürülmeden mekanik uygulama gerçekleĢtirilirse yapılarındaki klorofilin taĢ 

yüzeylerde renk değiĢimine neden olma ihtimali söz konusudur. 

Otsu oluĢumlara yapılacak müdahale, yapraklarının en geniĢ olduğu bahar aylarında 

gerçekleĢtirilmelidir. Otsu bitkilere önce püskürtme yöntemiyle biyosit uygulamalı, 

ardından da mekanik temizlik yapılmalıdır. Ayrıca, ileride benzer oluĢumlara karĢı, 

büyümelerine izin verilmeden periyodik olarak temizlik yapılmalıdır. 

Biyolojik mücadelede kullanılan kimyasal maddeler insan sağlığına son derece 

zararlı olduğundan, söz konusu uygulamalar bu konuda deneyimli kiĢilerce 

gerçekleĢtirilmelidir. 

AhĢap temizliği 

Cephede yer alan ahĢap hünkar giriĢ kapısı ve pencere doğramaları (kanatlı ile 

giyotin) genel olarak iyi durumdadır. Söz konusu doğramaların bakım, onarımlarının 

yapılması sonrasında kullanılmaya devam edilmesi önerilmektedir. AhĢap 
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elemanların yüzeylerinde temizlik yapılmasını gerektirecek kirlilikler, niteliğini 

kaybetmiĢ vernikler ile uçma delikleri tespit edilmiĢtir. 

AhĢap elemanlarının yüzeylerindeki kirlilikler ve niteliğini kaybetmiĢ vernikler 

mekanik olarak temizlenmelidir. Temizliğin ardından elemanlar mantar ve böcek 

tahribatının önlenmesi için su bazlı emprenye maddesi kullanılarak fırçayla sürme 

yöntemi ile ilaçlanmalıdır. Fırça ile sürme yönteminin uygulanamayacağı veya 

kolaylıkla ulaĢılamayan kısımlarda, püskürtme yöntemi kullanılmalıdır. Ġlaçlamada 

kullanılan kimyasal maddeler insan sağlığına son derece zararlı olduğundan, söz 

konusu uygulamalar deneyimli kiĢilerce gerçekleĢtirilmelidir. Sonrada ahĢap 

elemanlarda bulunan uçma delikleri doldurulup, el cilası (gomalak) ya da yarı mat 

vernik uygulanarak koruma altına alınması uygun olacaktır. 

Malzemenin sağlamlığını yitirdiği noktalarda hastalıklı kısımlar kesilerek alınmalı ve 

ahĢap elemanların aynı cinsteki ahĢap malzeme ile bütünlenmelidir.  

Metal temizliği 

Cephede zemin kat pencerelerindeki dökme demir pencere parmaklıkları, avlu 

duvarlarını oluĢturan dökme demir parmaklıklar gibi metal elemanların yüzey 

boyalarının niteliğini kaybettiği ve elemanların korozyona uğradığı tespit edilmiĢtir. 

Ayrıca üzerlerindeki kaplama malzemelerinde (taĢ ya da suni taĢ) meydana gelmiĢ 

parça kopmaları nedeniyle açığa çıkmıĢ olan duvar bünyesindeki gergiler de hava 

koĢullarına maruz kaldıkları için korozyona uğramıĢtır. 

Metal yüzeylerinde bulunan niteliğini kaybetmiĢ boyalara öncelikle asit içermeyen 

boya sökücü uygulanmalıdır. Boya sökücünün çıkaramadığı boyalı alanlar ile 

oksitlenen kısımlarda mekanik temizlik yapılmalıdır. Yüzeyin düz olduğu yerlerde 

diĢçi veya jet motorlarına takılan yumuĢak sarı telli fırçalarla, kabartmalı ve ince 

profilli kısımlarda ise küçük el aletleri ile dikkatlice temizlik yapılmalıdır. 

Temizlikleri yapılan metal elemanlara yeniden oksidasyona uğramalarına imkan 

tanımadan galvanik koruma sağlayacak astar uygulanmalıdır. Söz konusu astar çinko 

esaslı galvanik ve katodik koruma özellikliğine sahip olmalıdır. Uygulanan astar 

dokunma kuruluğuna geldiğinde galvanik ve katodik koruma özelliğine sahip metal 

boyaları kullanılarak metal elemanlar koruma altına alınmalıdır. 

Yer yer yüzeyleri açığa çıkmıĢ olan duvar boyunca devam eden gergilerin direkt 

olarak müdahale edilemeyecek bölümleri bulunmaktadır. Söz konusu elemanlar için 
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pasif koruma yapılması önerilmektedir. Bunun için direkt olarak ulaĢılamayan 

bölümlerde çatlaklardan sulandırılmıĢ kireç enjeksiyonu yapılarak ortam bazik hale 

getirilmelidir.  

6.2.5.2 Bütünleme 

Cephede çeĢitli nedenlerden dolayı oluĢmuĢ yüzey erozyonu, parça kopması gibi 

bozulmalarda minimum müdahale ve özgün malzemelerinin mümkün olduğu kadar 

yerinde korunması ilkeleri göz önünde bulundurularak, bütünleme çalıĢmalarının 

gereken yerlerde lokal olarak gerçekleĢtirilmesi, yaygın ve büyük alanlı 

kullanımlardan kaçınılması önerilmektedir. Bütünleme yapılırken kullanılacak yön-

teme ise, bütünleme yapılacak kısmın büyüklüğüne ve biçimine göre karar 

verilmiĢtir.  

Kozmetik onarım 

Cephede yapının deniz kenarında yer almasına, hava kirliliğinin etkilerine ve 

malzeme özelliklerine bağlı olarak taĢ yüzeylerinde tozuma, kavlanma, yüzey 

erozyonu ve oyuklanmalar meydana gelmiĢtir. 

Yüzey kaybına uğramıĢ ancak formunu kaybetmemiĢ ve bütünselliğini koruyan 

doğal taĢ elemanlar oldukları gibi korunmalıdır. Dikeyde boĢluk oluĢturmamaları ve 

içeriye su almamaları durumunda, 5 cm’ye kadar olan boĢluklarda herhangi bir iĢlem 

yapılmamalıdır. Ancak, su tuzağı oluĢma riski bulunan 5 cm’den küçük boyutlu 

kayıp ve boĢluklarda noktasal olarak kozmetik onarım yapılması önerilmektedir. 

Aynı iĢlem profilli taĢ yüzeylerinde derinliği 2 cm’ye kadar olan kayıplarda 

uygulanmalıdır. 

Kozmetik onarım çalıĢmalarında, 2 kısım agrega ve 1 kısım bağlayıcıdan oluĢan 

harcın kullanılması önerilmektedir. Harç hazırlanırken agrega olarak taĢın kendi tozu 

ve bağlayıcı olarak hidrolik kireç kullanılması önerilmektedir. Hazırlanacak harcın 

suyuna % 2–3 konsantrasyonda Primal AC 33 Akrilik emülsiyonu ilave edilmelidir. 

Ayrıca onarımın estetik açıdan uygunluğunu sağlamak adına, harç içerisine özgün taĢ 

rengine uyumlu akrilik esaslı pigment katılabilir. Ancak uygulama öncesi örnek 

üretimler gerçekleĢtirilerek renk doku uyumluluğu kontrol edilmelidir. Yapılacak 

kozmetik onarımların kuru ve ıslak hallerinin özgün taĢ dokusu ile olan uyumu 

kontrol edilmelidir. 
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Kopan parçaların yerine sabitlenmesi 

Zemin ve birinci kat arasında yer alan silmede, zemin kat sağ kısım köĢe pilastırında, 

zemin kat sol kısım orta pencere sövesi üzerinde metal korozyonu, donma-çözünme 

etkisi gibi nedenlerden dolayı kırılmıĢ ancak yerinden düĢmemiĢ taĢ parçaları 

bulunmaktadır.  

Kırık olan ve yapılacak onarımla iĢlevini yerine getirebilecek parçaların yalnızca 

harçla yerinde durabilecek olanları aĢağıda verilen yapıĢtırma harcıyla (tasarım) 

yerlerine monte edilmelidir. Yalnızca harç ile yerinde duramayacak büyüklükteki 

parçaların yerlerine montajında ise paslanmaz metal donatılar kullanılmalıdır. Bunun 

için darbesiz matkapla açılacak deliklerde, 3 bileĢenli epoksi bağlayıcı (Anchor bond 

vb.) kullanılarak paslanmaz metal donatılar sabitlenmelidir. BirleĢtirme yapılacak 

diğer parçaya açılacak, donatıların gireceği diĢi deliklerde de birleĢtirme aĢamasında 

aynı nitelikte epoksi kullanılmalıdır. BirleĢecek iki parçanın arasında ise 1 kısım 

hidrolik kireç, 2 kısım 1 mm elek altı yapıĢtırılacak olan taĢın kendi tozu ve harç 

suyuna % 3–5 oranında Primal AC 33 akrilik emülsiyon karıĢtırılarak hazırlanacak 

yapıĢtırma harcı kullanılarak yapıĢtırma iĢlemi tamamlanmalıdır. 

6.2.5.3 TaĢ değiĢimi, yeniden yapım 

GeçmiĢteki yanlıĢ onarımlar sonucu portland çimentosu ile döküm olarak üretilmiĢ 

parapet üstü silme kaldırılarak, yerine kireçtaĢından silmelerin yapılması 

önerilmektedir. GerçekleĢtirilecek yeniden yapımda laboratuvarda deney programı 

kapsamında yapılan incelemeler sonucu onarımda kullanılması uygun bulunan 

Pınarhisar’dan getirilmiĢ kireçtaĢının kullanılması önerilmektedir. 

Yeni üretilecek olan silmenin, parapet duvarı üzerine montajında paslanmaz metal 

donatılar kullanılmalıdır. Bunun için “Kopan parçaların yerine sabitlenmesi” baĢlığı 

altında anlatılan yöntem aynı Ģekilde yeni üretilecek taĢlar ile parapet duvarı taĢlarına 

uygulanmalıdır. 

Cephenin sağ kısmında zemin katta, 10 numaralı örneğin temsil ettiği yakın dönem 

müdahalelerinde gerçekleĢtirilmiĢ olan büyük alanlı plastik onarımlar bulunmaktadır. 

