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ÖNSÖZ 

Sarayburnu gibi, Ġstanbul hatta Türkiye coğrafyasının tarihi ve kültürel değeri 

içerisinde önemli yere sahip olan bu bölgede çalıĢma fırsatını karĢıma çıkararak beni 

çalıĢma konum olan M.S.B. Ġstanbul Tedarik Bölge BaĢkanlığı Ġdari Binası ile 

tanıĢtıran, çalıĢmamın her aĢamasında bana büyük desteği sağlayan, derin birikim ve 

deneyimlerini benimle paylaĢarak kültürel miras ve koruma alanını bana tüm 

boyutlarıyla tanıtan değerli danıĢmanım Sn. Yrd. Doç. Dr. Gülsün Tanyeli‟ ye, 

değerli eleĢtirileri ve değerlendirmeleriyle çalıĢmanın geliĢmesine çok büyük katkıda 

bulunan sayın jüri üyelerim Prof. Dr. Füsun ALĠOĞLU ile Doç. Dr. Deniz Mazlum‟ 

a ve mesleki birikime katkılar sunan Restorasyom Programı‟nın tüm öğretim 

üyelerine en içten duygularımla teĢekkür ederim. 

Ayrıca, Demirkapı KıĢlası‟ nda çalıĢmama yapmama izin veren ve gerekli izinleri 

almamda yol gösterici olan M.S.B. Ġstanbul Tedarik Bölge BaĢkanı Lev. Alb. 

L.Turgut Koç „a, elindeki bilgileri benimle paylaĢarak yol gösteren sivil memur Ali 

Delikkaya baĢta olmak üzere bana desteklerini esirgemeyen tüm M.S.B. Ġstanbul 

Tedarik Bölge BaĢkanlığı‟nın kullanıcıları olan askeri ve sivil personele , Gülhane 

Seririyat Hastanesi ile ilgili önemli bilgileri bana aktararak verdiği destek için Sn. 

Prof. Dr. Oğuz Ceylan‟a, teknik konularda ki yardımlarından ötürü üsteğmen Onur 

Kanıar‟ a ve alanla ilgili ölçümleri yapabilmem için gerekli izinlerin ve donanımların 

tedarik edilmesinde yardımlarını esirgemeyen M.S.B ĠnĢaat Emlak Daire BaĢkanlığı 

mimar ve mühendislerine teĢekkür ederim. 

Tüm çalıĢmam boyunca desteğini, zamanını, enerjisini esirgemeyerek her zaman 

yanımda olan sevgili aileme ve bana inanan, zorlukları çekilir hale getiren eĢime 

sevgilerimi iletirim. 

 

Ekim 2010 

 

Nurçe Düzalan Tınay 

(Mimar) 

 

 

 

 

 

 

  



 
vii 

ĠÇĠNDEKĠLER 

                                                                                                                                               Sayfa 

ÖNSÖZ ........................................................................................................................ v 

ĠÇĠNDEKĠLER ........................................................................................................ vii 

KISALTMALAR....................................................................................................... ix 

ġEKĠL LĠSTESĠ ........................................................................................................ xi 

ÇĠZELGE LĠSTESĠ ............................................................................................... xvii 

ÖZET ........................................................................................................................ xix 

SUMMARY ............................................................................................................. xxi 

1. GĠRĠġ ...................................................................................................................... 1 

2. YÖNTEM ................................................................................................................ 3 

3. SARAYBURNU  VE ÇEVRESĠ ........................................................................... 5 
3.1 Bölgenin Tarihi GeliĢimi .................................................................................... 7 

4. DEMĠRKAPI KIġLASI ....................................................................................... 17 
4.1 Demirkapı KıĢlası‟ nın Tarihçesi ..................................................................... 18 

4.2 Demirkapı KıĢlası‟ nın Mimari Özellikleri ve Güncel Kullanımı .................... 20 

4.3 GenelaPlan Özellikleri ..................................................................................... 22 

4.4 Mekan Analizleri .............................................................................................. 23 

4.4.1 + 0.00 Kotu planı ...................................................................................... 23 

+2.22 Kotu planı 33 

4.4.2 + 4.76 Kotu Planı ...................................................................................... 34 

C Blok Mekanları 42 

4.4.3 + 6.90 Kotu Planı ...................................................................................... 43 

4.4.4 + 10.11 kotu planı ..................................................................................... 43 

4.5 Cephe Analizleri ............................................................................................... 44 

4.5.1 Güneybatı cephesi ..................................................................................... 45 

4.5.2 Kuzeydoğu cephesi ................................................................................... 47 

4.5.3 Kuzeybatı Cephesi .................................................................................... 48 

4.5.4 Güneydoğu cephesi ................................................................................... 50 

4.6 Yapım Tekniği ve Malzeme Özellikleri ........................................................... 51 

4.7 Bozulma Tespitleri ........................................................................................... 52 

5. RESTĠTÜSYON PROJESĠ DEĞERLENDĠRMESĠ ........................................ 57 
5.1 Demirkapı KıĢlası Ġkinci Dönem Restitüsyonu ................................................ 58 

6. RESTORASYON PROJESĠ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ .................................. 65 
6.1 Müdahale Önerileri........................................................................................... 66 

6.2 Yeniden Kullanıma Yönelik Koruma Ġlkeleri .................................................. 69 

7. SONUÇ .................................................................................................................. 71 

KAYNAKLAR.......................................................................................................... 73 

EKLER ...................................................................................................................... 77 
 



 
viii 

 

  



 
ix 

KISALTMALAR 

A.B.D. : Anabilim Dalı 

B. : Belge 

ba : Betonarme 

Bkz. : Bakınız 

Bld. : Belediyesi 

BOA : BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi 

BĢk. : BaĢkanlığı 

cm : Santimetre 

Ç. : Çizim 

Çev. : Çeviren 

Çzg. : Çizelge 

Dr. : Doktor 

Ed. : Editör 

F. : Fotoğraf 

G. : Gravür 

G.E.E.A.Y.K. : Gayrimenkul Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 

H. : Harita 

H : Hicri 

IRCICA : Ġslam Tarih, Sanat ve Kültür AraĢtırma Merkezi 

Ġ.B.K.H.A. : Ġstanbul BüyükĢehir Kitaplığı Harita ArĢivi 

Ġst. : Ġstanbul 

Ġ.T.Ü. : Ġstanbul Teknik Üniversitesi 

K.T.V.K.K. : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 

K.T.V.K.Y.K.: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 

m : Metre 

m
2
 : Metrekare 

Md. : Müdür 

M.S.B. : Milli Savunma Bakanlığı 

M.S.Ü : Mimar Sinan Üniversitesi 

Müd. : Müdürlüğü 

Prof. : Profesör 

R. : Resim 

S. : Spor 

s. : Sayfa 

T.C. : Türkiye Cumhuriyeti 

T.K.T.V.K.Y.K.: TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 

T.Y. : Tarihi Yarımada 

vb. : ve benzerleri 

vd. : ve diğerleri 

Y.T.Ü. :Yıldız Teknik Üniversitesi 



 
x 

BOA’ndeki belgelerin kısaltmaları 

A.AMD.                    Sadaret Amedî Kalemi Belgeleri 

A.MKT.MHM.    Sadaret Mektubî Kalemi Mühimme Kalemi (Odası) Belgeleri 

A.MKT.MVL.    Sadaret Mektubî Kalemi Meclis-i Vala YazıĢmalarına Ait 

Belgeleri 

A.MKT.NZD.              Sadaret Mektubî Kalemi Nezaret ve Devâir YazıĢmalarına Ait 
Belgeleri 

C.A.  Cevdet Tasnifi, Askeri Konulu Belgeler 

C.A.T.  Cevdet Tasnifi, Askeri Konulu Belgeler 

C.S.H.  Cevdet Tasnifi, Sıhhiye Konulu Belgeler 

DH.EUM.AYġ. Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti, AsayıĢ Kalemi Belgeleri 

DH.EUM.MH.  Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Belgeleri 

DH.EUM.THR. Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti, Tahrirat Kalemi Belgeleri 

DH.ĠD.  Muhaberat-ı Umumiye Dairesi Belgeleri 

DH.KMS.  Dahiliye Nezareti, Kalem-i Mahsûs Müdüriyeti Belgeleri 

DH.MUĠ.  Muhaberat-ı Umumiye Dairesi Belgeleri 

DH.MB.HPS.M. Mebânî-iEmîriye ve Hapishaneler Müdüriyeti Belgeleri 

DH.UMVM.  Dahiliye Nezareti, Umûr-ı Mahalliye-vilâyât Müdüriyet 

Belgeleri 

E.Ġ.  Ġrade Evkaf Belgeleri 

HAT  Hatt-ı Hümâyûn Tasnifi Belgeleri 

HR.MKT.  Hariciye Nezareti, Mektubî Kalemi Belgeleri 

Ġ.D.  Ġrade Dahiliye Belgeleri 

Ġ.MV.  Meclis-i Vâlâ Ġradeleri 

MV.  Meclis-i Vâlâ Ġradeleri 

Y.A.HUS.  Yıldız Tasnifi, Sadaret Hususî Maruzat Evrakı 

Y.EE.  Yıldız Esasve Sadrazzam Kâmil PaĢa Evrakı 

T.MTV.  Yıldız Tasnifi, Mütenevvî Maruzat Evrakı 

Y.PRK.ASK.  Yıldız Perakende Evrakı, Sadaret ve Devâir Maruzatı, askeri 

Maruzat 

Y.PRK.AZJ.  Yıldız Perakende Evrakı, Arzuhal ve Jurnaller 

Y.PRK.BġK.  Yıldız Perakende Evrakı, Mâbeyn BaĢkitâbeti Belgeleri 

Y.PRK.EV.  Yıldız Perakende Evrakı, Evkâf Nezareti Maruzatı Belgeleri 

Y.PRK.HH.  Yıldız Perakende Evrakı, Hâzine-i Hassa Nezareti Maruzatı 

Y.PRK.MM.  Yıldız Perakende Evrakı, Mâbeyn MüĢiriyeti Belgeleri 

Y.PRK.SGE            Yıldız Perakende Evrakı, Mâbeyn Erkânı ve Saray Görevlileri       

Arîzaları 

Y.PRK.TKM.  Yıldız Perakende Evrakı, Tahrîrat-ı Ecnebiye ve Mabeyn 

Mütercimliği 

Y.PRK.ZB.  Yıldız Perakende Evrakı, Zabtiye Nezareti Maruzatı 



 
xi 

ġEKĠL LĠSTESĠ 

                                                                                                                               Sayfa 

ġekil 3.1: Sarayburnu ve yakın çevresini gösteren hava fotoğrafı............................... 5 

ġekil 3.2: Topkapı ve çevresinin çeĢitli devirlere ait yerleĢimini gösterir vaziyet planı 

üzerinde Demirkapı gösterimi  (Eldem,Akozan, 1981:L6) ......................... 6 

ġekil 3.3: Sur-u Sultani içinde, Topkapı Sarayı ve etrafındaki yerleĢimin Kauffer 

Haritası üzerinde gösterimi (Ġ.B.K.H.A., No: 43_220) ............................... 7 

ġekil 3.4: Mamboury‟e göre Mangan Sarayını gösterir plan, (1976) .......................... 9 

ġekil 3.5: Hodogetria Vaftizhanesi planı ve konumunu gösterir çizim, 

(Mamboury,1976) ...................................................................................... 10 

ġekil 3.6: Hg.Georgios manastırı, tonozlu mekanları gösterir fotoğraf (2010) ......... 10 

ġekil 3.7: Depolar Komutanlığında bulunan ve yeri değiĢtirilmiĢ olan vaftiz 

çukuruna  ait fotoğraf (2010) ..................................................................... 11 

ġekil 3.8: Vaziyet Planı üzerinde Askeri yerleĢimi ve Bizans lekelerini gösterir 

çalıĢma. (2010) .......................................................................................... 13 

ġekil 3.9: Tarihi Depo binaları ve vaziyet planındaki yerleri (2010) ........................ 15 

ġekil 3.10: Tarihi Depo Binaları, (2010) ................................................................... 16 

ġekil 3.11:  Library of Congress Abdul-Hamid II kolleksiyonundan depolara ait 

fotoğraf 1890-93 ..................................................................................... 16 

ġekil 4.1: Demirkapı KıĢlası‟nın güncel durumunu gösterir hava fotoğrafı (2009) .. 17 

ġekil 4.2: Kapısında Commademente De l‟Orient Corps d‟Armee Caserne Gouraud       

yazılı kıĢla dönemine ait kartpostallar (Mert Sandalcı Koleksiyonu) ....... 20 

ġekil 4.3: Demirkapı Tıbbiyesinin Sarayburnu ile iliĢkisini gösterir vaziyet planı ... 21 

ġekil 4.4: Binadaki betonarme kiriĢ, kolon sistemini gösterir fotoğraf (2010) ......... 22 

ġekil 4.5: A, B ve C Blokları Gösterir  Fotoğraf (2010) ........................................... 23 

ġekil 4.6: ZB03 Hol mekanında yer yer tavan kaplamasını delen çelik elemanlar ... 30 

ġekil 4.7: Zb04 mekanından, volta döĢeme ve çelik kiriĢ detayı gösterir fotoğraf.... 33 

ġekil 4.8: C Blok tadilat öncesi halini gösterir fotoğraf ( M.S.B ĠnĢ. Em. BĢk.lığı 

ArĢivi, 2005) .............................................................................................. 43 

ġekil 4.9: B Blok, güneybatı cephesinin güncel durumunu gösterir fotoğraf, 2010 . 45 

ġekil 4.10: B Blok, Kuzeydoğu cephesinin güncel durumunu gösterir fotoğraf, 2010

 ................................................................................................................. 47 

ġekil 4.11: C Blok, Kuzeybatı cephesinin güncel durumunu gösterir fotoğraf, 2010 49 

ġekil 4.12: Pencerenin kemeri seviyesindeki asma tavan uygulaması B201 holünden 

görünüm (2010 ........................................................................................ 52 

ġekil 4.13: Form yumuĢamasına ve malzeme kaybına uğramıĢ pencere sövesi ve 

baĢlık detayı, (2010) ................................................................................ 53 

ġekil 4.14: Kavlama,bitkilenme ve parça kopması ve yüzey kaybı gibi hasarları 

gösterir fotoğraf, (2010) .......................................................................... 54 

ġekil 4.15: Karayosunu OluĢumunu ve geç dönem müdahaleyi gösterir fotoğraf, 

(2010)....................................................................................................... 55 



 
xii 

ġekil 4.16: Kuzeybatı cephesine ait korozyon, siyah kabuk oluĢumu / kavlamanın ve 

çiçeklenmenin birlikte gözlendiği fotoğraf, (2010) ................................. 55 

ġekil 4.17: Geri alınması mümkün olmayan müdahale olarak BA kiriĢ ve geri 

alınması mümkün müdahale olarak kalorifer borusunu gösterir fotoğraf,  

(2010) ....................................................................................................... 56 

ġekil 5.1: 1913 tarihli ve güncel durumu gösterir vaziyet planları çakıĢtırılmıĢtır. .. 58 

ġekil 5.2: ATeĢvikiye Hastanesi ve terzihane konumunu gösterir kısmi plan (Eldem, 

Akozan. 1981:L6) ...................................................................................... 59 

ġekil 5.3: Tıbbiyenin ve ek binaların yerleĢimini gösterir Ayverdi Haritası (1875).. 61 

ġekil A.1: Plan (kısmi) ............................................................................................... 77 

ġekil A.2: Plan (kısmi) ............................................................................................... 78 

ġekil A.3: Plan (kısmi) ............................................................................................... 78 

ġekil A.4: Plan (kısmi) ............................................................................................... 79 