Söz konusu plastik onarımlarda kılcal çatlaklar ve duvar gergilerinin korozyona 

uğraması sonucu parça kopmaları mevcuttur. Özellikle cephenin sağ kısmında 

pencere denizlik silmesi altında yer alan plastik onarımdaki parça kopmaları 

nedeniyle demir gergi boydan boya açığa çıkmıĢtır. Aynı durum güneydoğu cephesi 
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sol kısım zemin kat pencereleri altındaki plastik onarım içinde geçerlidir. Söz konusu 

plastik onarımların 10 cm’e kadar çürütülerek yerlerine incelemesi yapılarak taĢ 

değiĢimlerinde kullanılması uygun görülen kireçtaĢının konması önerilmektedir. 

Çürütme iĢlemi sonrasında yeni taĢların oturacağı yüzeyler temizlenmelidir. Montaj 

iĢlemi paslanmaz metal donatı, epoksi reçine ve yapıĢtırma harcı kullanılarak “Kopan 

parçaların yerine sabitlenmesi” baĢlığı altında anlatılan yöntem ile 

gerçekleĢtirilmelidir. 

6.2.5.4 SağlamlaĢtırma 

Yapıda, deniz kıyısındaki konumu, hava kirliliği ve canlı artıklarından kaynaklanan 

oldukça yoğun bir tuz varlığı tespit edilmiĢtir. Söz konusu kaynaklar kontrol 

edilemeyeceğinden, yapıda sürekli ve yoğun bir tuz problemi var olacaktır. Bu 

çalıĢmada yapılan tuz testleri için örnekler taĢ yüzeylerinden alınabilmiĢtir. Ancak 

“Ortaköy Camii TaĢ Örnekleri Analiz ve Mimari Koruma Raporu” adlı, ĠTÜ 

Mimarlık Fakültesi Mimari Koruma Laboratuvarı’nda gerçekleĢtirilen çalıĢmada, 

matkapla delinerek yüzeyin birkaç cm altından alınmıĢ toz numuneler üzerinde tuz 

testleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonuçları, hünkar kasrı cephelerindeki 

taĢların iç kısımlarında da yoğun bir tuz birikiminin mevcut olduğuna iĢaret 

etmektedir. Dolayısıyla cephede taĢ yüzeylere uygulanacak sağlamlaĢtırıcı, koruyucu 

gibi maddelerin taĢlarda kabuk altı çiçeklenmeyi (cryptoflorescence) tetikleyeceği, 

arttıracağı ve taĢların bozulma sürecini hızlandıracağı düĢünülmektedir. Bu nedenle 

cephe genelinde sağlamlaĢtırıcı ve koruyucu uygulaması önerilmemektedir. 

Ancak cephede zemin kat ve birinci kat arasında yer alan, kumlu, killi oomikritik 

kireçtaĢından üretilmiĢ, ileri derecede tozuma, kırıntılanma, kavlanma görülen 

silmede lokal olarak sağlamlaĢtırıcı uygulamasının denenmesi önerilmektedir. 

SağlamlaĢtırıcı uygulamasından önce tozuma-kavlanma görülen bölgelerde 

deiyonize su emdirilmiĢ kağıt hamuru ile tuz çıkarma iĢlemi yapılmalıdır. 

SağlamlaĢtırıcı olarak Paraloid B72 uygulanması önerilmektedir. Uygulanan 

kimyasalın penetrasyon ve konsolidasyon derinliklerinin saptanması, taĢın yapısına 

olan olumlu/olumsuz etkisinin belirlenebilmesi için ayrı bir deney programı 

yürütülmelidir. 
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Çatlaklar 

Cephedeki taĢlarda, yer yer oluĢmuĢ kılcal çatlaklar mevcuttur. Yapı duvarlarında 

oluĢmuĢ ve su tuzağı oluĢturabilecek kılcal çatlaklara Ģırınga vb. aletler ile Primal 

AC 33 Akrilik Emülsiyonu’nun enjeksiyon yöntemiyle uygulanması önerilmektedir. 

Cephede strüktürel çatlak görülmemesine rağmen Z03 ve 107 mekanlarının 

güneybatı duvarlarının iç yüzeylerinde pencere kenarlarında ve duvar boyunca derin 

olabileceğinden Ģüphelenilen çatlaklar bulunmaktadır. Söz konusu mekanlarda sıva 

sökümü yapılmadığından çatlakların durumu net olarak belirlenememiĢtir. Güneybatı 

cephesi duvarları iç yüzeyleri tuğla örgülü iken dıĢ yüzeylerinde yanaĢık derzli 

kesme taĢ kaplamalar bulunmaktadır. Çatlakların görüldüğü yerlerde araĢtırma 

raspası yapılıp durumlarının belirlenmesi ve gerekiyorsa iç yüzeylerde örgü tamiri 

yapılması önerilmektedir. 
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7. RESTORASYON 

7.1 ĠĢlev Önerisi 

Yapılan çalıĢma süresince yerinde gerçekleĢtirilen gözlemler doğrultusunda, Büyük 

Mecidiye Camisi’nin ibadet iĢlevini (restorasyon çalıĢmaları devam etmesine 

rağmen) yoğun bir biçimde devam ettirdiği, bunun yanı sıra konumu ve çekim 

noktası oluĢu itibariyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olduğu tespit edilmiĢtir. 

Bu nedenle hünkar kasrının merkez ve kuzeydoğu kanatlarında son cemaat yeri ve 

kadınlar için ayrılan bölümler olarak ibadet iĢlevini devam ettirmesi, güneybatı 

kanadında hünkar için ayrılan mekanların ise mimari elemanlarıyla kendini 

sergilemesinin uygun olacağı düĢünülmektedir. Ayrıca güneybatı kanadında zemin 

kattaki Z03, Z04 gibi duvarlarında nitelikli kalemiĢi bezemelerin bulunmadığı 

mekanlara hareketli panolar yerleĢtirilip, caminin tarihçesi ve restorasyon tarihi 

hakkında ziyaretçilerin bilgilendirilmesi uygun bulunmuĢtur. 

7.1.1 Bodrum kat planı 

Bodrum katta kuzeydoğu kanadında yer alan B05, B06 ve B07 mekanlarının depo 

iĢlevi ile kullanılması ve kasrın kuzeydoğusunda mevcut olan muhdes deponun 

kaldırılması önerilmektedir. 

7.1.2 Zemin kat planı 

Merkez bölümdeki son cemaat yerinin (Z02) ibadet iĢlevini devam ettirmesi, giriĢ 

holünün ise (Z01) sirkülasyonu düzenleyen ve ibadet için gelen kiĢilerin eĢyalarını 

bırakacağı mekanlar olarak iĢlevlerini devam ettirmesi uygun bulunmuĢtur. 

Güneybatı kanadındaki hünkar giriĢinin camiyi ziyaret amacıyla gelen kiĢilere 

ayrılması, böylece ibadete engel olmadan kasra giriĢ çıkıĢın sağlanması uygun 

bulunmuĢtur. Bu kanatta yer alan Z03 ile Z04 mekanlarına cami ve geçirdiği 

onarımlara dair bilgilendirme panolarının yerleĢtirilmesi önerilmektedir. Bu 

panoların yapı elemanlarına monte edilmeyip kendilerini taĢımaları uygun olacaktır. 
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Z06 merdiven holünün ise bezeme programı ve yapı elemanlarıyla kendini 

sergilemesi önerilmektedir. 

Kuzeydoğu kanadında yer alan Z07 mekanının cami görevlileri için ofis ve dinlenme 

mekanı iĢlevinde kullanılması önerilmektedir. Z08 ve Z10 mekanlarının kadınların 

ibadeti için ayrılan birinci kat mekanlarına ulaĢımı sağlayan sirkülasyon mekanları 

olarak kullanılması uygun görülmüĢtür. Z10 mekanındaki muhdes çelik merdivenin 

dönem özelliklerini yansıtacak Ģeklide yenilenmesi önerilmektedir. 

7.1.3 Birinci kat planı 

Merkez bölümde 104 mekanının sonradan oluĢturulmuĢ bir mekan olduğu 

düĢünülmektedir. Bu mekanın döĢemesinin kaldırılarak kesilmiĢ olan demir 

gergilerin yeniden yapılması ve kesilmiĢ kagir kemer örgülerinin bütünlenmesi 

önerilmektedir. Bu mekana 109 mekanından ulaĢımı sağlamak için sonradan açılmıĢ 

olan kapının kagir duvar örgüsü bütünlenerek kapatılması önerilmektedir. Ayrıca 

102, 103 ve 105 mahfilleri arasında kapatılmıĢ olan kapı boĢluklarının açılarak 

mahfiller arasında ulaĢımın sağlanması uygun görülmüĢtür. 

Güneybatı kanadındaki hünkarın kullanımına ayrılmıĢ olan ve yoğun bir bezeme 

programına sahip olan 106, 107 mekanları ve 110 merdiveninin kendilerini 

sergilemesi önerilmektedir.  

Kuzeydoğu kanadındaki 101, 111, 112 mekanlarının kadınların ibadetine ayrılması 

önerilmektedir.  

7.2 Onarıma ĠliĢkin Müdahaleler 

Hünkar kasrında geçmiĢ onarım dönemlerinde gerçekleĢtirilmiĢ kötü uygulamaların 

izlerinin kaldırılması, yapı eleman ve malzemelerinin ömrünün uzatılması ile 

kullanıcı konforunun sağlanması açısından bazı onarım çalıĢmalarının yapılması 

gerekmektedir. Yapılacak müdahalelerin belirlenmesinde temel yaklaĢım yapının 

bütünlüğünün ve özgünlüğünün azami derecede korunması olmuĢtur. 

7.2.1 Temizleme 

Hünkar kasrı bünyesinde ve vaziyet planında zaman içerisinde gerçekleĢtirilmiĢ olan 

muhdes ve niteliksiz ekler bulunmaktadır. Yapıyla uyumsuz olan mekan, yapı 

elemanı ve malzemelerinin temizlenmesi “Eklerden arındırma” baĢlığı altında 
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incelenmiĢtir. “Yüzey temizliği” baĢlığı altında ise yapı bünyesindeki çeĢitli 

malzemelerin temizlenmesine yönelik müdahaleler ele alınacaktır. 

7.2.1.1 Eklerden arındırma 

Kasrın kuzeydoğu cephesi önünde bulunan bahçeye temelsiz yapı Ģeklinde inĢa 

edilmiĢ olan depo, kameriye ile prefabrike kabin Ģeklindeki ıslak hacim yapıyla 

uyumsuz derme çatma bir görünüm oluĢturmaktadır. Söz konusu mekanların 

kaldırılması önerilmektedir.  

Kuzeydoğu, güneybatı ve güneydoğu cephelerinde yapı elemanlarıyla 

iliĢkilendirilmiĢ olan klima dıĢ ünitesi, hoparlör, metal tesisat borusu ve kablo gibi 

elemanların yapıdan uzaklaĢtırılması uygun olacaktır. Kuzeybatı cephesi 

merkezindeki cümle kapısı (KZ01) üzerinde inĢa edilmiĢ olan metal ve muĢamba 

malzemeli muhdes saçak kötü bir görünüm oluĢturmasının yanı sıra kapı üzerindeki 

mermer kitabe ve volüdlü konsolların görsel bütünlüğünü bozmaktadır.  Ayrıca söz 

konusu saçağın korozyona uğramıĢ metal konstrüksiyonu kapı söveleri ve kitabeye 

zarar vermektedir. Sayılan nedenlerden dolayı bu saçağın kaldırılması 

önerilmektedir.  

Daha öncede belirtildiği üzere 104 mekanı çelik konstrüksiyonlu döĢemesinin 

kaldırılması önerilmektedir. 

7.2.1.2 Yüzey temizliği 

Yapının kuzeybatı, kuzeydoğu ve güneydoğu cepheleri ile iç mekan yüzeylerindeki 

çimento sıvaların büyük bölümü raspalanmıĢtır. Kalan çimento bağlayıcılı sıvaların 

raspa iĢlemlerinin tamamlanması ve yapı cephelerinde çimento döküm olarak 

gerçekleĢtirilmiĢ elemanların yapıdan uzaklaĢtırılması önerilmektedir. Kuzeybatı, 

kuzeydoğu, güneydoğu cephelerindeki birinci kat üzerindeki silme, pencere 

sövelerinin tamamı, zemin ile birinci kat arasında yer alan ikili silme takımının alt 

profili ve parapet duvarı üzerindeki silme çimento döküm olarak üretilmiĢtir. Söz 

konusu cephe elemanlarının yanı sıra güneydoğu yönünde rıhtıma yakın olan avlu 

duvarında yer alan çimento döküm babalarında kaldırılması uygun olacaktır. Ayrıca 

zemin katta yer alan son cemaat yeri (Z02) mekanı duvar, tavan ve taĢıyıcı ayakların 

yüzeylerindeki alçı ve boyadan oluĢan kaplama tabakasının sökülmesi uygun 

olacaktır. 
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Yapıda çeĢitli etkilerden (deniz kenarında oluĢu, zemin suyunun tuzlu su oluĢu, hava 

kirliliği gibi) dolayı yoğun bir tuz problemi mevcuttur. Bu nedenle yapılacak yüzey 

temizliklerinde su ile temizlik yönteminden mümkün olduğunca kaçınılarak, kuru 

temizlik yöntemleri önerilmiĢtir. 

Bodrum kat moloz taĢ-tuğla almaĢık örgülü duvar yüzeylerinde görülen çiçeklenme 

Ģeklindeki tuz oluĢumlarının orta sertlikteki fırçalarla süpürülerek kuru temizlik 

metoduyla uzaklaĢtırılmaları önerilmektedir.  

Cephelerde bodrum kat-zemin kat, zemin kat-birinci katı ayıran taĢ silmelerde sürekli 

ıslak olmalarına bağlı olarak su yosunu oluĢumu ve otsu bitki oluĢumları mevcuttur. 

Su yosunu oluĢumlarının önce kimyasal yöntemle (biyosit uygulanarak) 

kurutulmaları, daha sonra mekanik olarak temizlenmeleri önerilmektedir. Otsu bitki 

oluĢumlarına bahar aylarında püskürtme yöntemi ile biyosit uygulanıp ardından 

mekanik temizlikleri yapılmalıdır. Benzer biyolojik oluĢumları engellemek için 

periyodik olarak temizlik yapılması ve sağlığa zararlı olan kimyasal temizliğin 

deneyimli kiĢilerce uygulanması önerilmektedir. 

Yapının çeĢitli mekanlarında bulunan demir kılıç, gergi, putrel, parmaklık gibi 

elemanları ile avluda yer alan metal merdiven korkulukları, avlu duvarı ve kapı 

parmaklıkları korozyona uğramıĢtır. Söz konusu elemanlar öncelikle diĢçi veya jet 

motorlarına takılan yumuĢak sarı telli fırçalar ve küçük el aletleriyle mekanik olarak 

temizlenmelidir. Sonra bu elemanlara galvanik koruma sağlayacak çinko esaslı 

galvanik ve katodik özellikli bir astar uygulanmalıdır. Astar kuruduğunda galvanik 

ve katodik özellikli metal boyaları uygulanarak metal elemanlar koruma altına 

alınmalıdır. Metal elemanlara direkt olarak müdahale edilemeyen yerlerde 

çatlaklardan sulandırılmıĢ kireç enjeksiyonu yapılarak ortamın bazik hale getirilmesi, 

böylece pasif koruma yapılması önerilmektedir. Mahfillerdeki kapatılmıĢ kapıların 

üzerlerindeki atkılar, Z01 mekanı pencereleri üzerindeki atkılar, duvar bünyesindeki 

gergiler gibi tüm yüzeylerine ulaĢılamayan, yer yer algılanabilen metal elemanlarda 

söz konusu uygulamanın gerçekleĢtirilerek, pasif koruma yapılması önerilmektedir. 

Cephelerde kat silmelerinin profillerinin yağmur suyundan korunaklı bölümlerinde 

siyah kabuk oluĢumları ve kuzeybatı cephesi merkez bölümde yer alan merdiven 

duvarında, zemin kat pencereleri üzerindeki panolarda, minare giriĢleri çevresindeki 

kesme taĢ örgülü bölümlerde olduğu gibi yüzey kirlilikleri görülmektedir. TaĢ 

yüzeylerinde hava kirliliğine bağlı oluĢan bu birikim ve kirliliklerin kontrollü 
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kumlama ile temizlenmesi önerilmektedir. Kumlama yapılırken kullanılan basınç 1,5 

atm’yi geçmemeli ve kum garnet veya organik agregalı parçacıklar olmalıdır. 

Tozuma, kırıntılanma, kavlanma görülen yıpranmıĢ taĢların yüzeylerinde bisturi gibi 

küçük el aletleri kullanılarak hassas mekanik temizlik yapılmalıdır. 

Kuzeybatı cephesi merkez bölümde yer alan mermer merdiven, kitabe, tuğra ve 

cümle kapısı çevresindeki mermer sövelerde hava kirliliğine bağlı yüzey kirlilikleri 

mevcuttur. Mermer elemanların temizliği için AB 57 kimyasal temizliği 

önerilmektedir. Mermer yüzeylerindeki toz, is gibi kirlerin uzaklaĢtırılmaları için 

öncelikle plastik tırnak fırçaları ile kuru temizlik yapılmalıdır. Sonra non-iyonik 

deterjanlı su ile ıslatılmıĢ fırçalarla tüm yüzeyler silinerek inatçı yüzey kirleri 

yumuĢatılmalıdır. Daha sonra AB 57 temizlik jeli ile yüzeyler öğleden sonra 

kaplanmalı, ertesi sabah jel temizlenerek plastik fırça ve su ile bu yüzeyler 

temizlenmelidir. AB 57 kimyasal temizliği en fazla 3 defa tekrarlanmalıdır. Bu 

yöntemle çıkarılamayan kirliliklerde, küçük el aletleri kullanılarak hassas mekanik 

temizlik yapılmalıdır. 

Yapının ahĢap kapı ve pencere doğramaları, yüzeylerinde niteliğini kaybetmiĢ 

vernikler ve uçma delikleri bulunmasının dıĢında iyi durumdadır. Bu elemanların 

önce mekanik temizlik yapılarak yüzey kirlerinden ve verniklerinden arındırılmaları, 

sonra da su bazlı emprenye maddesi kullanılarak fırçayla sürme yöntemi ile 

ilaçlanmaları önerilmektedir. Fırçayla sürme yönteminin kullanılamayacağı ya da 

ulaĢılamayan noktalarda ise püskürtme yönteminin tercih edilmesi uygun olacaktır. 

Mantar ve böcek tahribatına karĢı gerçekleĢtirilecek ilaçlamadan sonra ahĢap 

elemanların gomalak ya da yarı mat vernik uygulanarak koruma altına alınması 

önerilmektedir. 

110 mekanında yer alan üç kollu ahĢap merdivenin basamaklarında sökülen halı 

kaplamanın yapıĢtırıcılarından kaynaklanan kirlilikler mevcuttur. Söz konusu 

kirliliklerin mekanik yöntemle temizlenmesi ve merdivenin ahĢap elemanlarının 

ilaçlanmaları önerilmektedir. Ayrıca hünkar merdiveni korkuluklarında görülen eksik 

bölümlerin aynı cins ahĢap malzeme ile bütünlenmeleri önerilmektedir. Bütünleme 

ve yenilemelerde kullanılacak ahĢap malzemelerin tamamı emprenye edilmiĢ 

olmalıdır. 
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7.2.2 SağlamlaĢtırma 

Bu bölüm, strüktürün iyileĢtirilmesine yönelik müdahaleleri içeren “TaĢıyıcı sistemin 

sağlamlaĢtırılması” ve bozulmuĢ malzemelerin güçlendirilmesine yönelik 

müdahaleleri içeren “Malzeme sağlamlaĢtırılması” baĢlıkları altında incelenmiĢtir. 