ġekil A.5: Plan (kısmi) ............................................................................................... 79 

ġekil A.6: Plan (kısmi) ............................................................................................... 80 

ġekil A.7: Plan (kısmi) ............................................................................................... 80 

ġekil A.8: Plan (kısmi) ............................................................................................... 81 

ġekil A.9: Plan (kısmi) ............................................................................................... 81 

ġekil A.10: Plan (kısmi) ............................................................................................. 82 

ġekil A.11: Sur-u sultani içerisinde , Topkapı sahil sarayı dıĢında çeĢitli devirlere ait 

yapıları gösterir vaziyet planı çalıĢması, Eldem,Akozan, 1981, (Topkapı 

Sarayı, Bir Mimari Araştırma, L6) ........................................................ 83 

ġekil A.12: Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane‟yi ve ikincil mahalleri gösterir Ayverdi 

Haritası, 1875 (Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Harita 

ArĢivi No: 3143) ..................................................................................... 84 

ġekil A.13: Saraçhane Ambarlarını gösterir Harita, 1913-1914 (I. Dünya savaĢı 

öncesi Ġstanbul haritaları , Haz: Ġrfan Dağdelen, Ġstanbul: Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Yayınları, 

2005 ........................................................................................................ 85 

ġekil A.14: Cami‟ye ait kayıt belgesi. Encümen ArĢivi (1940) ................................ 86 

ġekil A.15: Cami‟ye ait iç mekan gösterir fotoğraf. Encümen ArĢivi (1940) ........... 87 

ġekil A.16: Cami‟ye ait kuzeybatı cephesini gösterir fotoğraf. Encümen ArĢivi 

(1940) ..................................................................................................... 88 

ġekil A.17: Cami‟ye ait fotoğraf, avludan kuzeybatı  görünüĢü. Encümen ArĢivi 

(1940) ..................................................................................................... 89 

ġekil A.18: Mektebi Tıbbiye-i ġahanelerin kat planlarını gösterir fotoğraf. 1880-

1893 (Library of Congress Fotoğraf ArĢivi No: cph 3b27766 ............... 91 

ġekil A.19: Mekteb-i Tıbbiye-i ġahaneleri nizamiye kapısı, bugünkü güneybatı 

cephesinin 1880-1893 tarihleri arasındaki görünümü. (Library of 

Congress Fotoğraf ArĢivi No: cph 3b27761) ......................................... 93 

ġekil A.20: Mekteb-i Tıbbiye-i ġahaneleri yan cihetinden görünüĢü (bugünkü 

güneybatı cephesinin 1880-1893 tarihleri arasındaki görünümü) (Library 

of Congress Fotoğraf ArĢivi No: cph 3b27770) ..................................... 95 

ġekil A.21: Mekteb-i Tıbbiye-i ġahaneleri nizamiye kapısı (bugünkü güneybatı 

cephesinin 1880-1893 tarihleri arasındaki görünümü) (Library of 

Congress Fotoğraf ArĢivi No: cph 3b28963) ......................................... 97 

ġekil A.22: Mekteb-i Tıbbiye-i ġahaneleri nizamiye kapısı, bugünkü güneybatı 

cephesinin 1880-1893 tarihleri arasındaki görünümü. (Library of 

Congress Fotoğraf ArĢivi No: cph 3b28961) ......................................... 99 



 
xiii 

ġekil A.23: Mekteb-i Tıbbiye-i ġahaneleri, bugünkü kıĢla kuzeybatı cephesinin ve 

demiryolunun 1880-1893 tarihleri arasındaki görünümü. (Library of 

Congress Fotoğraf ArĢivi No: cph 3b28962) ....................................... 101 

ġekil A.24: Mekteb-i Tıbbiye-i ġahaneleri‟nde müceddiden inĢa kılınan kimyahane. 

(Library of Congress Fotoğraf ArĢivi No: cph 3b27763) .................... 103 

ġekil A.25: Depolar (Library of Congress Fotoğraf ArĢivi No: cph 3b27763) ....... 104 

ġekil A.26: Depolar (Library of Congress Fotoğraf ArĢivi No: cph 3b27763) ....... 105 

ġekil A.27: Depolar (Library of Congress Fotoğraf ArĢivi No: cph 3b27763 ........ 106 

ġekil A.28: 19. Yüzyılda Ġstanbul Hayatı, (Renate Schiele, Wolfgang Müller 

Wiener,1988) ........................................................................................ 107 

ġekil A.29: 19. Yüzyılda Ġstanbul Hayatı, (Renate Schiele, Wolfgang Müller 

Wiener,1988) ........................................................................................ 108 

ġekil A.30: Sarayburnu Hava Fotoğrafı, 1917 (Ġstanbul‟ un Tarihsel Topografyası  

Renate Schiele, Wolfgang Müller Wiener, 1977) ................................ 109 

 

ġekil B.1: Sarayburnundaki depolar bölgesini ve M.S.B. Tedarik Bölge BaĢkanlığı‟ 

na bağlı yerleĢimi gösterir hava fotoğrafı ............................................. 113 

ġekil B.2: Sarayburnundaki depolar bölgesini ve M.S.B. Tedarik Bölge BaĢkanlığı‟ 

na bağlı yerleĢimi Tarihi Yarımada genelinde gösterir hava fotoğrafı . 115 

ġekil B.3: Tarihi depo binaları................................................................................. 117 

ġekil B.4: Ön avludan Demirkapı istikametine bakıĢ ve ek binalar ........................ 118 

ġekil B.5: 1Nu‟ lı Nizamiye Fotoğrafları ................................................................ 119 

ġekil B.6: Güneybatı cephesinin genel görünümü ve detay fotoğrafları ................. 120 

ġekil B.7: Güneybatı cephesi, AhĢap doğramalı pencere ve demir parmaklık ....... 121 

ġekil B.8: Güneybatı cephesi giriĢindeki çıkma ve taĢıyıcı ayaklara ait fotoğraflar121 

ġekil B.9: Güneybatı cephesindeki niteliksiz ekler ................................................. 121 

ġekil B.10: C bloğun, Güneybatı cephesini cephesini gösterir fotoğraf.................. 122 

ġekil B.11: Niteliksiz ekler ve taĢ profil, çatı döĢemesi iliĢkisini gösterir fotoğraf 122 

ġekil B.12: Güneybatı cephesinde Bitki ve karayosunu oluĢumunu gösterir fotoğraf

 .......................................................................................................................... 122 

ġekil B.13: Güneydoğu cephsindeki  Saygı Kapısı‟ nı gösterir fotoğraf ................ 123 

ġekil B.14: Saygı Kapısı‟ nın yanındaki güneybatı cephesine açılan merdiven 

sahanlığını gösterir fotoğraf .................................................................. 123 

ġekil B.15: Geç dönemde eklenmiĢ tuğla kaplama ................................................. 123 

ġekil B.16: Saygı Kapısı‟ nın yanındaki güneybatı cephesine açılan sonradan 

eklenmiĢ merdiven sahanlığını gösterir fotoğraf ................................... 123 

ġekil B.17: Güneydoğu cephesi fotoğrafları ........................................................... 123 

ġekil B.18: Saygı Kapısı .......................................................................................... 124 

ġekil B.19: Kuzeydoğu cephesi ve C blok iliĢkisini gösterir fotoğraf .................... 125 

ġekil B.20: Ġç avludan B blok ve C blok cephe fotoğrafları .................................... 125 

ġekil B.21: Kuzeydoğu cephesi ve A blok iliĢkisini gösterir fotoğraf .................... 126 

ġekil B.22: kuzeydoğu cephesini gösterir fotoğraf.................................................. 127 

ġekil B.23: Tıbbiye Camii ve C blok iliĢkilerini gösterir fotoğraf .......................... 127 

ġekil B.24: Ġç avlu fotoğrafı..................................................................................... 127 

ġekil B.25: AhĢap ve alüminyum pencere fotoğrafları ........................................... 128 

ġekil B.26: Alüminyum pencere.............................................................................. 128 

ġekil B.27: Abdülmecit tuğrası................................................................................ 129 

ġekil B.28: C blok (kıĢla) giriĢ kapısı kitabeleri fotoğrafı....................................... 129 

ġekil B.29: C blok (kıĢla) giriĢ kapısı volta döĢeme detayı gösterir fotoğraf.......... 129 

ġekil B.30: A101 hol fotoğrafları ............................................................................ 130 

file:///C:/Users/Tolga/Desktop/tolga%2018.11.2010/05.12.2010tt.docx%23_Toc279346059
file:///C:/Users/Tolga/Desktop/tolga%2018.11.2010/05.12.2010tt.docx%23_Toc279346059


 
xiv 

ġekil B.31: B101 giriĢ holüne ait detay fotoğrafları ................................................ 131 

ġekil B.32: B101 holüne ait detay fotoğrafları ve kapıya dönüĢtürülen pencere detayı

 .......................................................................................................................... 131 

ġekil B.33: B101 holünden A101 holüne bağlantı sağlayan merdiven fotoğrafları 132 

ġekil B.34: B201 holünden B104  holüne bağlanan merdiven ve sağanlık detayı .. 132 

ġekil B.35: B102 holü ve ofis kapıları ..................................................................... 132 

ġekil B.36: ZB04 holünden B104 holüne bağlanan merdiven ................................ 133 

ġekil B.37: B104 holü görünümü ............................................................................ 133 

ġekil B.38: B104 holünü B 201 holüne bağlayan merdiven .................................... 133 

ġekil B.39: B103 holünden B104 holünün görünümü ............................................. 133 

ġekil B.40: B103 Holü ............................................................................................. 134 

ġekil B.41: B116 mekan kapısının görünümü ......................................................... 134 

ġekil B.42: B104 holünden  B115 mekanının kapısının görünümü ........................ 134 

ġekil B.43: B104 holünden B 114 mekanının görünüĢü ve B103 holüne geçiĢ ...... 134 

ġekil B.44: B105 holünden B106 holünün görünümü ............................................. 135 

ġekil B.45: B106 holünden B121 mekanının görünüĢü .......................................... 135 

ġekil B.46: B106 holden B105 holünün  görünümü ................................................ 135 

ġekil B.47: B106 holündeki kablo kanalları ............................................................ 135 

ġekil B.48: B115 mekanı ......................................................................................... 136 

    ġekil B.49: B116 mekanı .......................................................................................... 137 

ġekil B.50: B117 mekanı ......................................................................................... 138 

ġekil B.51: B118 mekanı ......................................................................................... 139 

ġekil B.52: B118 mekanı kiriĢ detayı ...................................................................... 139 

ġekil B.53: AhĢap doğrama detayı .......................................................................... 139 

ġekil B.54: B119 mekanı ......................................................................................... 140 

ġekil B.55: B119 mekanının B105‟ e açılan tepe pencereleri ................................. 140 

ġekil B.56: B120 mekanı ......................................................................................... 141 

ġekil B.57: B121 holünden B123 mekanı görünümü .............................................. 142 

ġekil B.58: B121 mekanından B122 mekanının görünümü .................................... 142 

ġekil B.59: B121 mekanındaki betonarme kiriĢ detayı ........................................... 143 

ġekil B.60: B122 mekanı ......................................................................................... 143 

ġekil B.61: B122 mekanından kuzeybatı cephesine açılan alüminyum doğramalı 

pencerelere ait fotoğraf .......................................................................... 143 

 ġekil B.62: B122 mekanı kuzeybatı cephesine açılan pencere ............................... 144 

ġekil B.63: B123 mekanının kuzeybatı cephesine açılan alüminyum pencere ....... 144 

ġekil B.64: B124 mekanı ......................................................................................... 145 

ġekil B.65: B124 mekanının güneybatı cephesine açılan penceresi ........................ 145 

ġekil B.66: B124 mekanı kalorifer sistemi .............................................................. 145 

ġekil B.67: B124 mekanı ......................................................................................... 145 

ġekil B.68: B124 mekanı ......................................................................................... 145 

ġekil B.69: B201 holü merdiveni ............................................................................ 146 

ġekil B.70: B201 hol pencere tavan iliĢkisi ............................................................. 146 

ġekil B.71: B201 holü .............................................................................................. 146 

ġekil B.72: B201 holünden B209 mekanının görünümü ......................................... 146 

ġekil B.73: B204 mekanında yüzeysel olarak örtülmüĢ kapı .................................. 147 

ġekil B.74: B203 holünden  B207 mekanının görünümü ........................................ 147 

ġekil B.75: B203 holünden B 201 holünün görünümü ............................................ 147 

ġekil B.76: B203 holünden B205 ve  B207 mekanları görünümü .......................... 147 

ġekil B.77: B212 mekanı ......................................................................................... 148 

ġekil B.78: B202 holü .............................................................................................. 148 



 
xv 

ġekil B.79: B205 mekanını B204 e bağlayan kapatılmıĢ kapı ................................ 148 

ġekil B.80: B205 mekanı asma tavan ...................................................................... 148 

ġekil B.81: B209 mekanı ......................................................................................... 149 

ġekil B.82: B208 mekanı ......................................................................................... 150 

ġekil B.83: ZA02 holündeki kiriĢ ve tepe pencereleri ............................................. 150 

ġekil B.84: ZA04 holünü B104 holüne bağlayan merdiven .................................... 150 

ġekil B.85: ZA06 mekanının görünümü .................................................................. 151 

ġekil B.86: ZA01 holünden ZB01 holünün görünümü ........................................... 151 

ġekil B.87: ZA02 holünden ZA03 holünün görünümü ........................................... 151 

ġekil B.88: ZA02 holünden Za01 holünün görünümü ............................................ 151 

ġekil B.89: ZA13 mekanı ........................................................................................ 152 

ġekil B.90: ZA13 mekanından ZA14 mekanının görünümü ................................... 152 

ġekil B.91: KiriĢ detayı ve kalorifer boruları fotoğrafı ........................................... 152 

ġekil B.92: ZA10 mekanı ........................................................................................ 152 

ġekil B.93: Tepe penceresi ...................................................................................... 153 

ġekil B.94: ZA02 holü görünümü ........................................................................... 153 

ġekil B.95: ZA03 holünden ZA11 mekanının görünümü ....................................... 153 

ġekil B.96: ZA10 pencere kemeri duvar iliĢkisi ...................................................... 153 

ġekil B.97: ZA12 mekanı ........................................................................................ 154 

ġekil B.98: B104 holü kiriĢleri ................................................................................ 154 

ġekil B.99: Yeni onarım görmüĢ C104 holü ........................................................... 154 

ġekil B.100: ZB02 hol ............................................................................................. 154 

ġekil B.101: ZB03 holü limon kiriĢli  çelik merdiven ............................................ 155 

ġekil B.102: ZB03 holü asma tavan taĢıyıcı iliĢkisi ................................................ 155 

ġekil B.103: ZB03 holünü C101 holüne bağlayan merdiven .................................. 155 

ġekil B.104: ZB03 holündeki sahanlıkta avluya açılan  pencere ............................ 155 

ġekil B.105: ZB04 mekanındaki volta döĢeme ....................................................... 156 

ġekil B.106: B107 mekanı ....................................................................................... 156 

ġekil B.107: ZB07 mekanındaki ahĢap basık kemerli  dolu alınlıklı pencere ......... 156 

ġekil B.108: C Blok avluya açılan cephe ................................................................ 156 

ġekil B.109: ZB10 mekanındaki güneybatı cephesine açılan yarım daire  kemerli 

pencere ................................................................................................ 157 

ġekil B.110: Kuzeybatı cephesi ............................................................................... 157 

ġekil B.111: Niteliksiz ekler ve karayosunu oluĢumu ............................................. 157 

ġekil B.112: AhĢap bozulması ................................................................................. 157 

ġekil B.113: Pilastır baĢlığında malzeme kaybı ...................................................... 158 