7.2.2.1 TaĢıyıcı sistemin sağlamlaĢtırılması 

Yan kanatlardaki bodrum kat mekanlarında yer alan kolon, kiriĢler, B01 mekanında 

yer alan tekil taĢıyıcılar, radye temel ve tüm zemin kat döĢemeleri gibi yapıda onarım 

dönemlerinde gerçekleĢtirilmiĢ betonarme taĢıyıcı sistem elemanlarının kaldırılması 

yapının genel güvenliği açısından olanaklı olmadığı düĢünülmektedir. Bu betonarme 

elemanlar yapım teknikleri açısından yapıyla uyumlu olmayan müdahaleler 

olmalarına rağmen yerinde korunmaları ve periyodik olarak kontrol edilmeleri 

önerilmektedir. Günümüzde herhangi bir yapısal sorun bulunmayan betonarme 

sistemde oluĢabilecek korozyon, çatlak ve deformasyonlar periyodik kontroller 

sırasında araĢtırılmalıdır.  

Yapının güneybatı kanadındaki 106 ve 107 mekanlarında yer alan ahĢap birinci kat 

döĢemelerinde 5-7 cm kadar sehim vardır. DöĢeme kaplamalarının kaldırıldığı 

bölümlerden anlaĢıldığı üzere ahĢap kiriĢlerin bazılarında yer yer çürümeler ve uçma 

delikleri bulunmaktadır. Söz konusu döĢemelerin 1988 onarımında gerçekleĢtirilmiĢ 

olan ahĢap kaplamalarının tamamının sökülerek ahĢap kiriĢlerin tamamında mantar, 

böcek tahribatı ve kesit kayıplarının araĢtırılması gerekmektedir. Korunabilecek 

durumda, sağlam yapıda ve iĢlevini sürdürebilecek olan tüm ahĢap elemanlar, 

mutlaka yerlerinde korunmalıdırlar. DeğiĢtirilmeyecek (yerinde korunacak) tüm 

ahĢap elemanlar, mantar ve böcek tahribatının önlenmesi için, fırça ile su bazlı 

emprenye maddesi sürülerek ilaçlanmalıdır. Fırça ile sürme yönteminin 

uygulanamayacağı veya kolaylıkla ulaĢılamayan kısımlarda, püskürtme yöntemi 

tercih edilebilir. Malzemenin sağlamlığını yitirdiği noktalarda hastalıklı kısımların 

kesilerek alınması ve ahĢap elemanların aynı cinsteki ahĢap malzeme ile 

bütünlenmeleri uygun olacaktır. ĠĢlevini devam ettiremeyecek olan ahĢap yapı 

malzemeleri ile yapı elemanları, özgün ahĢap cinsi, boyut, form ve teknikler 

kullanılarak yeniden üretilmelidir. 
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104 mekanındaki kesilmiĢ olan gergilerin yeniden yapılarak kuzeybatı-güneydoğu, 

kuzeydoğu-güneybatı doğrultularındaki taĢıyıcı kemerlerin üzengi seviyelerinde 

birbirleriyle iliĢkilendirilip sistemin kapalı hale getirilmesi önerilmektedir. 

101 ve 112 mekanlarının aynalı tonoz örtülerinde yer alan strüktürel çatlakların 

etrafındaki örgülerin çürütülüp, özgün tuğla boyutları ve örgü harcıyla uyumlu 

malzemeler kullanılarak örgü tamirlerinin yapılması önerilmektedir. 101 mekanı 

tonozunun doğu köĢesinde yer alan çimento harcı ile gerçekleĢtirilmiĢ dikiĢinde 

çürütülerek diğer strüktürel çatlaklar ile aynı biçimde onarılması uygun olacaktır. 

Ayrıca Z03 mekanı güneydoğu duvarında bulunan çatlak ve 107 mekanı P117 

penceresi üzerinde bulunan kesme çatlaklarının derinlikleri, üzerlerindeki sıva 

tabakaları araĢtırma raspaları ile açılarak saptanmalıdır. Söz konusu çatlakların 

durumlarına göre çürütüp örgü yenileme yöntemi kullanılabileceği gibi enjeksiyon 

ile çatlak onarımı da gerçekleĢtirilebilir.  

Enjeksiyon iĢleminde sağlamlaĢtırmada kullanılacak harç kendi ağırlığı ile akıtılarak 

uygulanmalı, akıtmanın yeterli olmadığı durumlarda uygulanan basınç 1,5 atm’yi 

geçmemelidir. Çatlaklarda, enjeksiyondan önce % 50 alkol + % 50 su karıĢımı ile 

yıkama yapılması gerekmektedir. 

Çatlaklara enjekte edilecek enjeksiyon harcı; 1 kısım hidrolik kireç (NHL 3,5 MPa / 

Orta), 1 kısım 250 μ elek altı kireçtaĢı tozu, 1 kısım 250µ elek altı tuğla tozu ve 

%3’lük Primal AC 33 Akrilik emülsiyonu kullanılarak hazırlanmalıdır. Enjeksiyon 

için hazırlanacak harçta Kireç + Agrega - Su oranı en az 1:1 olmalıdır. Enjeksiyon 

harcının akıĢkanlığına göre su miktarı arttırılmalıdır. 

7.2.2.2 Malzemenin sağlamlaĢtırılması 

Kuzeybatı, kuzeydoğu ve güneydoğu cephelerindeki doğal taĢ kullanılarak üretilmiĢ 

kat silmeleri, pencere söveleri ve bezeme elemanlarında sağlamlaĢtırıcı ile yüzey 

koruyucuların kullanılması önerilmemektedir. Konservasyon bölümünde belirtildiği 

gibi yapıda yoğun bir tuz problemi mevcuttur ve malzeme yüzeylerine uygulanacak 

kimyasalların kabuk altı çiçeklenmeyi tetikleyerek bozulma sürecini hızlandıracağı 

düĢünülmektedir. 

Mahfillerde yer alan stucco panolarda duvar yüzeyinden ayrılmalar, kılcal çatlaklar 

mevcuttur. Stuccoların arkasında oluĢmuĢ boĢluklarda; 1 kısım söndürülmüĢ kaymak 

kireç, 1 kısım 1 mm elek altı kireçtaĢı tozu ve %3’lük Primal AC 33 Akrilik 
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emülsiyonunun harç suyu olarak kullanılmasıyla hazırlanmıĢ enjeksiyon Ģerbeti 

uygulanarak sağlamlaĢtırma yapılması önerilmektedir. Ayrıca stuccolardaki kılcal 

çatlakların Primal AC 33 Akrilik emülsiyonu kullanılarak iğne uçlu Ģırıngalarla 

sağlamlaĢtırılmaları önerilmektedir. Stuccoların stabilizasyonundan sonra 

çevrelerinde 1988 yılı onarımında gerçekleĢtirilmiĢ olan çerçevelerin ve boyaların 

kaldırılarak, malzemenin bu katmanlar altında kalan bölümlerinin ortaya çıkarılması 

ve yüzey temizliklerinin yapılması uygun olacaktır.  

Kasrın güneybatı kanadı birinci kat mekanlarında (106, 107, 110) bulunan kalemiĢi 

bezemelerde nemden kaynaklı kabarmalar ve yer yer kayıplar mevcuttur. 3 katman 

halindeki bezemelerden en üstte yer alan ve 1988 onarımında gerçekleĢtirilmiĢ olan 

niteliksiz onarımların sökülerek alttaki nitelikli katmanların korunmaları 

önerilmektedir. Nitelikli katmanlara yapılacak müdahalelerin Paraloid B72 

kullanılarak yüzey sağlamlaĢtırma, yüzey temizliği ve gerektiğinde ufak rötuĢlarla 

sınırlanmalarının uygun olduğu düĢünülmektedir. 

7.2.3 Bütünleme 

Kuzeybatı cephesinde merkez bölümde yer alan zemin kat pencere sövelerinde metal 

korozyonu sonucu gerçekleĢen parça kopmaları, pencere çevresindeki volüdlü 

konsollarda form kayıpları mevcuttur. Söz konusu elemanların seçilmiĢ olan kireç 

taĢı kullanılarak bütünlenmesi önerilmektedir. Bu bozulmaların görüldüğü taĢlarda 

öncelikle darbesiz matkap kullanılarak 45
o
 veya 30

o
’lik açıyla delikler açılıp içerisine 

Anchor Bond (3 bileĢenli) reçine ile donatı olarak paslanmaz metal çubuklar 

konulmalıdır. Montajı yapılacak yeni taĢlardan üretilmiĢ parçalara açılacak, 

donatıların gireceği diĢi deliklerde de birleĢtirme aĢamasında aynı nitelikte epoksi 

kullanılmalıdır. BirleĢecek iki parçanın arasında ise 1 kısım hidrolik kireç, 2 kısım 1 

mm elek altı yapıĢtırılacak olan taĢın kendi tozu ve harç suyuna % 3–5 oranında 

Primal AC 33 akrilik emülsiyon karıĢtırılarak hazırlanacak yapıĢtırma harcı 

kullanılarak montaj iĢlemi tamamlanmalıdır. 

7.2.4 Yeniden yapma 

Kuzeybatı, kuzeydoğu, güneydoğu cephelerinde zemin ve birinci katlarda yer alan 

pencerelerin söveleri ile zemin-birinci katlar arası alt silme gibi çimento döküm 

elemanların sökülerek doğal taĢ malzeme ile yeniden üretilmesi önerilmektedir. Söz 

konusu elemanların konservasyon bölümünde ilgili deneyleri yapılıp onarımda 
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kullanılması uygun görülmüĢ olan kireçtaĢı kullanılarak üretilmeleri önerilmektedir. 

Ayrıca bu elemanların üretiminde güneybatı cephesinde mevcut olan taĢ silme ve 

söve profillerinin kullanılması uygun olacaktır. 

Kuzeybatı, kuzeydoğu, güneydoğu cephelerinde alt ve üstlerindeki çimento döküm 

silmeler ile parapet duvarlarının niteliksiz malzemelerle üretilmiĢ bölümlerinin 

sökülerek, özgün malzeme ve güneybatı bölümündeki detaylara uygun olarak 

yeniden yapılması önerilmektedir. 

Z10 mekanındaki muhdes iki kollu çelik merdivenin sökülerek yerine 1. dönem 

restitüsyon projesinde yapılan ilk önerideki üç kollu ahĢap merdivenin inĢa edilmesi 

uygun olacaktır. 

Ġç mekan yüzeyleri ve cephelerde sıvalar yeniden yapılmalıdır. Yerinde yapılan 

incelemeler ve malzeme deneylerinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda yapıda 

mevcut olan iç mekan ve cephe sıvalarının özgün olmayıp, yakın dönem 

onarımlarında gerçekleĢtirilmiĢ olduğu düĢünülmektedir. Bu nedenle onarımda 

gerçekleĢtirilecek yeniden sıva yapımlarında tasarım olarak belirlenmiĢ ve aĢağıda 

verilen terkiplerin kullanılması önerilmektedir. Ġç mekan duvar ve tonoz 

yüzeylerinde 1 kısım söndürülmüĢ kaymak kireç ve 2,5 kısım 4 mm elek altı tuğla 

kırığı ve tozu ile hazırlanacak kaba sıvanın yüzeyine; 1 kısım söndürülmüĢ kaymak 

kireç, 2 kısım 1 mm elek altı kireçtaĢı tozu kullanılarak hazırlanacak ince sıvanın 

uygulanması önerilmektedir.  

Hünkar kasrının kuzeybatı, kuzeydoğu ve güneydoğu (kuzeydoğu kanadı) 

cephelerinde ise 1 kısım söndürülmüĢ kaymak kireç ve 3 kısım 6 mm elek altı tuğla 

kırığı ve tozu kullanılarak hazırlanacak kaba sıvanın yüzeyine; 1 kısım hidrolik kireç 

(NHL 3,5 Mpa/Orta) ve 2 kısım 1 mm elek altı kireçtaĢı tozu kullanılarak 

hazırlanacak ince sıvanın uygulanması önerilmektedir. 

Yeni uygulanacak olan iç ve dıĢ sıva harçlarının toplam kalınlığının 2,5–3 cm’yi 

geçmeyecek uygulama tabakaları halinde yapılması önerilmektedir. 

Hünkar kasrının örtü sistemini oluĢturan tonozların kurĢun kaplamalarında yer yer 

yırtılmalar ve açılmalar mevcuttur. KurĢun kaplamaların sökülüp yeniden yapılması 

önerilmektedir. Söküm iĢlemi gerçekleĢtirildiğinde kurĢun altında bulunan çamur 

sıvanın ve tonoz örgüsü yüzeyindeki sıvanın durumunun kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Hasarlı bölümlerden su almıĢ olabileceği düĢünülen kaplama altı 
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çamur sıvanın yeniden üretiminde; 2 mm elek altı olacak Ģekilde elenmiĢ 7 kısım 

toprak içerisine, 1 kısım toz kireç ve 1 m
3 

harç için 8–10 kg civarında saman kıtık 

terkibinin kullanılması önerilmektedir. Çamur sıva ile kurĢun arasına keçe vb. 

yalıtım malzemeleri konulmamalıdır. Tonoz yüzeylerindeki sıvaların terkiplerinin ise 

raspa iĢlemi sonrası alınacak örnekler üzerinde gerekli deneylerinin yapılıp, 

sonuçların değerlendirilmesi sonrasında belirlenmesi gerekmektedir. Gerekli yerlerde 

dolgular yapılarak örtü sistemindeki meyil düzenleme iĢlemi gerçekleĢtirilmelidir. 

Bu çalıĢmalarda yapılacak dolgular için perlit kullanılması önerilmektedir. Alt 

katmanlarda yalnızca perlit dolgu malzemesi sıkıĢtırılıp, üst katmanlarda ise 3 kısım 

perlit dolgu malzemesi içerisine 1 kısım söndürülmüĢ kaymak kireç ilavesi ile dolgu 

iĢleminin gerçekleĢtirilmesi uygun olacaktır. 

Kasrın sergi için ayrılan bölümlerinde yeniden yapılacak zemin kaplamalarında 

ahĢap kaplama, ibadet için ayrılan bölümlerinde ise karo halı kaplama yapılması 

önerilmektedir.  

7.2.5 ÇağdaĢ donanımla destekleme 

Yapının özellikle ibadet için kullanılacak ve görevlilere ayrılacak bölümlerinde 

bioklimatik konfor koĢullarının yerine getirilmesi amacıyla uygun bir ısıtma sistemi 

düzenlenmesi gerekmektedir. Tüm zemin kat döĢemelerinin muhdes (betonarme) 

oluĢu çağdaĢ çözümler seçilmesinde olanak sağlamaktadır. Zemin katta yer alan 

mekanlarda elektrikli zeminden ısıtma sistemlerinin kullanılması önerilmektedir. 
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8. SONUÇ 

Büyük Mecidiye Camisi Hünkar Kasrı, 19. yy Osmanlı dini mimarisinde cami 

giriĢlerine egemen olan ve son cemaat yeri, hünkar mahfili, hünkar dairesi ile minare 

kaidelerini bünyesinde bulunduran hünkar kasrı tipolojisinin önemli bir örneğidir. 

Yapı, batılılaĢma döneminin geleneksel cuma selamlığı ile hünkarın saray dıĢındaki 

yaĢamında meydana getirdiği değiĢmelerle dönemin Osmanlı kültürüne ayna 

tutmakta ve mimari beğenilerine örnek teĢkil etmektedir. 

Büyük Mecidiye Camisi, olumsuz zemin özellikleri, statik problemler, yangın, 

deprem gibi çeĢitli nedenlerden dolayı pek çok kez onarım görmüĢtür. Söz konusu 

onarımlarda gerçekleĢtirilen müdahaleler, hünkar kasrı bölümünde mekan 

kurgusunda bozulmalara ve çeĢitli yapı elemanlarının yapım sistemleri ile 

malzemelerinde değiĢmelere neden olmuĢtur. Betonarme ve çelik gibi modern yapı 

malzemeleri ve sistemler bu onarımlarda yapıya dahil olmuĢtur.  

Yerli ve yabancı turistler için bir çekim noktası olan Büyük Mecidiye Camisi ibadet 

iĢlevini de yoğun bir biçimde devam ettirmektedir. Bu nedenle hünkar kasrının son 

cemaat yeri ve kadınlar için ayrılan bölümlerinin ibadet iĢlevini devam ettirmesi, 

güneybatı kanadında hünkar için ayrılan mekanların ise mimari elemanlarıyla 

kendini sergilemesi uygun görülmüĢtür.  

Tez kapsamında kasrın raspalar sonrası durumu çizim ve fotoğraflarla belgelenmiĢ, 

restitüsyon ile restorasyon önerileri hazırlanmıĢtır. Yapının anıtsal niteliği malzeme, 

yapım tekniği açısından özgünlüğünün korunmasını, en az müdahale ile ömrünün 

uzatılmasını ve müdahale önerilerinin esere özgü olarak belirlenmesini zorunlu 

kılmaktadır. Bu nedenle gerçekleĢtirilen belgeleme ve hazırlanan restitüsyon ile 

restorasyon projelerinin yanı sıra tez çalıĢması kapsamında konservasyon projesi de 

hazırlanmıĢtır. Konservasyon laboratuvarı, belgeleme ve proje arasında sağlıklı bir 

etkileĢim kurulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu tezin caminin günümüzde devam eden 

restorasyon çalıĢmalarına ve hünkar kasrı konusunda ileride yapılacak çalıĢmalara bir 

katkı olmasını umut ediyorum.    
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ġekil A.5 : 1786 Kauffer Haritası, Ortaköy ve kıyıda yer alan cami. 

 

ġekil A.6 : 1929 Pervititch Haritası, Ortaköy ve Büyük Mecidiye Camisi. 
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ġekil A.7 : 1966 yılı Boğaziçi Köprüsü inĢa edilmeden önce Ortaköy. 

 

ġekil A.8 : 1982 yılı Boğaziçi Köprüsü inĢası sonrası Ortaköy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

EK B 

 

ġekil B.1 : Bursa YeĢil Cami hünkar mahfili. 

 

ġekil B.2 : Edirne Beyazıt Cami hünkar mahfili. 

 

ġekil B.3 : Ġstanbul Beyazıt Cami hünkar mahfili. 
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ġekil B.4 : Sultan Ahmed Cami hünkar kasrı. 

 

ġekil B.5 : Yeni Cami hünkar kasrı. 

 

ġekil B.6 : Küçük Mecidiye Cami hünkar kasrı. 
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ġekil B.7 : Dolmabahçe Cami hünkar kasrı. 

 

ġekil B.8 : Pertevniyal Valide Sultan Cami hünkar kasrı. 
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EK C 

 

ġekil C.1 : BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi,  Ġ. ġD.  67-3920r  numaralı  

ve 20.1.1884 tarihli belge. 



182 

 

 

ġekil C.2 : BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi,  Ġ. ġD.  67-3920r numaralı,  

20.1.1884 ve 14.2.1884 tarihli belge. 
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ġekil C.3 : BOA, Y.MVT. 99-65 numaralı ve 12.7.1894 tarihli belge. 
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ġekil C.4 : BOA, Y.MTV. 102-9 numaralı ve 5.8.1894 tarihli belge. 
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ġekil C.5 : BOA, Ġ.EV. 1314 Ra 13 numaralı ve 3.3.1908 tarihli belge. 
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ġekil C.6 : 1865-70 Hünkar kasrı kuzeybatı ve güneybatı  

cepheleri pencere alınlıkları dizilimi. 

 

ġekil C.7 : 1949 Hünkar kasrı kuzeybatı ve güneybatı  

cepheleri  pencere  alınlıkları dizilimi. 
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ġekil C.8 : 1957 - 58 yıllarında Y. Müh. Müeyyel Berdan tarafından açılan  

muayene kuyuları ve caminin temel kesitleri. 

 

ġekil C.9 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1967 Onarımı. 
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ġekil C.10 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1967 Onarımı, Zemin Etüdü. 

 

ġekil C.11 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1967 Onarımı, Zemin Etüdü. 
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ġekil C.12 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1967 Onarımı. 