ġekil B.114: KapatılmıĢ pencere ............................................................................. 158 

ġekil B.115: Çelik taĢıyıcı detayı ............................................................................ 158 

ġekil B.116: Alüminyum pencere............................................................................ 158 

ġekil B.117: Küfeki taĢı ........................................................................................... 158 

ġekil B.118: Güneybatı cephesindeki niteliksiz uygulamalar ................................. 159 

ġekil B.119: Küfeki taĢı pencere sövesindeki yüzey kaybı ..................................... 159 

ġekil B.120: Güneybatı cephesinde pencereden dönüĢtürülmüĢ kapı ..................... 159 

ġekil B.121: AhĢap pencere detayı .......................................................................... 159 

ġekil B.122: Güneybatı cephesinde taĢ söve detayı ................................................ 160 

ġekil B.123: TaĢ söve profilleri ............................................................................... 160 

ġekil B.124: B blok geçiĢ detayları ......................................................................... 161 

ġekil D.1: Vaziyet Planı (Rölöve) Ö:1/2000 ........................................................... 177 

ġekil D.2: Vaziyet Planı (Rölöve) Ö:1/500 ............................................................. 179 

ġekil D.3: 0.00 Kotu Planı (Rölöve) ........................................................................ 181 



 
xvi 

ġekil D.4: +4.76 ve 7.90 Kotu Planı (Rölöve) ......................................................... 183 

ġekil D.5: +10.11 Kotu Planı (Rölöve) .................................................................... 185 

ġekil D.6: +4.76 ve 7.90 Kotu Planı- Ölçülü (Rölöve) ............................................ 187 

ġekil D.7: AA – EE Kesiti (Rölöve) ........................................................................ 189 

ġekil D.8: BB – CC Kesiti (Rölöve) ........................................................................ 191 

ġekil D.9: DD Kesiti (Rölöve) ................................................................................. 193 

ġekil D.10: Güneybatı Cephesi  (Rölöve) ................................................................ 195 

ġekil D.11: Kuzeydoğu Cephesi  (Rölöve) .............................................................. 197 

ġekil D.12: Güneydoğu ve Kuzeybatı Cephesi  (Rölöve) ....................................... 199 

ġekil D.13: Vaziyet Planı (Restitüsyon) Ö:1/500 .................................................... 201 

ġekil D.14: Zemin Kat Planı (Restitüsyon) ............................................................. 203 

ġekil D.15: Birinci Kat Planı (Restitüsyon) ............................................................. 205 

ġekil D.16: Ġkinci Kat Planı (Restitüsyon) ............................................................... 207 

ġekil D.17: EE Kesiti (Restitüsyon) ........................................................................ 209 

ġekil D.18: BB – CC  Kesiti (Restitüsyon) ............................................................. 211 

ġekil D.19: AA – DD  Kesiti (Restitüsyon) ............................................................. 213 

ġekil D.20: Güneybatı Cephesi  (Restitüsyon) ........................................................ 215 

ġekil D.21: Kuzeybatı Cephesi  (Restitüsyon) ........................................................ 217 

ġekil D.22: Malzeme Analiz .................................................................................... 219 

ġekil D.23: Hasar Analizi ........................................................................................ 221 

ġekil D.24: Müdahale Önerisi ................................................................................. 223 

ġekil D.25: Zemin Kat Planı (Restorasyon önerisi)................................................. 225 

ġekil D.26: Birinci Kat Planı (Restorasyon önerisi) ................................................ 227 

ġekil D.27: Ġkinci Kat Planı (Restorasyon önerisi) .................................................. 229 



 
xvii 

ÇĠZELGE LĠSTESĠ 

                                                                                                                                             Sayfa 

Çizelge C.1: BOA A.}AMD. 29/52 ........................................................................ 163 

Çizelge C.2: BOA A.}AMD. 82/45 ........................................................................ 163 

Çizelge C.3: BOA A.}MKT.MHM. 352/96 ............................................................ 164 

Çizelge C.4: BOA A.}MKT.MHM. 398/87 ............................................................ 165 

Çizelge C.5: BOA A.}MKT.MHM. 399/35 ............................................................ 165 

Çizelge C.6: BOA A.}MKT.MHM 447/93 ............................................................. 165 

Çizelge C.7: BOA DH.ĠD.. 47 -1/23 ....................................................................... 166 

Çizelge C.8: BOA EV.d… /16198 .......................................................................... 167 

Çizelge C.9: BOA Ġ..DH.. 105/5288 ....................................................................... 167 

Çizelge C.10: BOA MF.MKT. 1155/8 .................................................................... 167 

Çizelge C.11: BOA A.}MKT.MHM. 472/15 .......................................................... 168 

Çizelge C.12: BOA A.}MKT.NZD. 266/2 .............................................................. 168 

Çizelge C.13: BOA C..EV.. 166/8295..................................................................... 168 

Çizelge C.14: BOA C..SH.. 26/1251 ....................................................................... 169 

Çizelge C.15: CA 230..0.0.0 87.11.14/34T139 ....................................................... 169 

Çizelge C.16: CA 230..0.0.0  93.33.2/34T334 ........................................................ 169 

Çizelge C.17: BOA A.}MKT.MHM.  376/34 ......................................................... 170 

Çizelge C.18: BOA A.}MKT.MHM.  451/69 ......................................................... 170 

Çizelge C.19: BOA A.}MKT.MHM.  449/48 ......................................................... 170 

Çizelge C.20: Demirkapı KıĢlası kronolojik cetvel ................................................. 171 

Çizelge C.21: Kitabelerin türkçe transkripsiyonu ................................................... 173 

 



 
xviii 



 
xix 

DEMĠRKAPI KIġLASI’NIN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ, M.S.B. ĠSTANBUL 

TEDARĠK BÖLGE BAġKANLIĞI OLARAK KULLANIMI VE KORUMA 

SORUNLARI 

ÖZET 

Bu çalıĢmada Ġstanbul‟un Eminönü Ġlçesi‟nin Sirkeci‟yi Sarayburnu semtine 

bağlayan  HocapaĢa Mahallesi‟ nde yer alan M.S.B. Tedarik Bölge BaĢkanlığı 

yapılarından karargah binasının günümüzdeki durumunun belgelenmesi, tarihsel 

geliĢim sürecinin araĢtırılması, yapının korunup gelecek nesillere aktarılabilmesi için 

gerekli müdahalelerin ve yeniden kullanımına yönelik önerilerin yapılması 

amaçlanmıĢtır.  

Sur-u Sultani‟nin Haliç ile birleĢtiği noktada konumlanan yapı 19. yy‟ın baĢında 

kıĢla olarak inĢa edilmiĢtir. 1865 yılına kadar 1 nci Kolordunun elbise ve mühimmat 

deposu olarak kullanılmıĢtır. 1865 kolera salgınından dolayı mevcut tıbbiyenin 

taĢınması gerektiğinde Demirkapı‟ daki bu kıĢlaya yerleĢilmiĢ ve bina Mekteb-i 

Harbiye-i Tıbbiye-i ġahâneleri (As.Tıbbiye Mektebi) olarak 1903 yılına kadar hizmet 

vermiĢtir. ĠĢgal dönemlerinde Fransız kıĢlasına dönüĢen yapı, 1956 tarihinde Ġstanbul 

Levazım Amirliği olarak iĢlevlenmiĢtir. 1984 yılından itibaren Lv. Amirliği yerine 

Ġstanbul Ted.Blg.BĢk.lığı adını almıĢtır. 

ÇalıĢma kapsamında yapının bulunduğu  Eminönü  Ġlçesi ve Sarayburnu semtinin 

coğrafi konumları,  tarihsel ve sosyal geliĢmeleri incelenmiĢtir. Ġstanbul‟da yer alan 

diğer askeri yapılar kapsamında tarihi kıĢla yapıları ve kullanım olanakları da tez 

kapsamında araĢtırılmıĢtır. 

Ġstanbul Ġç Tedarik Bölge BaĢkanlığı, halihazırda iki ayrı bölgede konuĢlanmıĢtır. 

Sirkeci Garı ve Gülhane Parkı arasında kalan Demirkapı (Otlukçu) KıĢlası olarak 

adlandırılan bölgede Bölge BaĢkanlığı idari birimleri ile bağlı bina ve tesisler 

bulunmaktadır.  Topkapı Sarayı‟nın doğu sınırı ile demiryolları arasında kalan 

bölgede Depolar Komutanlığı Karargahı, depo binaları ile erbaĢ ve er binalarının bir 

kısmı ve kolaylık tesisleri bulunmaktadır.  

Tez konusu olarak Demirkapı KıĢlası idare binası incelenmiĢ, bütün mekanları ve 

cepheleri ayrıntılı olarak tanımlanmıĢ, yapıdaki hasar, kullanılmıĢ olan malzemeler 

ve teknikler detaylı bir Ģekilde tanımlanmıĢtır. Restitüsyon çalıĢmasında öncelikle 

yapıda var olan izler belirlenmiĢ, eski haritalar, arĢiv belgeleri ve Ġstanbul‟da yer alan 

diğer tıp okulları ve kıĢlalarının mimari özellikleri göz önünde bulundurularak  

ayrıntılı plan, cephe ve vaziyet planı önerileri getirilmiĢtir. Restorasyon çalıĢması 

kapsamında yapının mevcut durumunun korunması için gerekli müdahaleler 

belirlenmiĢ, yapının yeniden iĢlevlendirmesi için bölgenin ihtiyaçları ve 

Eminönü‟nde ki tarihi yapı zenginliği ve Sur-u Sultani içerisinde konumlanması ve 

geniĢ yerleĢim alanı gibi girdiler göz önünde bulundurularak önerilerde 

bulunulmuĢtur. 
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THE HISTORICAL EVOLUTION OF THE DEMIRKAPI BARRACK, ITS 

ADAPTIVE RE-USE AS M.S.B. ISTANBUL TEDARIK BOLGE 

BASKANLIGI BUILDING AND THE CONSERVATION PROBLEMS 

SUMMARY 

The aims of this project are; to document the existing condition of the command 

center building of M.S.B. Tedarik Bölge BaĢkanlığı located on HocapaĢa 

neigbourhood of Eminönü district which connects Sirkeci to Sarayburnu, to 

investigate the historical development process, of the building, to contribute the 

conservation of the building and its heritage for the future generations by suggesting 

necessary actions and new function proposals. 

The building located on the intersection of Sur-u Sultani and Haliç was builded as 

barracks in the beginning of 19th Century. Until 1865, it was used as a depot for 

uniforms and ammunitions of 1st army corps. Because of a need of moving the 

medical school at the time of cholera epidemic in 1865, the medical school moved in 

to these barracks in Demirkapı. And the building named as Mekteb-i Harbiye-i 

Tıbbiye-i ġahâneleri and served as military medical school until 1903. During the 

French occupation period, the buildinsg became a French barracks. In 1956, the 

buildings started to be used as Ġstanbul quartermaster corps headquarters and called 

as „Ġstanbul Levazım Amirliği‟. In1984, the building started to be called as „Ġstanbul 

Ted. Blg.BĢk.‟  

In the scope of this project, Eminönü and Sarayburnu neighborhoods‟ geographical, 

historical and sociological developments analyzed and other military buildings and 

historical barracks in Ġstanbul and their functions are also discussed. 

Ġstanbul Ġç Tedarik Bölge BaĢkanlığı is currently deployed in two separate areas. One 

of them located on the area called as „Demirkapı (Otlukçu) KıĢlası‟between the 

Sirkeci train station and Gülhane park is examined as Project; in which area the 

administrative offices and buildings are located. As a main subject of this project, the 

administrative building of Demirkapı KıĢlası and all the building area and its façade 

are analyzed in details. The damages in the building structure, the materials and the 

construction techniques used in the building‟s construction are described in details.  

In the restitution stage, the existing traces on the building are analyzed and in the 

light of this analysis, old maps showing the region, archives, architectural 

characteristics of the other medical and military buildings in Istanbul, suggestions of 

Façade and site plans and detailed plans are given. 

In the restoration process, necessary actions to preserve the current condition of the 

building are determined and suggestions about the renovation of the building 

according to the facts that it is located in a historical Eminönü area and Sur-u Sultani 

and it has very large deployment area.  
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1. GĠRĠġ 

Sarayburnu, tarihi yarımada içerisinde özgünlüğünü, tarihi dokusunu büyük oranda 

korumuĢ olsa da 1950‟ li yıllarda yürütülen planlama çalıĢmaları dahilinde alanda 

önemli değiĢimler olmuĢtur. Günümüzde bölgedeki yoğun trafik akıĢı, ulaĢım ağının 

önemli bir noktası olması ve yeni geliĢtirilen ulaĢım projelerinin uygulama 

çalıĢmaları bir yandan, bölgedeki turistik rant bu binalara yönelik dikkati arttırmıĢ ve 

ilgili kurumlar tarafından yeni projeler geliĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. 

Sur-u sultani‟ nin içerisindeki diğer örneklere nazaran daha az incelenmiĢ olan 

Demirkapı KıĢlası 19.yy BatılılaĢma etkileri bağlamında incelenmeye değerdir. 

Mimari açıdan günümüze kadar detaylı bir incelemesi yapılmamıĢ olan bina 

özgünlüğüne saygı duyulmadan geçirdiği birçok onarım sonucunda birçok değerli 

bilgiyi günümüze kadar taĢıyamamıĢtır. Bu kadar az donanıma sahip bir çalıĢma 

alanı olması yerleĢimin uzun süredir askeri idarenin elinde olması ile 

sebeplendirilebilir. 

ÇalıĢma, Sarayburnu yerleĢiminde var olan yeniden iĢlevlendirme arayıĢlarına destek 

vermeyi ve kurumlar arası tartıĢmalı kullanımlar yerine yeniden iĢlevlendirme 

arayıĢlarında  yapıya en uygun kullanımlarla sorunu çözmeyi amaçlamakta; dönemin 

mimari mirasının önemli elemanlarından olduğunu vurgalamaya çalıĢmaktadır. Bu 

sebeple bölgenin ve çalıĢma alanının en doğru Ģekilde belgelenmesi , ulaĢılabilen 

tüm bilgilerin bir kaynakta toplanması, tarihi araĢtırma ile restitüsyon projesinde 

yansıtılması ve yapının günümüzde ve de ilerleyen yıllarda kullanımına dair bir 

yaklaĢım geliĢtirilmesine odaklanmaktadır. Restorasyon aĢamasında hem bölgenin 

günümüzdeki kullanıcılarından ihtiyaçları doğrultusunda fikir alınmıĢ hem de turizm 

bölgesinde yer alan yapının ileride içerebileceği iĢlevlere göre yapı sağlığını ön 

planda tutan ve esnek çözümleme imkanı sağlayan bir yaklaĢım benimsenmiĢtir.
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2.  YÖNTEM 

ÇalıĢma M.S.B. Ġstanbul Tedarik Bölge BaĢkanlığı karargah binasının rölöve, 

restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılmasını kapsamaktadır. Yapının 

araĢtırılması esnasında Ġstanbul 4 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma 

Bölge Kurulu‟ nda yapının dosyaları incelenmiĢ, T.C.BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi, 

Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, Ġstanbul Arkeoloji Müzeleri, 

Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Enstitüsü, 

BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı‟na gidilerek gerekli 

veriler toplanmıĢtır. Atatürk Kitaplığı ve çeĢitli üniversite kütüphanelerinde bulunan 

bölgeyle ilgili doktora ve yüksek lisans tezleri incelenmiĢtir. Ayrıca konuyla ilgili 

ayrıntılı bir literatür taraması yapılmıĢtır.  

Ġnceleme konusu olan Demirkapı KıĢlası Karargah binası için M.S.B ile ilgili gerekli 

yazıĢmalar yapılıp, proje kapsamı içerisinde incelenecek bina için gerekli izinler 

alınmasının ardından alan çalıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Rölöve çalıĢmasına ayrıntılı plan, 

kesit ve cephe krokilerinin çizilmesiyle baĢlanmıĢtır. Krokiler tamamlandıktan sonra 

ölçüm iĢlemine geçilmiĢtir. Ölçüm esnasında aletli ve geleneksel ölçüm yöntemleri 

birarada  kullanılmıĢtır. Plan ölçümlerinde sahanın geniĢ olması sebebiyle total 

station kullanılmıĢ,  diğer bütün ölçüler geleneksel üçgenleme metoduyla alınmıĢtır. 

Bahçede alınan poligon noktalarıyla tüm cepheler; total stationla ölçülmüĢ böylelikle 

yapının dıĢ konturu çıkartılmıĢtır. Total stationla yapılan ölçümler kapı ve pencere 

çaprazlarıyla diğer mekanlara bağlanmıĢtır. Kesit ölçümlerinde gereken yerlerde 

sıklıkla total station kullanılmıĢ, yükseklikler bazı yerlerde nivo yardımıyla 

ölçülmüĢ, cephe ve sahada total stationla alınan noktalar aracılığıyla yükseklikler 

birbirine bağlanmıĢtır. Profil ve bezemelerde profil tarağı ve mulaj tekniği 

kullanılmıĢtır. Ölçüm çalıĢmaları sonunda yapının 1/1000 ölçekte vaziyet planı ve 

binanın bütünüyle iliĢkisini gösteren 1/200 ölçekli kat planları, kesitleri, cephe 

paftaları hazırlanmıĢtır. Ayrıca analitik rölöve çizimleri üzerinde hasar ve malzeme 

analizleri yapılmıĢtır. Yapılan restitüsyon çalıĢması esnasında öncelikle yapıda var 

olan izler incelenmiĢ, The Library of Congress ArĢivi‟ nde bulunan çizim ve 
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belgelerine ulaĢılmıĢtır. Bölgeyle ilgili eski harita ve fotoğraflar da incelenmiĢ ve 

restitüsyona yönelik gerekli literatür taraması yapılmıĢtır. Yapının restorasyon 

çalıĢması sırasında da mümkün olan en az müdahale amaçlanmıĢ ve iĢlev değiĢikliği 

getirilerek yapının halka açık bir kültür kompleksine çevrilmesi önerilmiĢtir. 
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3.   SARAYBURNU  VE ÇEVRESĠ 

Fatih Ġlçesine bağlı, HocapaĢa Mahallesi‟ nin kuzey-kuzeydoğu kesimlerini kapsayan 

semttir. Batıda Eminönü ve Sirkeci‟ ye komĢu olan semt, Topkapı Sarayı‟ nın sahil 

bölümünde, Haliç ile Marmara Denizi arasında kalan üçgen Ģeklindeki burun olması 

sebebiyle bu adı almıĢtır. Yabancı kaynaklarda bölgenin “Seraglio Point”
1
 ya da 

"Pointe du Sarai"
2
 olarak adlandırılması günümüzde Sarayburnu kullanımına ön ayak 

olmuĢtur. Bölgenin büyük ölçekli vaziyet planı incelendiğinde Topkapı Sarayı ve 

etrafını çevreleyen Sur-u Sultani
3
 olarak adlandırılan, Fatih dönemi inĢa edilen kara 

surları ile Bizans döneminden günümüze ulaĢan Marmara Surları‟ nın birleĢtiği, 

Topkapı Sarayı‟ nın denize açıldığı alanı kapsadığı görülmektedir. 

ġekil 3.1: Sarayburnu ve yakın çevresini gösteren hava fotoğrafı 

Demirkapı, Sur-u Sultani üzerinde yer alan kapılardan bir tanesidir. Sarayın dördü 

karada üçü deniz birleĢiminde olan dokuz adet büyük kapısı olduğu bilinmektedir. 

Bu kapılar Otluk Kapısı, Bab-ı Humayun, Soğuk ÇeĢme Kapısı, Demirkapı, Topkapı, 

Değirmen Kapısı ve Balıkhane Kapısı ile kale kapıları olan Bahçe Kapısı ve Ahır 

Kapı‟ dır. (Eldem,Akozan, 1981:8) (ġekil 3.2). 

                                                 

 

 
1
seraglio point: (ing) “point of seraglio”  olarak da kullanımı mevcut olup, Sarayburnu kelimesinin 

Ġngilizce karĢılığıdır. 
2
 Pointe du Sarai: (fr) Sarayburnu kelimesinin Fransızca kaynaklarda özellikle kartpostallarda sıklıkla 

kullanımına rastladığımız  fransızca karĢılığıdır. 
3
Demiryolunun yapımından sonra Sur-u Sultani‟ nin tanımladığı kapalı poligon zedelenerek 

günümüzde kesintiye uğradığından kapalı bir alan tanımından bahsetmek doğru değildir. 
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Sarayburnu yerleĢimi içerisinde yer alan ve adını yapıldığı malzemeden alan, tarihi 

Demirkapı semti günümüzde HocapaĢa Mahallesi‟ nin içerisinde küçük bir yerleĢim 

bölgesi olarak tanımlanmakta olup, daha çok ticari amaçla kullanılmaktadır. Konut 

oluĢumuna rastlanmamıĢtır. 

 

ġekil 3.2: Topkapı ve çevresinin çeĢitli devirlere ait yerleĢimini gösterir vaziyet planı 

üzerinde Demirkapı gösterimi  (Eldem,Akozan, 1981:L6) 
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3.1 Bölgenin Tarihi GeliĢimi 

Ġstanbul‟ un en yoğun yerleĢim tabakasının olduğu, 1.Arkeolojik sit alanı ilan edilen 

bölgenin tarihi ilk iskan dönemlerine kadar uzanmaktadır. Bölgede yapılan kazı 

çalıĢmalarında
4
 prehistorik devire ait buluntulara rastlanması bu sebeptendir. 

ÇalıĢma alanının da içerisinde yer aldığı Sarayburnu yerleĢimi sarayın geliĢimiyle 

paralel olarak iĢlevsel değiĢiklikler göstermiĢtir. 

Bölgenin Ģehrin en merkezi ve hakim yeri olması, savunma kolaylığı gibi bir çok 

özellikten ötürü, birçok medeniyetin kuruluĢ ve yönetim merkezi olmuĢtur. Her 

devir, bir önceki devirin idaresel, yapısal kurgusundan etkilenmiĢ ve istifade etmiĢtir. 

Yarımada konumundaki Sarayburnu, denizden gelebilecek saldırıları önlemek 

amacıyla daha ilk dönemden itibaren surla çevirilmiĢtir. 

 

ġekil 3.3: Sur-u Sultani içinde, Topkapı Sarayı ve etrafındaki yerleĢimin Kauffer 

Haritası üzerinde gösterimi (Ġ.B.K.H.A., No: 43_220) 

                                                 

 

 
4
 1945-50 yıllarında M. Ramazanoğlu tarafından yapılan kazılarda M.Ö. 13.YY. olarak tarihlenen Frig  

keramiğine rastlanmasından bahseden Tezcan‟ nın  (1989, 9) Dr. Afif Erzen‟ den yaptığı aktarım, 

buluntular ve dönemleri hakkında detaylı bilgi vermektedir. 
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Bizans devrinde bu surlar geliĢme göstermiĢtir. Osmanlılar zamanında da surlar 

ihmal edilmemiĢ ve fetihten sonra deniz surları, kara surları ile birleĢtirilerek “Sur-u 

Sultani” olarak adlandırılan kapalı bir poligona dönüĢen surlar, bölgenin sınırlarını 

oluĢturmuĢtur. Yönetimsel gücün büyümesiyle, sarayı dıĢ dünyadan ayıran bu sınırlar 

daha da geniĢlemiĢtir. 

XVIII. yüzyılda Demirkapı‟ nın sarayın en iĢlek ve en önemli kapılarından biri 

olduğu, doğrudan sarayın bahçelerine açıldığı ve çoğunlukla bostancıların kullandığı 

bir kapı olması nedeniyle Bostancı Kapısı adıyla da anıldığı, ayrıca huzura çıkacak 

elçilerin bu kapıyı kullandıkları bilinmektedir . XVIII. Yüzyılda ise semtte üst düzey 

kiĢilerin konaklarının ve daha küçük rütbeli kiĢilerin konutlarının bulunduğu 

belirtilmektedir (Ġnciciyan, 1956, 128).  

XIX. yüzyılın baĢlarından itibaren Demirkapı semtinin gözden düĢtüğü ve 

çoğunluğunu Yahudilerin oluĢturduğu dar gelirli kiĢilerin bu semtte yerleĢmeye 

baĢladığı görülür (Mehmed Ziya, 1928, 308). Bu olgunun gerçekleĢmesindeki en 

önemli etken, Osmanlı padiĢahlarının Dolmabahçe, Çırağan ve Yıldız Sarayı gibi 

yeni saraylar inĢa ettirerek Boğaziçi yaĢamını tercih etmeleri, bunun sonucunda da 

Topkapı Sarayı‟ nı giderek terk etmeleridir. Diğer etmenler ise; tren yolunun yapımı 

sırasında Demirkapı‟ dan, sahile kadar olan kısmın yıkılması ile hem Gülhane Parkı 

tarafında hem de dıĢarıdan çeĢitli binaların surlara bitiĢik olarak inĢa edilmesidir.  

Demirkapı semtindeki bu çöküĢ özellikle XX. yüzyılın baĢlarından itibaren 

ivmelenerek hızlanmıĢ, semt konut bölgesi olma özelliğini kaybederek ticaret bölgesi 

iĢlevini kazanmıĢtır. Böylece mimari itibarı sarsılan Demirkapı‟ dan demiryolunun 

geçmesiyle eski bütünlüğü bozulmuĢtur. Daha sonra Menderes Dönemi imar 

hareketleri bölgeyi de etkilemiĢ, kıyı Ģeridinin doldurulması sebebiyle kazanılan alan 

Sirkeci – Florya sahil yolu olarak kullanılması ve park olan burun doğu-batı yönünde 

ikiye bölünmüĢtür. Özellikle bu güzergahtaki pek çok eski eserin zarar görerek yok 

olduğu bilinmektedir (ġekil 3.1, 3.2).  

Birinci derece arkeolojik sit alanı olan bölgenin arkeolojik potansiyelini vurgulamak 

ve mevcut yapıların doğru değerlendirilmesi sağlamak için çalıĢma alanı içerisindeki 

bazı Bizans devri yapılarına genel hatlarıyla aĢağıda baĢlıklar halinde değinilmiĢtir. 

330‟ dan 1453 yılına kadar geçen süreç içerisinde bu bölgede dini, yönetim, saray 

yapıları gibi Bizans anıtlarının konumlandığı bilinmektedir. ÇalıĢma alanı içerisinde 

Bizans‟ a ait lekeler incelendiğinde (ġekil 3.8), M.S.B.‟ ye bağlı alan içerisinde 
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bulunan yapılardan biri; Mangana Sarayıdır. 1921-1923 arasındaki  iĢgal yılları 

zamanında Demangel ve Mamboury‟ nin gözetiminde yapılan kazılarda sarayın 

yerleĢimi ile ilgili bilgilere ulaĢılmıĢtır (ġekil 3.8-1). 

Sarayın büyük bir kısmı Osmanlı döneminde yıktırılmıĢ olsa da sarnıç gibi 

kullanımları olan bazı altyapı kalıntıları hala mevcuttur (Tezcan, 1989, 109). 

 

ġekil 3.4: Mamboury‟e göre Mangan Sarayını gösterir plan, (1976) 

Bir diğer önemli Bizans altyapısı ise M.S.B‟ ye bağlı Depolar Komutanlığı sınırları 

içerisinde yeralan, Hagias Georgies Manastırı- Hodogetria Vaftizhanesi olarak da 

bilinen yapıdır (ġekil 3.5). Hülya Tezcan‟ nın belirttiğine göre demiryolu tarafından 

tahrip edilen saraya ait kalıntılar içi toprak ve moloz dolmuĢ olsa da yapıya ait 

altyapı kalıntısı kısmi olarak gözlemlenebilmektedir (ġekil 3.8-2). 

Konstantinos Monamakhos tarafından 1042-1054 yılları arasında yaptırılmıĢtır      

(Demangel,  1939:19). Bu manastır hakkında, planı haricinde, bir bilgi 

bulunamamıĢtır. Fakat  fetihten  sonra  burası   derviĢ  tekkesi  olarak kullanılmıĢtır 

(Demangel, 1939 : 22). Bu manastır ve kiliseye ait kalıntılar, 1921 -1923 yılları 

arasında yapılmıĢ kazılarda tespit edilmiĢtir. Hg.Georgios manastır kompleksinin alt 

yapıları tamamen ortaya çıkartılmıĢtır. Ġnce, uzun dikdörtgen Ģeklinde uzanan, büyük 

ayaklarla taĢınan, kemerli tonoz ve kubbelerle örtülü muazzam alt yapılardır.  

Manastır ve kilisenin Ģemaları farklıdır, kilisenin zemin planı Yunan Haçına 

benzeyip ortada merkezi kubbe ve dört köĢe kubbesi olarak düĢünülmüĢtür 

(Demangel, 1939 : 26). Manastır kısmı ise kalın bir duvarla 2 nefe ayrılmıĢ ve 
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bölümlerin üzeri altı kubbeyle örtülmüĢtür. Manastır ve kilise kısmı beĢik tonozlu 

uzun bir mekanla bağlanmıĢ olup bu ana mekan daha çok manastırın bir uzantısı 

olarak görülmektedir. Manastırla bu mekan aynı seviyede olmasına rağmen kilise 

zemini 1,5 metre yüksekte bulunmaktadır (ġekil 3.6). Mamboury' nin çizdiği plana 

göre vaftizhane, kilisenin önünde kuzeybatı yönünden uzanan dikdörtgen Ģeklindeki 

avlunun tam ortasına yerleĢtirilmiĢtir. Tespitlere göre üstü kubbeyle örtülü sekizgen 

bir Ģema elde   edilmiĢtir. Kubbe sekizgen duvarlardan sonra, çokgene çevrilen bir 

kasnak üzerine oturtulmuĢ olup, karĢılıklı iki giriĢi vardır (ġekil 3.5). Bunlar 

ortasındaki apsisin merkezinden geçen ve kiliseyi iki eĢit parçaya bölen bir aks 

üzerinde yer almaktadır. Vaftizhane‟ nin tam ortasında bir vaftiz havuzu mevcuttur. 

Vaftizhane'nin manastır kompleksi ile aynı tarihte yapılmıĢ olduğu, buna göre 

11.yüzyıla ait olarak tarihlendirildiği ve bu gün ise mevcut olmadığı belirtilmiĢtir 

(Tezcan, 1989 : 108).          

      

ġekil 3.5: Hodogetria Vaftizhanesi planı ve konumunu gösterir çizim, 

(Mamboury,1976) 

 

 

ġekil 3.6: Hg.Georgios manastırı, tonozlu mekanları gösterir fotoğraf (2010) 
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ġekil 3.7: Depolar Komutanlığı‟ nda bulunan ve yeri değiĢtirilmiĢ olan vaftiz 

çukuruna  ait fotoğraf (2010) 

Fetih sonrası harabe durumuna dönüĢen (Tezcan, 1989, 15) bölgede pek çok Bizans 

eserinin kalıntısına ulaĢılması ve kullanılabilir durumdaki yapıların yeniden 

iĢlevlendirilmesi ya da altyapı olarak kullanılması görülen bir uygulamadır
5
.  