 

ġekil C.13 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1967 Onarımı, Temel Tahkimat Projesi. 
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ġekil C.14 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1967 Onarımı, Temel Tahkimat Projesi. 
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ġekil C.15 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1967 Onarımı, Temel Tahkimat Projesi. 
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ġekil C.16 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1967 Onarımı, Temel Tahkimat Projesi. 

 

ġekil C.17 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1969 Onarımı. 
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ġekil C.18 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1969 Onarımı. 

 

ġekil C.19 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1970 Onarımı. 
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ġekil C.20 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1970 Onarımı,  

Betonarme DöĢeme Kalıp Planı. 



195 

 

 

ġekil C.21 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1970 Onarımı,  

Betonarme DöĢeme Donatıları. 

 

ġekil C.22 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1970 Onarımı,  

Betonarme DöĢeme Hesapları. 
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ġekil C.23 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1972 Onarımı. 

 

ġekil C.24 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1972 Onarımı ġartnamesi. 
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ġekil C.25 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1973 Onarımı. 

 

ġekil C.26 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1973 Onarımı. 
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ġekil C.27 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1973 Onarımı. 

 

ġekil C.28 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1973 Onarımı. 



199 

 

 

ġekil C.29 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1973 Onarımı. 

 

ġekil C.30 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1974 Onarımı. 



200 

 

 

ġekil C.31 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1974 Onarımı. 

 

ġekil C.32 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1974 Onarımı. 
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ġekil C.33 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1974 Onarımı. 
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ġekil C.34 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1974 Onarımı. 

 

ġekil C.35 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1978 Onarımı. 
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ġekil C.36 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1978 Onarımı. 

 

ġekil C.37 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1978 Onarımı. 
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ġekil C.38 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1978 Onarımı. 

 

ġekil C.39 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1978 Onarımı. 
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ġekil C.40 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı öncesi kasrın durumu. 

 

ġekil C.41 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı öncesi kasrın durumu. 
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ġekil C.42 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı öncesi kasrın durumu. 

 

ġekil C.43 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı öncesi kasrın  

durumu, Z08, 112 mekanları. 
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ġekil C.44 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı öncesi kasrın  

durumu, 112 mekanı. 

 

ġekil C.45 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı öncesi kasrın  

durumu, Z10, 101 mekanları. 
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ġekil C.46 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı öncesi kasrın  

durumu, Z08, 112 mekanları. 

 

ġekil C.47 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı öncesi  

kasrın durumu, 101 mekanı. 
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ġekil C.48 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı öncesi kasrın  

durumu, Z01 mekanı. 

 

ġekil C.49 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı öncesi kasrın  

durumu, 104 mekanı. 
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ġekil C.50 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı öncesi kasrın  

durumu, 102, 103 mekanları. 

 

ġekil C.51 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı öncesi  

kasrın durumu, 107 mekanı. 
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ġekil C.52 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı öncesi kasrın  

durumu, 110 mekanı. 

 

ġekil C.53 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı öncesi kasrın  

durumu, 110 mekanı. 
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ġekil C.54 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı öncesi  

kasrın durumu, 110 tonozu. 

 

ġekil C.55 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı öncesi  

kasrın durumu, 107 tonozu. 
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ġekil C.56 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı öncesi kasrın  

durumu, 106 tonozu. 

 

ġekil C.57 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 
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ġekil C.58 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 

 

ġekil C.59 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 
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ġekil C.60 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı,  

104 mekanı çelik döĢeme planı. 
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ġekil C.61 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı,  kuzeydoğu   

kanadı mekanları çelik döĢeme planı. 
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ġekil C.62 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı, çelik  

döĢeme detay çizimleri. 
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ġekil C.63 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 

 

ġekil C.64 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 



219 

 

 

ġekil C.65 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 

 

ġekil C.66 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 
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ġekil C.67 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 

 

ġekil C.68 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 



221 

 

 

ġekil C.69 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 

 

ġekil C.70 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 
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ġekil C.71 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 

 

ġekil C.72 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 
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ġekil C.73 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 

 

ġekil C.74 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 



224 

 

 

ġekil C.75 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 

 

ġekil C.76 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 
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ġekil C.77 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 

 

ġekil C.78 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 
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ġekil C.79 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 

 

ġekil C.80 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 
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ġekil C.81 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 

 

ġekil C.82 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 
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ġekil C.83 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 
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ġekil C.84 : Vakıflar Genel Müd. ArĢivi, 1988 Onarımı. 
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EK D 

 

ġekil D.1 : Betonarme Ģadırvan, prefabrike ıslak hacim. 

 

ġekil D.2 : Depo. 
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ġekil D.3 : Avlu traverten kaplama. 

 

ġekil D.4 : Kuzeydoğu yönündeki bahçe. 
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ġekil D.5 : Hünkar kasrı ve harim genel görünüĢ. 

 

ġekil D.6 : B01 mekanı kagir ve betonarme taĢıyıcılar. 
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ġekil D.7 : B01 mekanı kuzeydoğu duvarı. 

 

ġekil D.8 : B01 mekanına ulaĢımı sağlayan geçiĢ üzeri merdiven sahanlık döĢemesi. 
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ġekil D.9 : B02 mekanı kuzeybatı yönündeki demir gergi. 

 

ġekil D.10 : B02 mekanı kuzeydoğu duvarı ve kagir temellerin bir bölümü. 
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ġekil D.11 : B02 mekanı güneydoğu duvarı. 

 

ġekil D.12 : B02 mekanı betonarme döĢeme ve kiriĢ. 
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ġekil D.13 : B03 mekanı kuzeydoğu duvarı. 

 

ġekil D.14 : B03 mekanı güneybatı duvarı. 
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ġekil D.15 : B03 mekanı betonarme kolon, kiriĢ, döĢeme sistemi. 

 

ġekil D.16 : B04 mekanı kuzeybatı yönüne bakıĢ. 
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ġekil D.17 : B04 mekanı kuzeydoğu duvarı. 

 

ġekil D.18 : B04 mekanı güneydoğu duvarı. 
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ġekil D.19 : Z01 mekanı muhdes zemin kaplaması sökümü. 

 

ġekil D.20 : Z01 mekanı kuzeydoğu duvarı. 
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ġekil D.21 : Z01 mekanı güneybatı duvarı. 

 

ġekil D.22 : Z01 mekanı raspa öncesi güneydoğu duvarı. 



241 

 

 

ġekil D.23 : Z01 mekanı güneydoğu duvarı pencere altı muhdes dolgular. 

 

ġekil D.24 : Z01 mekanı güneydoğu duvarı , raspa sonrası kapı boĢluğu üzeri. 
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ġekil D.25 : Z01 mekanı güneydoğu yönü, betonarme, ahĢap ve çelik kiriĢler. 

 

ġekil D.26 : Z01-Z02 mekanları arası kagir ayaklar. 
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ġekil D.27 : Z01 mekanı kuzeybatı duvarı pencere. 

 

ġekil D.28 : Z01 mekanı kuzeybatı duvarı pencere üzeri demir atkı. 
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ġekil D.29 : Z01 mekanı kuzeybatı duvarı, kesme taĢ ayaklar ve tuğla duvar örgüsü. 

 

ġekil D.30 : Z02 mekanı güneybatıya bakıĢ. 



245 

 

 

ġekil D.31 : Z02 mekanı döĢeme kaplaması. 

 

ġekil D.32 : Z02 mekanı döĢeme kaplaması. 
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ġekil D.33 : Z02 mekanı kuzeydoğu duvarı. 

 

ġekil D.34 : Z03 mekanı güneybatı ve güneydoğu duvarları. 
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ġekil D.35 : Z03 mekanı kuzeybatı ve kuzeydoğu duvarları. 

 

ġekil D.36 : Z04 mekanı güneydoğu. 
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ġekil D.37 : Z04 mekanı güneybatı. 

 

ġekil D.38 : Z04 mekanı kuzeydoğu duvarı. 
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ġekil D.39 : Z04 mekanı güneydoğu duvarı horasan sıva. 

 

ġekil D.40 : Z05 mekanı kuzeydoğuya bakıĢ. 
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ġekil D.41 : Z05 mekanı tavanı. 

 

ġekil D.42 : Z06 mekanı kuzeybatıya bakıĢ. 
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ġekil D.43 : Z06 mekanı merdiven altı mekan. 

 

ġekil D.44 : Z06 mekanı merdiven altı mekan. 
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ġekil D.45 : Z06 mekanı duvar ve tavan kalemiĢi bezemeler. 

 

ġekil D.46 : Z07 mekanı raspa sonrası güneybatı duvarı. 
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ġekil D.47 : Z07 mekanı raspa öncesi güneydoğu duvarı. 

 

ġekil D.48 : Z07 mekanı ahĢap tavanı. 
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ġekil D.49 : Z08 mekanı güneybatı duvarı. 

 

ġekil D.50 : Z08 mekanı kuzeybatı duvarı. 
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ġekil D.51 : Z08 mekanı kuzeydoğu duvarı. 

 

ġekil D.52 : Z08 mekanı güneydoğu duvarı. 
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ġekil D.53 : Z09 mekanı. 

 

ġekil D.54 : Z09 mekanı raspa sonrası. 
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ġekil D.55 : Z09 mekanı üzeri putreller. 

 

ġekil D.56 : Z10 mekanı muhdes merdiven. 
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ġekil D.57 : Z10 mekanı merdiven çelik konstrüksiyonu. 

 

ġekil D.58 : Z10 mekanı kuzeybatı duvarı. 



259 

 

 

ġekil D.59 : Z10 mekanı güneydoğu duvarı. 

 

ġekil D.60 : Z10 mekanı güneydoğu duvarı üzerindeki niĢ,   

dolgu  raspalandıktan sonra. 
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ġekil D.61 : Z10 mekanı güneybatı duvarı üzerindeki diĢ. 

 

ġekil D.62 : Z10 mekanı güneybatı duvarı üzerindeki diĢler. 
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ġekil D.63 : 101 mekanı güneydoğu duvarı. 

 

ġekil D.64 : 101 mekanı güneybatı duvarı. 
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ġekil D.65 : 101 mekanı tonozu onarımda gerçekleĢtirilmiĢ dikiĢ. 

 

ġekil D.66 : 101 mekanı raspa öncesi duvarlardaki çiçeklenme, boya dökülmesi. 
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ġekil D.67 : 102 mekanı betonarme döĢeme üzeri ahĢap döĢeme kaplaması. 

 

ġekil D.68 : 102 mahfili kuzeybatı yönüne bakıĢ. 
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ġekil D.69 : 102 mahfili batı köĢesi kagir ayak, kesilmiĢ kemer ve demir gergi. 

 

ġekil D.70 : 102 mahfili kemer altındaki demir gergi. 
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ġekil D.71 : 102 mahfili güneybatı duvarı kapatılmıĢ kapı. 

 

ġekil D.72 : 103 mahfili güneydoğuya bakıĢ. 



266 

 

 

ġekil D.73 : 103 mahfili kesilmiĢ demir gergi. 

 

ġekil D.74 : 103 mahfili kuzeydoğu duvarı kapatılmıĢ kapı. 
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ġekil D.75 : 103 mahfili güneybatı duvarı kapatılmıĢ kapı. 

 

ġekil D.76 : 104 mekanı kuzeybatı duvarı. 
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ġekil D.77 : 104 mekanı güneydoğu yönündeki taĢıyıcı ayaklar ve kemerler. 

 

ġekil D.78 : 104 mekanı güneybatı yönüne bakıĢ. 
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ġekil D.79 : 104 mekanı güneybatı yönündeki muhdes bağdadi duvar. 

 

ġekil D.80 : 104 mekanı kemer üzengi seviyesindeki kesilmiĢ demir gergi  

ve muhdes çelik döĢeme. 
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ġekil D.81 : 105 hünkar mahfili, harimden kuzeybatı yönündeki mahfile bakıĢ. 

 

ġekil D.82 : 105 hünkar mahfili korunmuĢ kemer örgüsü ve demir gergi. 
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ġekil D.83 : 105 hünkar mahfili yaldızlı duvar bezemeleri. 

 

ġekil D.84 : 106 mekanı ahĢap döĢeme. 
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ġekil D.85 : 106 mekanı döĢemesi, zemin kat tavanı. 

 

ġekil D.86 : 106 mekanı kuzeybatı duvarı horasan sıva ve kalemiĢi katmanları. 
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ġekil D.87 : 106 mekanı kuzeydoğu duvarı üzerindeki mahfile açılan kapı. 

 

ġekil D.88 : 106 mekanı güneydoğu duvarı. 
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ġekil D.89 : 106 mekanı güneydoğu duvarı, briket örgü ve  

ardındaki tuğla kagir örgü. 

 

ġekil D.90 : 106 mekanı güneybatı duvarı. 
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ġekil D.91 : 106 mekanı tonozu. 

 

ġekil D.92 : 106 mekanı tonozundaki çatlak. 
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ġekil D.93 : 107 mekanı ahĢap döĢeme. 

 

ġekil D.94 : 107 mekanı kuzeydoğu duvarı. 
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ġekil D.95 : 107 mekanı güneybatı duvarı. 

 

ġekil D.96 : 107 mekanı tonozu kalemiĢi bezemelerdeki boya dökülmeleri. 



278 

 

 

ġekil D.97 : 108 mekanı. 

 

ġekil D.98 : 108 mekanı mermer kurna. 
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ġekil D.99 : 108 mekanı raspa öncesi çiçeklenme ve boya dökülmeleri. 

 

ġekil D.100 : 109 mekanı. 
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ġekil D.101 : 109 mekanı kuzeybatı duvarı. 

 

ġekil D.102 : 110 mekanı üç kollu merdiven ara sahanlığı raspa öncesi. 
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ġekil D.103 : 110 mekanı üç kollu merdiven kat sahanlığı. 

 

ġekil D.104 : 110 merdiven ahĢap korkuluk ve babası. 
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ġekil D.105 : 110 mekanı kuzeydoğu yönündeki merdiven kolu. 

 

ġekil D.106 : 110 mekanı kuzeybatı duvarı. 
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ġekil D.107 : 110 mekanı tonozu. 

 

ġekil D.108 : 111 mekanı güneybatı duvarı. 



284 

 

 

ġekil D.109 : 111 mekanı güneydoğu duvarı. 

 

ġekil D.110 : 112 mekanı kuzeydoğu duvarı. 



285 

 

 

ġekil D.111 : 112 mekanı güneybatı duvarı. 

 

ġekil D.112 : 112 mekanı güneybatı duvarı ve tonoz. 
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ġekil D.113 : 113 mekanı mermer hela taĢı. 

 

  ġekil D.114 : 113 mekanı tonozu raspa öncesi. 
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ġekil D.115 : 113 mekanı tonozu, çatlak. 

 

ġekil D.116 : 114 mekanı. 
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ġekil D.117 : 114 mekanı tonozu ve örtüye ulaĢımı sağlayan geçit. 

 

ġekil D.118 : Hünkar kasrı ve harim bölümü güneybatı cephesi. 



289 

 

 

ġekil D.119 : Kuzeybatı cephesi. 

 

ġekil D.120 : Kuzeybatı cephesi, güneybatı kanadı zemin katta  

korunmuĢ horasan sıva. 
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ġekil D.121 : Kuzeybatı cephesi, kuzeydoğu kanadı bodrum duvarı. 

 

ġekil D.122 : Kuzeybatı cephesi, güneybatı kanadı bodrum duvarı. 
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ġekil D.123 : Kuzeybatı cephesi merkez bölüm. 

 

ġekil D.124 : Kuzeydoğu kanadı, güneybatı cephesi. 
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ġekil D.125 : Kuzeydoğu kanadı, kuzeybatı cephesi. 

 

ġekil D.126 : Kuzeydoğu kanadı, güneybatı cephesi, raspa sonrası. 
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ġekil D.127 : Kuzeydoğu kanadı, güneybatı cephesi, raspa sonrası. 

 

ġekil D.128 : Güneybatı kanadı, kuzeydoğu cephesi. 
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ġekil D.129 : Güneybatı kanadı, kuzeybatı cephesi. 

 

ġekil D.130 : Güneybatı kanadı, kuzeydoğu cephesi, raspa sonrası. 
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ġekil D.131 : Kuzeybatı cephesi, cümle kapısı üzeri kitabe ve tuğra. 

 

ġekil D.132 : Kuzeybatı cephesi merkez bölüm raspa sonrası. 
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ġekil D.133 : Kuzeybatı cephesi merkez bölüm raspa sonrası. 

 

ġekil D.134 : Kuzeybatı cephesi, zemin ve birinci kat arası taĢ ve çimento silmeler. 
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ġekil D.135 : Kuzeybatı cephesi, güneybatı kanadı çimento silme altında  

kesilmiĢ doğal taĢ silme. 

 

ġekil D.136 : Kuzeybatı cephesi merkez bölüm birinci kat. 
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ġekil D.137 : Kuzeybatı cephesi parapet duvarı. 

 

  ġekil D.138 : Kuzeybatı cephesi parapet duvarı. 
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ġekil D.139 : Kuzeybatı cephesi parapet duvarı. 

 

ġekil D.140 : Güneybatı kanadı, kuzeybatı cephesi. 
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ġekil D.141 : Güneybatı kanadı, kuzeybatı cephesi. 

 

ġekil D.142 : Kuzeybatı cephesi minareler. 
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ġekil D.143 : Kuzeydoğu kanadı, güneybatı cephesi ve minare iliĢkisi. 

 

ġekil D.144 : Minare taĢ bilezik. 
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ġekil D.145 : Minare Ģerefe, petek ve alem bölümleri. 

 

ġekil D.146 : Kuzeydoğu cephesi. 
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ġekil D.147 : Kuzeydoğu cephesi merkez bölüm. 

 

ġekil D.148 : Kuzeydoğu cephesi sol bölüm. 
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ġekil D.149 : Kuzeydoğu cephesi sağ bölüm. 

 

  ġekil D.150 : Kuzeydoğu cephesi raspa sonrası. 
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ġekil D.151 : Kuzeydoğu cephesi raspa sonrası. 

 

ġekil D.152 : Kuzeydoğu cephesi zemin ve birinci kat arası taĢ ve çimento silme. 
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ġekil D.153 : Kuzeydoğu kanadı, güneydoğu cephesi. 

 

ġekil D.154 : Kuzeydoğu kanadı, güneydoğu cephesi. 
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ġekil D.155 : Güneybatı kanadı, güneydoğu cephesi. 

 

ġekil D.156 : Güneybatı kanadı, güneydoğu cephesi. 
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ġekil D.157 : Güneybatı kanadı, güneydoğu cephesi pencere söveleri ve silmeler. 

 

ġekil D.158 : Kuzeydoğu kanadı, güneydoğu cephesi, pencere söveleri ve silme. 
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ġekil D.159 : Güneybatı cephesi. 

 

ġekil D.160 : Güneybatı cephesi. 
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ġekil D.161 : Güneybatı cephesi. 

 

ġekil D.162 : Güneybatı cephesi merkez bölüm. 
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ġekil D.163 : Güneybatı cephesi, zemin kat kör pencereler. 

 

ġekil D.164 : Güneybatı cephesi, taĢ pencere söveleri ve silmeler. 
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ġekil D.165 : Güneybatı cephesi, zemin ve birinci katı ayıran taĢ silmeler. 

 

ġekil D.166 : Güneybatı cephesi, taĢ parapet duvarı ve  

üzerindeki çimento döküm silme. 
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ġekil D.167 : Güneybatı cephesi, taĢ parapet duvarı ve üzerindeki  

çimento döküm silme. 

 

ġekil D.168 : Kuzeybatı cephesinde kullanılmıĢ volkanik tüf. 
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ġekil D.169 : Duvar örgüsünde moloz taĢ olarak kullanılan devon kalkeri. 

 

ġekil D.170 : Z01 mekanı betonarme döĢemesi. 
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ġekil D.171 : Çelik döĢeme. 

 

ġekil D.172 : Betonarme mahfil döĢemesi. 
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ġekil D.173 : AhĢap döĢeme. 