Su sorunlarının ve ciddi bir su sıkıntısının olduğu bilinen Ģehirde, su yolları ve 

sarnıçlarla sorunun çözülmesine çalıĢılmıĢtır. Bizans döneminde Ģehrin bu 

gereksinmesini karĢılamak için yeni sarnıçlar yapıldığı, eski ve var olan sarnıçların 

onarılarak kullanıldığı bilinmektedir (ġekil 3.8). Sarnıç yapılarının bir binanın 

altyapısı olarak da kullanımı mevcuttur.  

Topuzlu
6
, (80 Yıllık Hatıralarım, 1951) anılarında bölgeyle ilgili olarak ; “Yukarıda 

saray kapısı önünde (Sarayın Gülhane Bahçesine açılan 4.kapısı) Sultan Hamid‟in 

yaptırdığı 4 büyük kıĢlayı
7
, set duvarlarını yıktım. Bu duvarlardan birini yıkarken 

eski bir kilise harabeleriyle, 10 sütunlu kocaman bir sarnıca rastladım.” Ģeklinde 

bahsetmiĢtir.  

Sarnıç yapıları bazen taĢıdıkları yapının ana hatlarına ait referans verebilmektedir. 

Bu sebeple bölgede incelenen bazı sarnıçlara ait açıklamalar aĢağıda yer almaktadır.   

                                                 

 

 
5
 Manganlar bölgesindeki Hagias Georgias Manastırı‟nın fetihten sonra derviĢ tekkesi olarak 

kullanımı, Barutluk Sarnıcı‟nın silah deposu olarak kullanımı örnek gösterile bilinir. (Tezcan, 1989, 

19) 
6
 1912 senesinde Ģehremaneti görevini yürüten Dr. Cemil Topuzlu Gülhane Parkı‟nı halka açık bir 

park haline getirmiĢtir.  

 
7
 Yıktırılan kıĢlalardan birinin Gülhane KıĢlası, Kırmızı KıĢla olduğu düĢünülse de diğer üç kıĢla 

yapısı hakkında bilgiye ulaĢılamamıĢtır 
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Cephenlik Sarnıcı (ġekil 3.8-5), inceleme yapılmasının ve fotoğraf çekilmesinin 

yasak olduğu mekan Gülhane Askeri Hastanesi‟ ne giden yolun sağ tarafında yer 

almakta olup Demangel – Mamboury‟ nin vaziyet planında da yeri iĢaret edilmiĢtir.  

Manganların, Depolar Komutanlığı altındaki sarnıcı, Demangel – Mamboury 

Mangan bölgesini anlatan haritada Ģematik olarak göstermiĢtir. Sarnıcın üstünde 

M.S.B.‟ye ait Depolar Komutanlığı binası mevcuttur (ġekil 3.8-4). 

Benzinlik (Barutluk) Sarnıcı; Fransızların 1921‟ de yaptığı araĢtırmalardan sarnıcın 

varlığı bilinmektedir. Günümüzde silah tedarik deposu olan binanın incelenmesi, 

güvenlik açısından uygun görülememiĢtir (ġekil 3.8-6). 

Osmanlı dönemine gelindiğinde, Fetih sonrası, 15. yy.‟ ın üçüncü çeyreğinde, Fatih 

Sultan Mehmet‟ in isteği ile yapımına baĢlanan yeni sarayın inĢaati sırasında, 

Akropolis bölgesinde yer alan yapıların ve bahçelerin bir kısmı yıkılmıĢtır. Antik 

Byzantion‟ un tüm bölgesi kente karĢı koruyucu bir surla çevrilidir. Demirkapı, Bab-ı 

Hümayun, Otluk Kapı‟ dan ve 3 küçük kapıdan 70 hektar büyüklüğündeki saray 

alanına geçiĢ verilmektedir (Müller-Wiener, 495). 

Sarayı çevreleyen bu duvarların etrafında sarayın ihtiyaçları doğrultusunda geliĢen 

yapılar topluluğu gözlenmeye baĢlanır. Bölgenin hem güneyinde, hem batısında 

büyük bahçeler ile birlikte, ahırlar ve depolarıyla hizmet binaları yer alır ve bu 

binalar, araĢtırmacılara göre bazı eski temeller, sarnıçlar altyapı olarak kullanılır 

(Müller-Wiener, 496). Saray zamanla avlularıyla birlikte kuzeydoğu, doğu yönünde 

büyüme gösterir. Kapalı bu saray bölgesinin dıĢında bahçeli araziler içinde tek tek 

konumlanan yapılar yer alır. 

1509 depremi ve çıkan yangınlarda sarayın ahĢap bölümleri zarar görür ve yeniden 

inĢa süreci baĢlar. Bu onarımlar sırasında Sarayburnu‟ ndaki park arazisinin 

kullanımını daha iĢlevsel hale getirir.  

17. yy.‟ da mali ve politik nedenlerden dolayı bu dönemin sultanlarının inĢaat 

giriĢimleri oldukça azdır. Saray sınırlarındaki birçok köĢkün geliĢimi ise bu 

dönemdedir. Eski saray bahçe bölgesi sarayın yerleĢim bölgesine dahil olunca saray 

alanı yayılarak,  Marmara‟ ya sınırlanan yapıların inĢa edildiği gözlemlenir. 
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ġekil 3.8: Vaziyet Planı üzerinde Askeri yerleĢimi ve Bizans lekelerini gösterir çalıĢma. (2010) 
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18. yy.‟ ın ikinci yarısında inĢa çalıĢmaları yavaĢlar. 19.yy.‟ ın baĢlarında yapım 

çalıĢmaları iyice duraklar. 19.yy.‟ ın ilk çeyreğinde imparatorlukta yapılan reformlarla 

bağlantılı olarak saray yaĢam tarzında da değiĢiklikler olur (ġekil A.1). 

Cirit oyunu ve silah talimleri için kullanılan Gülhane KöĢkü civarındaki bölge yeni 

nizamiye kıtalarının yerleĢim bölgesi olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır (ġekil A.11). Bu 

dönem saray dıĢı bölgenin geliĢimi için önemlidir. 1839 yılında tahta geçen Sultan 

Abdülmecid tarafından yapılan reformlar geliĢimi tetiklemiĢtir. Bu dönemde, 

Sarayburnu yakınlarında dört büyük ambar ve bir baruthane binası ile bazı çeĢmeler 

yapılmıĢtır. Ambar binaları günümüzde tarihi depolar olarak bilinmektedir (ġekil 3.9). 

Bu ambar binalarının giriĢ kapılarında II. Abdülhamit' in tuğralarını taĢıyan alınlık 

taĢları görülmektedir (ġekil 3.10). Günümüzde binalar askeri eĢya deposu olarak 

kullanılmaktadır. 

 

ġekil 3.9: Tarihi Depo binaları ve vaziyet planındaki yerleri, (2010) 
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ġekil 3.10: Tarihi Depo Binaları, (2010) 

19 yy. ortasında Dolmabahçe‟ deki yeni sarayın tamamlanması sonucunda sultanların 

resmi konutu buraya taĢınır. Bu dönemde Topkapı‟ daki Saray hala kullanılsa da, 19.yy. 

ikinci yarısında saray bölgesi çok az kullanılmıĢ ve idarenin içerisine düĢtüğü zor 

durumdan ötürü bakımsız kalmıĢtır. BoĢ kalan binalar yeniden iĢlevlendirilerek, tez 

kapsamında incelenen Demirkapı KıĢlası ve Çinili KöĢk‟ün karĢısına inĢa edilen 

Arkeoloji müzesi örneklerinde olduğu gibi, kamusal hizmete açılmaya baĢlanır. 

1908 yılında haremin de dağılmasıyla birlikte önemini yitiren bölge Hanlar ve ÇarĢı 

bölgesinin etkisi ile ticaret merkezine dönüĢürken konut dokusunu hızla kaybetmeye 

baĢlar. Gülhane Parkı‟ nın Sultan V. Mehmed tarafından halka açılması da bu dönem 

hareketlerindendir. Cumhuriyetin kurulmasının ve padiĢahlığın kaldırılmasının ardından 

1924 tarihinde Topkapı Saray‟ ı müzeye dönüĢtürülür. 

 

ġekil 3.11: Library of Congress Abdul-Hamid II kolleksiyonundan depolara ait fotoğraf, 

1890-93  

 

http://www.americanhistoryonline.org/search/item/Abdul-Hamid-II-collection-of-photographs-of/oai%253Alcoa1%252Eloc%252Egov%253Alccn%252F2003652945
http://www.americanhistoryonline.org/search/item/Abdul-Hamid-II-collection-of-photographs-of/oai%253Alcoa1%252Eloc%252Egov%253Alccn%252F2003652945


 
17 

4.  DEMĠRKAPI KIġLASI  

Demirkapı KıĢlası adıyla tez konusu kapsamında incelediğimiz yapının bağlı olduğu 

yerleĢke, M.S.B. Ġstanbul Tedarik Bölge BaĢkanlığı‟ na bağlı olarak kullanılmaktadır. 

Vaziyet planı incelendiğinde (ġekil D.1, D2), bölgenin iki giriĢinin olduğu 

görülmektedir (ġekil D.1). Sarayburnu‟ ndan kuzeybatı yönünde konumlanan ve araçlı 

giriĢin de bulunduğu kapı 1 Nu‟ lı Nizamiye Kapısı olarak adlandırılmıĢtır (ġekil B.96). 

Buradan güneybatı yönünde Gülhane Parkı‟ na geçilmektedir. Güneydoğu yönünde ise 

Depolar Komutanlığı‟ na açılan ve içerisinden de tarihi depolar bölgesine ulaĢımın 

olduğu nizamiye kapısı mevcuttur. Sirkeci yönündeki bir diğer kapıya ise bölgeye de 

adını veren, tarihi Demirkapı‟ dan geçilerek girilmektedir. Kapının güneybatısında, 

restore edilmiĢ olan telgrafhane binaları ve Gülhane Parkı‟ na geçiĢ mevcuttur. Yol 

boyunca ilerlendiğinde Park Bahçeler Müdürlüğü binaları ve kuzeybatıda ise Muharip 

Gazilere ait tesis mevcuttur. 

Yolun sonundaki 2 Nu‟ lı Nizamiye Kapısı‟ ndan geçilerek M.S.B. Ġstanbul Tedarik 

Bölge BaĢkanlığı‟ na bağlı alana girilmektedir. Hizmet binaları, tarihi kimyahane binası 

(ġekil A.24), tarihi kıĢla binası ve tez kapsamı içerisinde incelenen karargah binasından 

oluĢan bölgede asırlık çınarlar önem teĢkil etmektedir (ġekil 4.1). Tez çalıĢmasında, 

Karargah Binası olarak adlandırdığımız yapı bütünüyle ele alınmıĢtır. 

 
ġekil 4.1: Demirkapı KıĢlası‟ nın güncel durumunu gösterir hava fotoğrafı, (2009) 
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4.1. Demirkapı KıĢlası’ nın Tarihçesi  

Güneybatı yönünde, kıyı Ģeridine paralel konumlanan Tarihi KıĢla binasının giriĢ 

kapılarında bulunan (ġekil B.25, 26, 27), Ģair Ziver Bey
8
 tarafından yazılmıĢ kitabelere

9
 

göre KıĢla, Hicri 1255 – Miladi 1839 tarihinde inĢa edilmiĢtir. Bu tarih aynı zamanda 

dönemin padiĢahı Abdülmecid‟ in (1839 – 1861) tahta çıkıĢ tarihidir. 1839 tarihli bir 

belgede
10

, Tıbbiye Mektebi' ne geçici olarak verilen ve tamir olunan Acemiler KıĢlası‟ 

ndan bahsedilmektedir. 

11 Ekim 1848 günü Beyoğlu‟ nda çıkan yangın Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i ġahane‟ nin 

yanmasına neden olmuĢtur. Okul daha sonra Humbarahane KıĢlası‟ na taĢınmıĢ, baĢ 

gösteren kolera salgını üzerine ise idadi bölümü Topkapı Sarayı içindeki Kırmızı KıĢla‟ 

ya (AĢkun - Ceylan, 1999, 91), tıp ve cerrahlık bölümü de Hasköy‟ deki Gergeroğlu 

Konağı‟ na taĢınmıĢtır. 1866 tarihinde ise Sirkeci‟ deki Demirkapı KıĢlası‟ na 

yerleĢtirilmiĢtir (ġekil A.29). 1866 tarihli belgede
11

, Demirkapı‟ daki taĢkıĢladan ve 

tıbbiye olarak kullanılmasından bahsedilmektedir. 1868 tarihli belgelerde
12

 de, 

Demirkapı‟ daki taĢkıĢlanın, tıbbiye olarak kullanımından ve gerekli onarımların 

yapılmasından bahsedilmektedir. 1874 tarihinde Galatasaray‟ daki binanın onarımı 

üzerine okul tekrar Galatasaray‟ a nakledilmiĢ, 1876 tarihinde Mektebi Sultani‟ nin 

buraya taĢınması üzerine tekrar Demirkapı KıĢlasında eğitim yeniden baĢlamıĢtır. 

KıĢlanın ilerleyen zaman içerisinde geliĢen tıp eğitimi için yetersiz kalmaya baĢlaması, 

yeni bir yapının yapımını gündeme getirmiĢtir. 1895 tarihinde  HaydarpaĢa‟ da yeni 

yapının projesine baĢlanmıĢ ve 1903 tarihinde de eğitime baĢlanmıĢtır
13

. KıĢlanın 

                                                 

 

 
8
 Ziver PaĢa, (Ahmet Sadık), Ģair (Ġstanbul 1793 – 1862). Defterhane katiplerinden Münif Efendi‟nin oğlu. 

Medrese eğitimi gördü. Defterhane ve Darphane kalemlerinde çalıĢtı. Halet Efendi‟nin hizmetine girdi. 

1837‟de Evkaf  Nazırlığı‟ na getirildi. Darphane Nazırlığı, Rumeli Varidatı Defterdarlığı, Tersane, 

Mekteb-i Tıbbiye, Hazine-i Hassa Nazırlığı‟ da yaptı. Son görevi Kabe ve yöresinin yönetim ve 

denetimiydi (ġeyh-ül Harem). Ölümünde Hazret-i Osman‟ın mezarının yanına gömüldü. Ziver PaĢa 

Mevlevi idi. Sultan Mahmud ve Abdülmecid döneminde yapılan birçok binanın kapısındaki tarihler 

onundur. Mektuplarının ve Ģiirlerinin bir bölümü oğlu tarafından bastırılmıĢtır. (Asar-ı Ziver PaĢa -1895) 

[Özkırımlı, A., (1982), Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, c.4, s.1251, Ġstanbul.] 
9
 Kitabenin günümüz Türkçesi Ek 1 de mevcuttur. 

10
 BOA C.. SH.. 26/1251 , 29 Z 1255 / 3.02.1840, (Çizelge C.14) 

11
 BOA  A.}MKT.MHM. 352/96, 18 Za 1282 / 4.04.1866, (Çizelge C.03) 

12
 BOA  A.}MKT.MHM. 398/87 ve  BOA A.}MKT.MHM. 399/3518 (Çizelge C.04, 05) 

13
  IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler ĠSTANBUL, 18-20 EYLÜL 1996 . s.519  
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yetersiz kalıp, yeni bina gereksinmesinin karĢılanmasına dair yazıĢmalar BOA‟
14

daki 

belgelerden anlaĢılmaktadır. HaydarpaĢa‟ daki yeni tıbbiye eğitime geçse de, Demirkapı 

Tıbbiyesi birsüre daha kullanılmaya devam etmiĢtir
15

. 