 

ġekil D.174 : Birinci kat kurĢun kaplı tonoz örtüleri. 
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ġekil D.175 : Raspa sonrası tonoz tuğla örgü. 

 

ġekil D.176 : Raspa öncesi yüzeyinde çimento sıva ve alçı korniĢler   

bulunan  birinci kat tonozu. 
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ġekil D.177 : KB01 kapısı. 

 

ġekil D.178 : KB05 kapısı. 
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  ġekil D.179 : KB06 kapısı. 

 

ġekil D.180 : KZ01 cümle kapısı. 
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ġekil D.181 : KZ04 hünkar kapısı. 

 

ġekil D.182 : K101 kapısı. 
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ġekil D.183 : Kapı kemer üzengi seviyesine yerleĢtirilmiĢ muhdes  

çelik köĢebent ve lamalar. 

 

ġekil D.184 : Çift kanatlı ahĢap kapı, üzeri muhdes dolgu. 
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ġekil D.185 : Zemin kat, kanatlı, demir parmaklıklı pencere. 

 

ġekil D.186 : Çimento döküm pencere sövesi. 
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ġekil D.187 : P109 ve P110 giyotin pencereleri. 

 

ġekil D.188 : 104 mekanı yarım daire pencere. 
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ġekil D.189 : 107 mekanı kuzeydoğu duvarı kalemiĢi katmanları. 

 

ġekil D.190 : 106 mekanı kuzeydoğu duvarı kalemiĢi katmanları. 
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ġekil D.191 : 110 mekanı kuzeybatı duvarı solda 1988 onarımı kalemiĢi, sağda 

Abdülhamit dönemi özelliklerini yansıtan kalemiĢi. 

 

ġekil D.192 : 1988 onarımı kalemiĢi eksen kayması, renk ve formlarda değiĢme. 
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ġekil D.193 : Mahfil stucco panoda yüzeyden ayrılma. 

 

ġekil D.194 : 1988 onarımında stucco pano üzerine yapılan  

alçı sıva ve yaldızlı çerçeve. 
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ġekil D.195 : Hünkar mahfili yaldızlı bezeme. 

 

ġekil D.196 : 107 mekanı pencere köĢesinde kesme çatlağı. 
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ġekil D.197 : B01 mekanı kagir ayakla birleĢen betonarme kiriĢler ve  

betonarme zemin kat döĢemesi. 

 

ġekil D.198 : Kuzeybatı cephesi bodrum-zemin kat arası silmede  donma etkisine 

bağlı parça kopması, siyah kabuk ve su yosunu oluĢumu. 
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ġekil D.199 : Kuzeydoğu cephesi su yosunu, otsu bitki oluĢumları. 

 

ġekil D.200 : Kuzeybatı cephesi mikritik kireçtaĢı silmede tozuma, kırıntılanma,  

alçı taĢı kabuk ve su yosunu oluĢumu. 
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ġekil D.201 : Kuzeybatı cephesi, metal korozyonuna bağlı  parça kopması,  sol 

konsolda form yumuĢaması, form kaybı, yüzey kirliliği. 

 

ġekil D.202 : KZ01 kapısı mermer sövede mekanik etkiye bağlı parça kopması. 
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ġekil D.203 : Kuzeybatı cephesi merdiven duvarı,  yüzey kirliliği,  

onarımlar, kara yosunu oluĢumu. 

 

ġekil D.204 : Korozyona uğramıĢ metal kılıç, parça kopmaları görülen tuğlalar. 
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ġekil D.205 : 110 mekanı ahĢap merdiven, kirlilikler, eksik korkuluklar. 

  

ġekil D.206 : AhĢap döĢeme kiriĢlerinde yer yer çürüklükler, uçma delikleri. 
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EK E 

 

ġekil E.1 : Küçük Mecidiye Camisi Hünkar Kasrı, birinci kat planı. 

 

ġekil E.2 : Dolmabahçe Camisi Hünkar Kasrı birinci kat planı. 
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ġekil E.3 : Pertevniyal Valide Sultan Camisi Hünkar Kasrı, birinci kat planı. 

 

ġekil E.4 : 1970 rölövesi zemin kat planı. 
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ġekil E.5 : 1970 rölövesi birinci kat planı. 

 

ġekil E.6 : 1970 rölövesi kesit. 
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ġekil E.7 : 1970 rölövesi kuzeybatı cephesi. 

 

ġekil E.8 : 1970 rölövesi kuzeydoğu cephesi. 
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ġekil E.9 : 1970 rölövesi güneydoğu cephesi. 

 

ġekil E.10 : 1865-70 Camide cuma selamlığı. 
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ġekil E.11 : 1870 yılına ait fotoğraf. 
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ġekil E.12 : Alman Mavileri, 1914-15. 

 

ġekil E.13 : Pervititch Haritası, 1927. 
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ġekil E.14 : 1856-57 yılına ait fotoğraf. 
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ġekil E.15 : 1875 yılına ait fotoğraf. 

 

ġekil E.16 : Caminin güneydoğusunda yer alan Ortaköy Vapur Ġskelesi. 
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ġekil E.17 : 1890 yılına ait fotoğraf. 

 

ġekil E.18 : Ġkinci dönem, kuzeydoğu cephesi. 
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ġekil E.19 : Ġkinci dönem, güneybatı cephesi. 
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ġekil E.20 : Ġkinci dönem, güneydoğu ve güneybatı cepheleri. 
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ġekil E.21 : Üçüncü dönem, yeniden yapılmıĢ minareler. 
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ġekil E.22 : Üçüncü dönem güneybatı kanadında yeniden yapılmıĢ  

birinci kat pencere alınlıkları. 
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ġekil E.23 : 1962 onarımında geniĢletilen rıhtım. 

 

ġekil E.24 : 1962 onarımında geniĢletilen rıhtım. 
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EK F 

Çizelge F.1 : Güneybatı cephesi tuz analiz sonuçları. 

Örnek No Cl
- 

NO3
- 

SO4
-2 

CO3
-2 

Ġletkenlik 

Örn.T-1 - ± - - 108,1 µs 

Örn.T-2 + ++ ++ - 1345 µs 

Örn.T-3 - ++ - - 156,5 µs 

Örn.T-4 + - + - 168 µs 

Örn.T-5 - ± ± - 103,7 µs 

Örn.T-6 ± ++ ++ - 276 µs 

Örn.T-7 - ++ - - 110,3 µs 

Örn.T-8 - ++ - - 168,7 µs 

Örn.T-9 - +++ - - 126,6 µs 

Örn.T-10 ± - + - 156 µs 

Örn.T-11 +++ + ++ - 626 µs 

Örn.T-12 - - + - 126,5 µs 

Örn.T-13 - + + - 176,1 µs 

Örn.T-14 ++ ± +++ - 2,20 ms 

Örn.T-15 + + ++ - 1,64 ms 

Örn.T-16 - ++ ± - 158,3 µs 

Örn.T-17 - ± - - 119,5 µs 

Örn.T-18 ++ ± + - 1352 µs 

Örn.T-19 + + +++ - 1,69 ms 

Örn.T-20 - ± + - 1578 µs 

Örn.T-21 - ± - - 88,2 µs 

Örn.T-22 ± - +++ - 1631 µs 

Örn.T-23 - ± ++ - 167,5 µs 
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Çizelge F.1 (devam) : Güneybatı cephesi tuz analiz sonuçları. 

Örn.T-24 - ± ± - 118,8 µs 

Örn.T-25 ± ± ± - 141,3 µs 

Örn.T-26 ± - ± - 206 µs 

Örn.T-27 - - ± - 120,3 µs 

Örn.T-28 - ± ± - 57,9 µs 

Örn.T-29 ± - ++ - 358 µs 

Örn.T-30 - ± ± - 91,1 µs 

Örn.T-31 - - + - 107,8 µs 

Örn.T-32 - ± + - 138,8 µs 

Örn.T-33 + ± +++ - 442 µs 

Örn.T-34 - ± ± - 155,6 µs 

Örn.T-35 ++ +++ - - 272 µs 

Örn.T-36 + ± ± - 134,5 µs 

Örn.T-37 +++ ± + - 1429 µs 

Örn.T-38 ++ - ± - 124,6 µs 

Örn.T-39 ++ ± +++ - 917 µs 

Örn.T-40 ++ ± +++ - 990 µs 

Örn.T-41 + ± +++ - 521 µs 

Örn.T-42 + - + - 140,9 µs 

Örn.T-43 ± - ++ - 253 µs 

Örn.T-44 + - ± - 89,7 µs 

Örn.T-45 - ± + - 133,4 µs 

Örn.T-46 - + ± - 106,6 µs 

Örn.T-47 ± ± ++ - 210 µs 

Örn.T-48 - - ++ - 264 µs 
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Çizelge F.1 (devam) : Güneybatı cephesi tuz analiz sonuçları. 

Örn.T-49 - ± + - 153,2 µs 

Örn.T-50 - ± + - 166,1 µs 

Örn.T-51 ++ - ++ - 1606 µs 

Örn.T-52 - ± + - 252 µs 

Örn.T-53 - - + - 94,6 µs 

Örn.T-54 - ± +++ - 1369 µs 

Örn.T-55 - - + - 101,6 µs 

Örn.T-56 ± - + - 162,3 µs 

Örn.T-57 - - + - 134,2 µs 

Örn.T-58 - ± ± - 127,4 µs 

Örn.T-59 - ± + - 128,8 µs 

Örn.T-60 - - ± - 109,2 µs 

Örn.T-61 - ± + - 56,3 µs 

Örn.T-62 - - + - 58,8 µs 

Örn.T-63 + ± ++ - 239 µs 

Örn.T-64 ± - + - 51,8 µs 

Örn.T-65 ± ± +++ - 1279 µs 

Örn.T-66 + ± +++ - 1527 µs 

Örn.T-67 - - + - 96,7 µs 

Örn.T-68 + +++ ++ - 810 µs 

Örn.T-69 - +++ + - 98,1 µs 

Örn.T-70 + ± ++ - 326 µs 

-: yok 

± :tespit edilebilir miktarda var 

+: az miktarda var 

++:kabul edilebilir miktarda var 

+++:mebzul miktarda var 
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