Demirkapı KıĢlası, Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane tarafından; 1865-1874 ve 1876-1903 

tarihleri arasında toplam 35 yıl tıp mektebi olarak kullanılmıĢtır. Bu zaman zarfı 

içerisinde yeterli olmayan okul binasına çeĢitli ek birimler inĢa edilmiĢtir. 

Demirkapı KıĢlası‟ nı yakından ilgilendiren ve kıĢla yapılar topluluğunu olumsuz yönde 

etkileyen ”Ġstanbul – Edirne – Filibe ”
16

 demiryolunun yapım imtiyazı 1869 tarihinde 

Baron Hirsch‟ in Ģirketine verilmiĢ, demiryolu hattı ise 20 Mayıs 1873 tarihinde hizmete 

açılmıĢtır
17

.  

Demiryolu hattı, (ġekil D.23) çevresinde oluĢturulan emniyet bandı ve trenlerin manevra 

sahası Demirkapı KıĢlası‟ nın özgün mimarisinin değiĢmesine neden olmuĢtur.  

Demirkapı KıĢlası‟ na iliĢkin bir diğer önemli olay Ġstanbul‟ un 13 Kasım 1918 ve 2 

Ekim 1923 tarihleri arasında ĠĢgal Kuvvetleri tarafından kullanılmasıdır
18

. Bu tarihlerde 

Tıbbiye, HaydarpaĢa‟ daki yeni binasında faaliyete geçmiĢtir. Mastorakis Frères 

tarafından yayınlanan kartpostallardan, kıĢlanın Fransız II. ve III. Taburları tarafından 

iĢgal edildiği ve kıĢlanın “ Commademente De l‟Orient Corps d‟Armee Caserne 

Gouraud / Doğu Kolordu Komutanlığı Gouraud KıĢlası” olarak kullanıldığı 

görülmektedir
19

 (ġekil 4.2). Henri-Joseph-Eugene Gouraud (1867-1946) Çanakkale 

SavaĢları‟ na katılan ve yaralanarak sağ kolunu kaybeden ünlü Fransız generalidir. 

Demirkapı KıĢlası‟ nın Fransızlar tarafından iĢgali konusu, Sarayburnu‟ nda Fransız 

süvari birliklerine ait atların otlatılması ve bölgede kömür deposu oluĢturulması gibi 

olaylar Ģeklinde dönemin Ģehremini Cemil Topuzlu‟ nun anılarında da yer almaktadır
20

.  

 

                                                 

 

 
14

 BOA MF.MKT. 1155/8, 21 C 1328 / 31.05.1910 (Çizelge C.9) 
15

 BOA DH.ĠD.. 47 -1/23, 04 Ca 1329/ 02.06.1911 (Çizelge C.07) 
16

 BOA A.}MKT.MHM.  451/69, 08 S 1290 / 07.04.1873,( Çizelge C.18 ) 
17

 Bu dönem için bkz.: Kösebay Erkan, Y., (2007). Anadolu Demiryolu 

çevresinde geliĢen mimari ve korunması, Doktora tezi, ĠTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul. 
18

 Ġstanbul‟un iĢgal yılları için bakınız: Himmetoğlu, H., (1975), KurtuluĢ SavaĢında Ġstanbul ve 

Yardımları, c.1, Ġstanbul ve Gotthard, J., (1971), Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, 

çev.C.Köprülü, Ankara. 
19

 Kartpostallar, Mert Sandalcı özel koleksiyonundan temin edilmiĢtir 
20

 Topuzlu, C., (1982), 80 Yıllık Hatıralarım, s.170, Ġstanbul 
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ġekil 4.2: Kapısında Commademente De l‟Orient Corps d‟Armee Caserne Gouraud       

yazılı kıĢla dönemine ait kartpostallar (Mert Sandalcı Koleksiyonu) 

4.2. Demirkapı KıĢlası’ nın Mimari Özellikleri ve Güncel Kullanımı  

KıĢlalar, askeri birliklerin barınması için inĢa edilmiĢ yapı ya da yapı topluluklarına 

verilen adır. Demirkapı KıĢlası
21

 ve ek yapıları, Eminönü ilçesine bağlı HocapaĢa Semti‟ 

nde ve 1 pafta, 1 ada, 1 ve 7 nolu parsellerde, yaklaĢık  138.000 m
2
 lik bir alanda 

konumlanmaktadır (ġekil 4.3). 

KıĢla, güneybatı-kuzeydoğu yönünde geniĢ bir arazi içerisinde iç içe girmiĢ yapılar 

topluluğu ve destek hacimleri olarak konumlanmıĢtır. ġu an kullanılan haliyle ana giriĢin 

bulunduğu güneydoğu cephesi boyunca devam eden kot farkı istinat duvarlarıyla 

desteklenmiĢ ve bina zemin katında kısmen bu kotun içine girmiĢtir. GiriĢ cephesi 

Gülhane Parkı‟ na bakan ve toplam 3 kattan oluĢan bina, çok kotlu bir yapıya sahiptir. 

KıĢla‟ nın iç avlusu boyunca uzanan cephesine koğuĢ dizileri ve  yemekhane bloğu arazi 

eğimine uygun inĢa edilmiĢtir. KıĢla binası cephelerinde ve plan Ģemasında bir çok 

müdahale görmüĢ olup mekanlara avludan ulaĢımda mümkündür. Ana bina olarak 

tanımlayacağımız “Karargah” bloğunun güneybatı cephesinde bulunan, basık kemerli 

geçiĢ ile ön avlu - iç avlu bağlantısı sağlanmaktadır. Böylece ön avluda yer alan 

yapılarla iç avluda yer alan yapılar arasındaki iletiĢim sağlanmaktadır. 

                                                 

 

 
21

 BOA‟ ndeki 1282/1866 tarihli belgede kıĢlanın ismi “Demirkapı‟daki TaĢkıĢla” olarak geçmektedir 

(bkz. EK 2). Özbay ise, kıĢladan “Büyük TaĢkıĢla” ve “Gülhane KıĢlası” olarak bahsetmektedir (Özbay, 

1976: 66). 
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ġekil 4.3: Demirkapı Tıbbiyesinin Sarayburnu ile iliĢkisini gösterir vaziyet planı 

19. yy.‟ ın ilk yarısında inĢa edilmiĢ koğuĢlar, cami, karargah bloğu ve yemekhane ve 

hizmet binalarından oluĢan kıĢla yerleĢkesi K.T.V.K.K.‟ nın 01.08.1990 tarih ve 2005 

sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiĢtir
22

. Maliye 

Hazinesi mülkiyetindeki kıĢla yapıları çeĢitli tarihlerde yapılan onarım  ve müdahaleler 

sonucunda özgünlüğünü büyük oranda yitirmiĢtir. Tarihsel araĢtırmada karĢılaĢılan 

1868-1871 tarihli Osmanlı belgelerinden
23

 kıĢlanın onarımlar geçirdiğini öğrenmekteyiz. 

Binaların özgün plan Ģeması yapıya tıp okulu iĢlevi verildiğinde değiĢtirilmiĢ olmalıdır. 

20. yy.‟ da yapılara betonarme güçlendirme yapılmıĢ ve çatılar değiĢmiĢtir (ġekil 4.4). 

 

                                                 

 

 
22

 ÇalıĢma döneminde 4 No‟lu K.T.V.K.K. Müdürlüğü,  bu yapıya ait dosyayı mahkemeye gönderdiği için 

yapı ile ilgili kurul kararlarına ulaĢılamamıĢtır. 
23

 BOA, A.}AMD.29/52, 1262 (Çizelge C.1), BOA, A.}MKT.MHM.398/87, 1284 (Çizelge C.4), BOA, 

A.}MKT.MHM.399/35, 1284 (Çizelge C.5), 
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ġekil 4.4: Binadaki betonarme kiriĢ, kolon sistemini gösterir fotoğraf, (2010) 

4.3 GenelaPlan Özellikleri 

Sarayburnu‟ nda konumlanan nizamiyelerden kontrollü geçiĢin sağlandığı karargah 

binasına giriĢ Gülhane Parkı‟ na bakan  güneydoğu cephesindendir. Üç katlı bina araziye 

göre Ģekillendiğinden güneydoğu cephesinin kısmen zemine gömüldüğü gözlemlenir. 

KıĢla binalarında, kot farkından dolayı 7 adet giriĢ kapısı bulunmakta olup, ancak 3 

tanesinden tüm mekanlara ulaĢılabilmektedir (ġekil D.3). 

Demirkapı KıĢlası yapıları kot farkından dolayı nizamiye giriĢinden Zemin + 1 olarak 

algılansa da yapı avluya inildiğinde Zemin + 2 olmaktadır. Bodrum katı özelliği 

taĢımayan zemin kat avluyla iliĢkilenmekte ve avludan da binaya girilebilmektedir.  

Ana giriĢ kapısı olarak kullanılan kapı “Saygı Kapısı” sadece rütbeli askerler ve 

misafirler tarafından kullanılmakta olup, er/erbaĢ ve sivil memurlar Nizamiye‟ den 

geçtikten sonra Saygı Kapısı‟ nın kuzeydoğusunda ve dıĢarıda yer alan merdivenle 0.00 

kotundaki ön avluya inip, basık kemerli geçitin kanatlardaki kapılardan ofis mahallerine 

ulaĢılmaktadır (ġekil B.4 ). M.S.B.‟ nın kullanımında olan yapı askeri kurallar sebebi ile 

devamlı yenilenmiĢtir. Bu yenilenmelerde duvarlar sıva üzeri boyalı ve özgün pencere 

düzeni doğramaların bir bölümü alüminyum bir bölümü ahĢap, bir bölümü de demir 

doğrama olarak değiĢtirilmiĢtir. 

Askeri yapıların yanısıra bir de cami bulunmaktadır. Tıbbiye Camiisi adıyla bilinen kıĢla 

camii eski bir yapının bodrum katı ve temelleri üzerine inĢa edilmiĢtir. Haçvari planlı 

cami 16,5 x 17 m boyutlarında olup ibadet mekanının merkezi kubbe ile eyvanlar ise 

tonozla örtülüdür (ġekil A.14-17). 
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4.4 Mekan Analizleri 

Demirkapı KıĢlası, 1955-60 yılları arasında, askeri birimler için ofis olarak kullanılmak 

üzere, kapsamlı bir yenileme müdahalesinden geçirilmiĢtir. Bu doğrultudan yapının 

özgün plan Ģeması ve strüktürü değiĢtirilmiĢ ve her katta bölücü duvarlarla ayrılan farklı 

boyut ve iĢlevlerde mekanlar elde edilmiĢtir. Buna göre yapının mevcut durum analizi 

kapsamında her mahal ayrı olarak değerlendirilmiĢ ve aynı iĢlev ile özelliklere sahip 

olan mekanlar bir arada ele alınmıĢtır.  

 

ġekil 4.5: A, B ve C Blokları Gösterir  Fotoğraf, (2010) 

4.4.1 + 0.00 Kotu planı 

Yapının zemin katını A Blok (Karargah binası), B Blok (Yemekhane), C Blok (KıĢla) 

olmak üzere 3 bölüme ayırabiliriz. (ġekil 4.5) Avlu içerisinden ayrı giriĢleri bulunan bu 

bloklara kısmen A Blok içerisinden de ulaĢılabilinmektedir. C Blok (KıĢla Binası) zemin 

katı M.S.B.‟ den izin alınamadığı ve ayrı birime hizmet ettiği için tez kapsamında 

incelenememiĢtir. (ġekil B.21) avludan bu mahale baĢka bir geçiĢ bulunmamaktadır. 

B Blok zemin katı iĢlev açısından mutfaklara yakın olması gerekçesiyle açılan tali 

kapıdan iĢlemektedir (ġekil B.20). Üst katta A Bloğa ulaĢımın olduğu bu kısım da depo 

olarak kullanılmakta olup detaylı inceleme için gerekli izinler verilmemiĢtir. 

A 

BLOK 

B 

BLOK 
C 

BLOK 
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Avludan geçiĢin sağlandığı ve personel giriĢlerinin de bulunduğu A Blok giriĢleri, bu 

bloğu da 2 bölüme ayırmaktadır (ġekil B.100). Kuzeybatı yönünde açılan kapı  ihale 

komisyonlarına hizmet veren bloğa eriĢimi sağlarken güneydoğu yönünde açılan kapı 

(ġekil B.100) revir koridoruna ve karargah binasına eriĢimi sağlamaktadır. Za01 ve 

Zb01 koridorlarına açılan giriĢ kapıları 270 x 325 cm ebatlarında olup çift cam 

aliminyum doğrama malzemeden yapılmıĢtır (ġekil B.83,84). 

Za01 Mekanı - Hol: 

Güneydoğu yönünden girilen holden, Za02 holüne, Za04 holüne ve Za06 Ofis mekanına 

ulaĢılmaktadır (ġekil D.3). Kuzeybatı-güneydoğu yönünde konumlanan hol 330 x 258 x 

332 x 260 cm boyutlarında olup toplam kullanım alanı 8,59 m
2
 dir. Mekanın döĢeme 

kotu +0,05 m dir (ġekil B.100). 272 x 325 cm ebatlarındaki alüminyum kapı özgün 

değildir. +0,08 m kotundaki mermer eĢikten 3 cm inildiğinde döĢeme kotuna 

ulaĢılmaktadır. Mekanın güneydoğu yönünde Za02 holüne giriĢi sağlayan 146 x 220 cm 

boyutlarında çift kanatlı ahĢap kapı bulunmaktadır. Kuzeydoğu yönünde Za04 holüne ve 

merdiven çekirdeğine açılmaktadır. Güneybatı yönünde Za06 mekanına giriĢi sağlayan 

83 x 190 cm ebatlarında ahĢap tek kanatlı kapı bulunmaktadır (ġekil B.99). 

30 x 30 cm seramik döĢeme ile kaplanmıĢ zemin, yer yer seramik süpürgelikli ve sıva 

üstü boyalı duvarlar mekanın fiziksel özelliklerini tanımlamaktadır. 

Za02 Mekanı – Hol: 

Avludan girilerek ve Za01 holünden geçilerek ulaĢılan hole, 3 adet kapı ve 1 adet geçiĢ 

açılmaktadır (ġekil B.108). Duvarların kısmen ahĢap lambri kaplamalı ve sıva üstü 

boyalı olan holde zemin kaplaması 33 x 33 cm seramik döĢemedir. 3 x 10 m 

ebatlarındaki hol 30,08 m
2
 kullanım alanına sahiptir. Doğal ıĢık almayan holün 

kuzeydoğu cephesinde yer alan ahĢap tek kanatlı 83 x 222 cm ebatlarındaki kapıyla 

Za13 mekanına ulaĢılmaktadır. 28 x 300 cm ebatlı betonarme kiriĢin bulunduğu tavanlar 

sıva üzeri boyalıdır (ġekil B.97). Hole geçiĢ kapısında duvar kalınlığı 64 cm olarak 

ölçülmüĢtür. 
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Za04 Mekanı – Merdiven Holü: 

Za01 mekanının kuzeydoğusunda yer alan mekana 75 x 222 cm ebatlarında tek kanatlı 

ahĢap kapısı olan Za05 mekanı açılmaktadır. Merdiven ve merdiven altının da temizlik 

deposu olarak kullanılan hol 537 x 274 cm ebatlarında olup 14,92 m
2
 alan 

kaplamaktadır. Kuzeydoğusundan Z05 mekanına ulaĢılan holün zemin kaplaması 30 x 

30 cm seramik olup, duvarları sıva üstü boyalıdır. Betonarme kiriĢlerin görüldüğü 

mekana betonarme kiriĢli merdiven açılmaktadır. 135 x 605 x 469 cm ebatlarında ve 

yaklaĢık 18 cm yüksekliğinde olan 17 rıhttan oluĢan betonarme merdivenle üst kottaki 

B104 holüne ulaĢılmaktadır (ġekil B.98). Onarımların devamlı olması sebebiyle hiç bir 

rutubet izine rastlanmamıĢtır. 

Za06 Mekanı- Ofis: 

667 x 260 x 663 x 260 cm ebatlarında olan mekanın kullanım alanı 17,13 m
2
 dir. 

Mekanın döĢeme kotu +0,06 m ve tavan yüksekliği 453 cm dir. Mekanın kuzeybatı 

duvarında 2 adet pencere bulunmaktadır (ġekil D.3).  130 cm geniĢliğinde ve 264 cm 

yüksekliğinde ve diğeri de 130 cm geniĢliğinde ve 265 cm yüksekliğinde olan 

pencerelerin duvar kalınlığı 40 cm olarak ölçülmüĢtür. Alüminyum doğramalı bu 

pencerelerde demir parmaklık mevcuttur (ġekil B.35 ve ġekil B.36). 

Güneybatı duvarında 125 x 240 cm ebatlarında ahĢap çift kanatlı pencere bulunmaktadır. 

Güneybatı cephesinde konumlanan pencerenin (ġekil B.15) duvar kalınlığı 94 cm olup 

mermer denizliklidir. Mekanın duvar yüzeyine kablo kanallarını saklamak için yer yer 

alçıyla müdahaleler yapılmıĢtır. Mekanın güneydoğu cephesinde yer alan kapı 

kullanılmamaktadır. Tek kanatlı 120 x 222 cm ebatlarındaki ahĢap kapının içine dolap 

yerleĢtirilmiĢtir. Mekan 33 x 260 cm ebatlarında betonarme kiriĢ geçmektedir. (ġekil 

D.3) 

Za05 Mekanı- Hol: 

Kuzeydoğuda yer alan iç avluya cephesi olan mekan 740 x 323 x 746 x 325 cm 

ebatlarında olup toplam kullanım alanı 24 m
2
 dir. Erkekler tuvaleti olarak kullanılan 

mekanın döĢeme kotu +0,14 m, tavan yüksekliği 388 cm olarak ölçülmüĢtür. 

YükseltilmiĢ döĢeme ve 33 x 33 cm seramik kaplı mekanın güneydoğu cephesinde yer 

alan tek kanatlı alüminyum pencerenin ebatları 121 x 287 cm ölçülmüĢ duvar kalınlığı 
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67 cm dir.  Asma tavan – cam yünü uygulanmıĢ tavanlarda yer yer rutubet izine 

rastlanmıĢtır. 

Za07 Mekanı – Dinlenme Odası: 

671 x 503 x 672 x 524 cm ebatlarında ve 34,28 m
2
 kullanım alanına sahip mekan askeri 

personelin dinlenme odasıdır. Mekanın güneybatı cephesinde mevcut olan 121 x 247 ve 

122 x 246 cm ebatlarındaki ahĢap çift kanatlı pencereler ön avluya açılan güneybatı 

cephesini Ģekillendirmektedir. Duvar kalınlığının 97 cm olarak ölçüldüğü mermer 

denizlikli pencerelerin karĢı duvarında (kuzeydoğu cephesi) bulunduğu holü 

aydınlatmak üzere açılmıĢ olan 96 x 161 ve 98 x 160 cm ebatlarında tepe pencereler 

bulunmaktadır. Tek kanatlı ahĢap kapının eĢiğinde kot +0,07 m olarak ölçülmüĢtür. 

Za08 Mekanı – TeftiĢ Odası: 

Za02 holünün güneybatısından ulaĢılan mekanın ebatları 663 x 454 x 670 x 456 cm 

boyutlarında ölçülmüĢtür. 30,1 m
2
 kullanım alanına sahip mekanın yerleri linolyum 

kaplama olup yeni onarım görmüĢtür. Mekanın döĢeme kotu +0,08 m olarak 

ölçülmüĢtür. Güneybatı duvarında yer alan ve bloğun güneybatı cephesine açılan 125 x 

247 ve 126 x 246 cm ebatlarında 2 adet çift kanatlı ahĢap pencere mevcuttur  ve duvar 

kalınlığı 87 cm ölçülmüĢtür. Güneydoğu cephesinde yer alan 125 x 264 cm ebatlı ahĢap 

çift kanatlı pencerede  kalınlık 107 cm ölçülmüĢtür. Güneybatı cephesinden hole ıĢık 

almak amacı ile kuzeydoğu cephesine açılan tepe pencerelerinin ebatları 97x158 cm ve 

98 x 159 cm olarak ölçülmüĢtür ve ahĢap doğramalı olan pencerelerin kemer kısmı 

odadaki diğer pencereler gibi doldurulmuĢtur. 

Za03 Mekanı – Hol: 

Za02 nolu holün devamı olan hole açılan geçiĢte duvar kalınlığı 97 cm olarak 

ölçülmüĢtür. Betonarme kiriĢin geçtiği mekana geçiĢ kapısı haricinde 4 adet kapı 

açılmaktadır. Kısmi ahĢap lambrili ve sıva üstü boya duvarlar iyi durumdadır. 33 x  33 

cm seramik döĢeli zeminlerde seramik süpürgelik kullanılmıĢtır. 1038 x 299 x 1045 x 

300 cm ebatlarında olan holün 31,35 m
2
 alan kapladığı ölçülmüĢtür. Tepe pencereleriyle 

aydınlatılan holün tavan yüksekliği 450 cm ölçülmüĢ, zemin kotu + 0,08 m olarak 

okunmuĢtur. 
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Za09 Mekanı – TeftiĢ Odası:  

Holün güneybatı cephesinde yer alan 98 x 187 cm ebatlarında açıklığı olan tek kanatlı 

ahĢap kapı ile girilen mekanın ebatları 289 x 285 x 654 x 656 cm olarak ölçülmüĢtür. 

18,54 m
2
 alanı kaplayan mekanın güneybatı cephesinde yer alan pencereler dikdörtgen 

Ģekilli olup kemer kısımları doldurulmuĢtur. 124 x 227, 125 x 228 ve 126 x 228 cm 

ebatlarındaki 3 pencere ahĢap doğramalı ve çift kanatlı olup ön avluya 

cephelenmektedir. Duvarlarda alçıpanla 10 cm lik çıkmalar oluĢturulup kablolar 

saklanılmıĢtır. Kuzeybatı cephesinde 97 x 160 ve 98 x 161 cm ebatlarında, koridora 

açılan 2 adet tepe pencere bulunmaktadır.  

Za10 Mekanı – ArĢiv Memuru Odası: 

285 x 384 x 285 x 385 cm ebatlarında olan mekan 10,95 m
2
 alana oturmaktadır. 

Güneybatısında yer alan ahĢap doğramalı çift kanatlı pencerelerin ebatları 125 x 228 ve 

126 x 227 cm olarak ölçülmüĢtür. Mermer denizlikleri kırılmıĢ olan pencerelerin kemer 

kısımları doludur. Alçı kaplamalı asma tavanın yüksekliği 310 cm olup pencere 

kemerlerinin tepe noktasının yüksekliği 340 cm ölçülmüĢtür. Yer döĢemesi 33 x 33 cm 

seramik olup mekanın kuzeybatı cephesi ahĢap lambri kaplamadır. Cephede yer alan 115 

x 288 cm ebatlarındaki pervazsız tek kanatlı kapı arĢive geçiĢ vermektedir. Mekanın 

pencereli cephesinde duvar kalınlığı 101 cm olarak ölçülmüĢtür. 

Za11 Mekanı – ArĢiv Odası: 

Za03 mekanının kuzeybatı duvarından ulaĢılan mekana Za10 mekanından da geçiĢ 

bulunmaktadır. 1111 x 524 x 1096 x 515 cm boyutlarında ve 57,30 m
2
 dir. Mekanın 

duvarları lambri kaplı olup tavanı da ahĢap kaplamadır. Yer kaplaması 33x33 cm 

seramik döĢemedir. Güneybatı cephesinde yer alan pencereler çift kanatlı ve ahĢap olup 

dikdörtgen kesitlidir. Pencerelerin iç yüzeylerinde ahĢap kaplama olduğundan kemerler 

gözlemlenememektedir. 

Za12 Mekanı- Kütüphane: 

296 x 805 x 294 x 817 cm ebatlarında ve 23,24 m
2
 alan kaplayan mekan kütüphane 

olarak kullanılmaktadır. AhĢap tek kanatlı ve 84 x 222 cm ebatlarında bir kapıyla girilen 

mekanın güneybatı cephesinde yer alan tek kanat açılan ve alüminyum çift cam 
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doğramalı pencerenin demir parmaklıklı olduğu ve duvar kalınlığının 101 cm olduğu 

ölçülmüĢtür. Yer döĢemesi 33x33 cm seramik kaplama, duvarların sıva üzeri boya 

tavanın ise asma alçı tavan olduğu görülmüĢtür. Mekanın kotu +0,10 m ölçülürken tavan 

yüksekliği 371 cm olarak saptanmıĢtır. 

Za13 ve Za14 Mekanları – Revir: 

Za02 holüne açılan tek kanatlı ahĢap kapıdan ulaĢılan mekan 297 x 501 x 296 x 487 cm 

ebatlarında ve 14,67 m
2 
alan kaplayan doktor odası ve içinden geçilerek 295 x 411 x 292 

x 422 cm ebatlarında ve 12,23 m
2 

alan kaplayan muayene odasına ulaĢılmaktadır. 

Betonarme kiriĢ izdüĢümünü gördüğümüz mekanın zemini +0,05 m kotunda 

ölçülmüĢtür. Tavan yüksekliği 376 cm olup sıva üstü boyalıdır. Duvarları da sıva üstü 

boyalı olan mekanın kuzeydoğu cephesinde 118 x 237 ve 119 x 239 cm ebatlarında 2 

adet pencere yer almaktadır. Pencereler ahĢap doğramalı ve çift kanatlı olup duvar 

kalınlığı 98 cm ölçülmüĢtür. 

Mekanın kuzeybatısından geçilerek girilen muayene odasında kuzeydoğu cephesinde yer 

alan pencereler aynı özelliktedir. Duvar kalınlığı 91 cm ve zemin kotu da +0,07 m olarak 

ölçülmüĢtür. Duvarları yarı seviyeye kadar 15x15 cm lik seramik kaplı mekanın tavanı 

sıva üstü boya olup 371 cm yüksekliğinde olduğu tespit edilmiĢtir. 

GeçiĢ: 

Ġki blok arasındaki ve kuzeybatı güneydoğu yönünde yer alan iç avlu ile ön avlu 

arasında bağlantıyı sağlayan geçiĢin ebatları 202 x 371 x 202 x 358 cm olarak 

ölçülmüĢtür (ġekil D.5). Betonarme kiriĢlerin aksının net bir Ģekilde algılandığı geçiĢin 

kotu +- 0,00 olarak kabul edilmiĢtir. Yüksekliği ise 446 cm olan geçiĢin duvarları yarı 

seviyeye kadar tuğla kaplı olup geri kalan seviye ve tavan sıva üstü boyalıdır. Ön avlu 

ve iç avluya basık kemerlerle açılan geçiĢin kemerlerinin çelik pütrellerle (I17) 

güçlendirildiği gözlemlenmiĢtir. Zemin kaplaması asfalt olarak belirlenmiĢtir. 

Zb01 Mekanı – GiriĢ Holü: 

GeçiĢten 274 x 325 cm ebatlarında alüminyum doğrama kapıdan geçilerek girilen 

mekanın kotu +-0,00 m olarak ölçülmüĢtür. 328 x 264 x 327 x 263 cm ebatlarındaki 

mekanın kapladığı alan 8,66 m
2 

dir. Zb02 nolu hole ve Zb10 Nu‟ lı mekana açılan giriĢ 
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holünde zemin kaplaması 33x33 cm karo seramik ve duvarları ise sıva üstü boyalı olan 

mekanın yüksekliği 442 cm olarak ölçülmüĢtür. 

Z0b2 Mekanı- Hol: 

Zb03 ve Zb01 hollerini birbirine bağlayan mekana açılan 3 adet kapı bulunmaktadır. 

(ġekil D.2) 297 x 993 x 296 x 992 cm ebatlarında ve 29,70 m
2 

alan kaplayan mekanın 

zemini 33x33 cm lik karo seramik kaplama olup kot - 0,02 m olarak ölçülmüĢtür. Tavan 

yüksekliği 452 cm olan mekanda güçlendirme için yapılan betonarme sistemin kiriĢleri 

gözlemlenmektedir. Zb01‟ e bağlayan geçiĢte duvar kalınlığı 59 cm; Zb03 Nu‟ lı 

mekana  bağlayan geçiĢte duvar kalınlığı 163 cm olarak ölçülmüĢtür (ġekil B.98). 

Zb08 ve Zb09 Mekanı – Ġhale Salonları: 

668 x 449 x 672 x 449 cm ve 666 x 504 x 670 x 514 cm ebatlarında olan mekanlar aynı 

iĢlev için kullanılmaktadır. Zb08 mekanı 29,92 m
2 
alan kaplamakta olup zemin döĢemesi 

33x33 cm karo seramiktir. AhĢap süpürgelikli duvarların sıva üstü boyalı olup, tavan 

malzemesi de sıva üstü boya olan mekanın yüksekliği 448 cm olarak ölçülmüĢtür. 

Güneybatı cephesindeki pencereler ahĢap ve çift kanatlı olup demir parmaklıdır. 124 x 

247 ve 125 x 249 cm ebatlarındaki pencerelerde duvar kalınlığı 98 cm olarak 

ölçülmüĢtür. DöĢeme kotu - 0,03 m ölçülen mekanın kuzeybatı cephesinde 97 x 153 cm 

ve 98 x 151 cm ebatlarında 2 adet tepe penceresi bulunmaktadır.  

Zb09 Nu‟ lı mekanın kotu - 0,03 m olarak ölçülmüĢtür. 126 x 248 ve 126 x 246 cm 

boyutlarında duvar kalınlığı 101 cm olan ahĢap doğramalı çift kanatlı pencereler 

mekanın güneybatı cephesinde konumlanmaktadır. Aynı iĢlevli diğer hacimden farklı 

olarak bu mekanda duvarlar yarı hizaya kadar 107 cm olacak Ģekilde lambri 

kaplamalıdır. 

Zb10 Mekanı- Ofis: 

Tek kanatlı ahĢap doğramalı kapıdan girilen 666 x 271 x 675 x 265 cm ebatlarındaki 

mekanın 17,77 m
2 

lik alan kaplamaktadır. Zemin kotunun – 0,06 m ölçüldüğü hacimde 

tavan yüksekliği 374 cm olarak ölçülmüĢtür.  

124 x 247 cm ebatlarında ahĢap doğramalı çift kanatlı pencerenin olduğu güneybatı 

duvarının kalınlığı 94 cm olarak ölçülmüĢtür. Güneydoğu cephesinde yer alan ve geçiĢ 
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cephesine açılan 133 x 142 ve 134 x 245 cm ebatlarındaki ahĢap doğramalı, çift kanatlı 

ve duvar kalınlığı 41 cm olan pencereler demir parmaklıklıdır.  

Zb12 Mekanı – Ofis: 

Güneybatı cephesine ve iç avluya cephesi olan mekana 294 x 746 x 293 x 750 cm 

boyutlarında olup kullanım alanı 21,99 m
2 

ölçülmüĢtür. Mekanın döĢeme kotu – 0,03 m 

ve tavan yüksekliği 450 cm ölçülmüĢtür (ġekil D.5). Mekanın kuzeydoğu duvarında 3 

adet pencere yer almaktadır (ġekil B.119). 123 x228, 114 x226 ve 118 x227 cm 

ebatlarındaki pencereler ahĢap doğramalı ve çift kanatlı açılır olup duvar kalınlığı 98 cm 

olarak ölçülmüĢtür. 33x33 cm karo seramik yer kaplaması yapıldığı, tavan ve duvar 

kaplaması olarak sıva üstü boya kullanıldığı gözlenmiĢtir. Zb02 holüne açılan 85 x 217 

cm tek kanatlı ahĢap kapısı olan hacmin duvarları elektrik kablolarını saklamak için 

kısmi olarak alçıpan ile kaplanmıĢtır. 

Zb03 Mekanı – Hol: 

Zb02 mekanının kuzeybatısında yer alan, duvar kalınlığı 163 cm olan açıklıktan 

geçilerek ulaĢılan holün ebatları 846 x 777 x 583 x 790 cm olarak ölçülmüĢtür. Ġçinde 

yer alan merdiven altı deposu ve çay ocağı da dahil edildiğinde 58,37 m
2
 alan kaplayan 

mekana 4 adet kapı ve merdiven sahanlığı açılmaktadır. Mekanın zemin kotu + 0,05 m 

ve yüksekliği de (asma tavana kadar) 411 cm olarak ölçülmüĢtür. Çok müdahale 

gördüğü anlaĢılan mekanda yer yer tavan kaplamasını delen çelik elemanlar dikkat 

çekicidir (ġekil 4.6). 

 

ġekil 4.6: ZB03 Hol mekanında yer yer tavan kaplamasını delen çelik elemanlar 
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Mekanın güneybatı doğrultusunda yer alan merdiven aksında çelik taĢıyıcıları görmek 

mümkündür. Merdiven holü mekanı bir üst katta yer alan ve baĢka hiç bir yerden ulaĢımı 

olmayan C101 holüne bağlar (ġekil D.3, D.4). 

Zb03 mekanın ortasında 24 x 19 x 24 x 20 cm ebatlarında dikme yer almaktadır. Üzeri 

kapanmıĢ olan dikmenin aks üzerinde yer aldığı için taĢıyıcı olması muhtemeldir (ġekil 

B.99,100,101).Merdiven geniĢliği 143 cm, basamak derinliği genelde 26 cm olarak 

ölçülmüĢtür. Rıht yüksekliği 17 cm olan merdivende 149 x 175 x 140 x 174 cm olarak 

ebatlanan ara sahanlık bulunmaktadır. Sahanlığa bakan güneydoğu cephesinde de avluya 

açılan alüminyum doğramalı çift kanatlı pencere yer almaktadır (ġekil B.312). Mermer 

basamaklı merdiven çelik kiriĢlerle taĢınmakta olup, merdiven boĢluğu temizlik deposu 

olarak kullanılmaktadır. Zemini seramik kaplı olan mekanın güneybatı köĢesinden Zb07 

Nu‟ lı mekana geçilmektedir. 

Zb07 Mekanı – Ofis: 

107 x 210 cm açıklıklı tek kanatlı ahĢap kapıyla girilen mekanın kotu + 5,06 m olarak 

ölçülmüĢtür. Sunta plaka ile kaplanmıĢ tavanın yüksekliği 317 cm olarak ölçülmüĢtür. 

Sıva üstü boyalı duvarlarda yer yer sıva altından 12 cm yüksekliğinde 1,5 cm 

kalınlığında süpürgelik izi gözükmektedir. AhĢap çift kanatlı pencerenin olduğu 

mekanın güneydoğu duvarında duvar kalınlığı 91 cm olarak ölçülmüĢtür.  

390 x 333 x 394 x 340 cm ebatlarında olan mekan 13,14 m
2 
alanı kaplamaktadır. 

Zb06 Mekanı – Ofis: 

87 x 210 cm ebatlarında, eĢik kotu + 5,17 m olarak ölçülen tek kanatlı ahĢap kapıdan 

girilen mekanın döĢeme kotu + 5,14 m olarak ölçülmüĢtür. Kuzeydoğu duvarında yer 

alan kapının üzerinde, 99 x 110 ve 71 x 161 cm ebatlarında koridora açılan, ahĢap 

doğramalı, iki adet tepe penceresi bulunmaktadır. Tavan kaplaması sunta plak üzeri 

yağlı boya olan tavanın yüksekliği 3,71 m olarak ölçülmüĢtür. 400 x 403 x 402 x 402 cm 

olarak ölçümlenen mekanın taban alanı 16,18 m
2 
olarak hesaplanmıĢtır. 

Mekanın güneybatı duvarında yer alan pencerenin basık kemer kısmı dolu ve boyalı 

olup pencere doğraması dikdörtgen kesitlidir. 155 x 273 cm ebatlarındaki ahĢap çift 

kanatlı, mermer denizlikli pencerenin duvar kalınlığı 59 cm ölçülmüĢtür. 
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Zb05 Mekanı – Ofis: 

Askeri idari personelin kullandığı mekanın tek kanat açılan, 1,5 kanatlı ahĢap kapısında 

eĢik kotu + 5,08 m olarak ölçülmüĢtür. 605 x 842 x 606 x 840 cm ebatlarındaki mekanın 

döĢeme kotu + 5,05 m ve döĢeme malzemesi 33x33 cm karo seramik kaplamadır. 

Camyünü asma tavanın yüksekliği 3,64 m olarak ölçülmüĢtür. 61 m yüksekliğe kadar 

lambrili olan duvarların geri kalan kısımları sıva üzeri boya olarak devam etmektedir. 

Kuzeybatı cephesinde 2 adet, 149 x 271 ve 159 x 272 cm ebatlarında ve güneybatı 

cephesinde 2 adet, 155 x 271 ve 158 x 273 cm ebatlarında olmak üzere toplam 4 adet 

penceresi olan mekanın duvar kalınlığı güneybatı cephesindeki duvarda 64 cm, 

kuzeybatı cephesindeki duvarda 57 cm olarak ölçülmüĢtür. Kuzeybatı cephesinden 

Sepetçiler Kasrı‟nı ve Sirkeci Garı‟nı gören mekanın bir kısmı yüksekliği 135 cm ve 

kalınlığı 13 cm olan 3,13 m uzunluğundaki duvarla sonradan müdahale ile bölünerek 

kıdemli subaylar için mekan yaratılmıĢtır. Mekanın güneydoğu ve kuzeydoğu 

duvarlarında ∂ 17 olan diyagonal I profilin duvar yüzeyini ve tavan örtüsünü yırttığı 

gözlemlenmiĢtir (ġekil D.9,D.11). I profilin duvarı kesen alt kotunun yüksekliği 266 cm 

olarak ölçülmüĢtür. 

Zb04 Mekanı – Dinlenme Salonu: 

Zb03 holünün kuzeybatısında yer alan 121 x 228 cm ebatlarındaki 1,5 kanatlı, tek kanadı 

açılan ahĢap kapıdan girilen mekanın eĢik kotu + 5,11 m olarak ölçülmüĢtür. Diğer 

mekanlar gibi ofis olarak kullanılmayan mekanın boyutları 617 x 612 x 621 x 606  cm, 

kullanım alanı ise 37,68 m
2 

olarak ölçülmüĢtür. Mekanın döĢeme kotu + 5,08 m dir 

(ġekil D.2). 

Tavan yüksekliği 3,92 m olan mekanın diğer mekanlardan farkı algılanabilir olan volta 

döĢemedir. Volta tavanda kiriĢ açıklığı 51 cm ve kiriĢler arası 8 cm olarak ölçülmüĢtür. 

Mekanın kuzeydoğu ve güneybatı duvarlarında yer alan çelik pütreller 170 mm 

çapındaki çelik kiriĢe bağlanmaktadır. Çivileme ve kaynak detaylarından yakın dönem 

uygulaması olduğu anlaĢılmaktadır (ġekil 4.7). 
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ġekil 4.7: Zb04 mekanından, volta döĢeme ve çelik kiriĢ detayı gösterir fotoğraf 

Mekanın kuzeybatı cephesinde yer alan 157 x 270 ve 159 x 271 cm ebatlarındaki ahĢap 

pencerelerde duvar kalınlığı 57 cm olarak ölçülmüĢtür. Duvarlar sıva üstü boyalı ve 

zemin 33 x 33 cm lik karo seramik kaplamalıdır. Güneybatı duvarında 13 cm 

yüksekliğinde 1,5 cm kalınlığında sıva altı süpürgelik izi görülmektedir. 

+2.22 Kotu planı 

AZ01 holüne açılan açıklık ebatları 187 x 218 cm ve eĢik kodu + 2,22 m olarak 

ölçülmüĢtür. Tavan yüksekliğinin 3,18 m olduğu mekan mahal mahal ele 

alınmayacaktır. Toplam 13 mekandan oluĢan blok depo olarak kullanılmaktadır. 3238 x 

1207 x 3103x1174 cm ebatlarında ve kullanım alanı 420,96 m
2 

dir (ġekil D.3). 

Betonarme karkas sistemin detaylı olarak algılandığı bloğun yer döĢemesi 85 x 64, 42 x 

58, 96 x 84 cm gibi farklı ebatlarda Ģekillenen doğal taĢ (mermer) kaplamadır. AZ01, 

AZ02 ve AZ04 kodlu mekanlarda doğal taĢ döĢeme gözlenmektedir. 

Bloğun iç avluya açılan kuzeybatı cephesinde yer alan pencereler kısmen kapatılarak, 

daraltılmıĢtır (ġekil B.7). AhĢap doğramalı pencerelerin olduğu duvarların kalınlığı 64 

cm olarak ölçülmüĢtür. Mekanların kapıları demir / saç kapı ve tek kanat açılan ahĢap 

kapı olduğu görülür. ÇalıĢma izni olmayan bloğun mahalleri ihale sonrası evrakların ve 

malzemelerin arĢivlendiği depolar olarak kullanılmaktadır. 
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Bloğun güneydoğusunda yer alan AZ06 mekanına girilebilmiĢtir. Rıht yüksekliği 19 cm 

olan derinliği ortalama 26 cm olan toplam 5 rıht çıkarak + 3,02 m kotundan girilen 

mekanın yer döĢemesi Ģaptır. Güneybatı duvarı istinat duvarına dayalı olan mekanın 

havalanması için 60 x 40 cm ebatlarında tepe penceresi açılmıĢtır. 55 x 35 cm ebadında 

betonarme kiriĢin geçtiği tavanın kotu + 2,86 m olarak ölçülmüĢtür. Kuzeybatıya doğru 

gidildiğinde ZA03 holü ve hole açılan ZA07 mekanı vardır. Rıht yüksekliği 17 cm olan 

3 basamakla çıkılan mekanın kotu + 3,00 olarak ölçülmüĢtür. Zemin kaplaması Ģap ve 

duvarlar da sıvalıdır. Kuzeydoğu cephesinde 110 x 140 cm olarak ebatlanan 4 adet niĢ 

bulunmaktadır. Kemerli pencere düzenine benzeyen bu niĢlerin daha önce pencere 

olduğu, yapının geçirdiği müdahaleler sonrasında bu hacim büyütülerek pencerelerin iç 

duvarda kaldığı düĢünülmüĢtür. Derinlikleri ise 45 cm olarak ölçülmüĢtür. 

Avludan ulaĢımın olduğu bu blokta güneydoğu duvarına bitiĢik olan merdiven 

bulunmaktadır. + 6,88 m kotuna ulaĢan merdiven 19 rıhttan oluĢmaktadır ve rıht 

yüksekliği 17 cm dir. Betonarme merdiven A103 holüne ulaĢmaktadır. 

4.4.2.+ 4.76 Kotu Planı 

A blok, B blok ve C blok olarak parçalanan yapı gurubuna giriĢ mekanın ana giriĢi de 

alan B101 kodlu mekandan yapılmaktadır (ġekil D.3). 

B101 Mekanı – Hol: 

1 Nu‟ lı nizamiyeden gelindiğinde güneydoğu yönünde camekan rüzgarlığı bulunan 

giriĢin kodu + 4,81 olarak ölçülmüĢtür. 33 x 60 cm mermer blok kaplı mekana giriĢ 157 

x 246 cm ebatlarında çift kanat açılır ahĢap tablalı kapıdan yapılmaktadır. Kapının 

olduğu duvarda 4 adet çift kanatlı ahĢap pencere bulunmaktadır. 111 x 323, 114 x 

323,126 x 321 cm ebatlarındaki pencerelerde duvar kalınlığı 83 cm olarak ölçülmüĢtür. 

Güneybatı cephesinde de 1 adet sonradan açılmıĢ kapı ve 2 adet ahĢap çift kanat açılır 

pencere bulunmaktadır. Duvar kalınlığı 94 cm olarak ölçülen pencerelerin açıklıkları 

124 x 227 ve 129 x 227 cm olarak ölçülmüĢtür. Pencereden dönüĢtürülen kapının 

ebatları 123 x 288 cm olarak ölçülmüĢtür. Tavan yüksekliği alçı süslemeden ötürü 

farklılık göstermektedir. Tadilatlar sırasında kartonpiyer tavan uygulaması yapılmıĢtır. 

Saygı olarak adlandırılan holün kuzeyinde yer alan merdivenle A101 holüne 
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bağlanmaktadır. Mermer kaplı 14 basamaktan oluĢan merdivenin geniĢliği 182 cm 

olarak ölçülmüĢtür. Rıht yüksekliği 17 cm olan merdiven + 6,95 m kotuna ulaĢmaktadır. 

B102 Mekanı – Hol: 

293 x 1032 x 295 x 1033 cm boyutlarındaki hol mekanının kullanım alanı 30,40 m
2 

dir. 

DöĢeme kotu + 4,82 m olan mekanın tavan döĢemesi 412 cm yüksekliğindedir (ġekil 

D.9, D.11). Mekana B101 ve B103 kodlu geçiĢ hollerinden ulaĢılmaktadır. Hol kapıları 

dıĢında mekana açılan 3 adet ahĢap tek kanatlı kapı bulunmaktadır. Güneydoğu duvarı 

üzerinde 132,5 x 288 cm boyutlarındaki tek kanatlı ahĢap kapıdan B107 ofis mekanına 

ulaĢılmaktadır. Güneybatı duvarındaki 131,5 x 287 cm ve 130 x 284 cm boyutlarındaki 

tek kanatlı ahĢap kapılardan, B108 ve B109 ofis mekanlarına ulaĢılmaktadır. 

BeĢ adet mekanın açıldığı holde döĢeme kaplaması 33x33 cm boyutlarında karo seramik 

olup duvarları 1,87 m seviyesine kadar ahĢap lambri kaplı olan mekanda 10 cm 

yüksekliğinde ahĢap süpürgelik kullanılmıĢtır. Duvarların geri kalan yüzeyleri sıva üzeri 

boyadır. 

B107 Mekanı – Ofis: 

288 x 802 x 321 x 796,5 cm boyutlarındaki mekanın toplam kullanım alanı 24,31 m
2 

dir. 

DöĢeme kotu + 4,85 m olan mekanın 38 x 52 cm ebatlarında betonarme kiriĢ geçen 

tavan döĢemesi 411 cm yüksekliktedir. Güneybatı duvarı üzerinde 85 cm geniĢliğinde 

209 cm yüksekliğinde yuvarlak kemerli çift kanatlı ahĢap pencere bulunmaktadır (ġekil 

B.317). Mermer iç denizliğin özgün olduğu düĢünülmemektedir. Askeri bölgenin 

devamlı tadilat görmesi bunun en önemli sebebidir. Pencere binanın iç avluya açılan 

cephesine konumlanmakta olup duvar kalınlığı 64 cm olarak ölçülmektedir. 

B108 Mekanı – Ofis: 

229 x 595,5 x 245 x 595 cm boyutlarında olup kullanım alanı 11,84 m
2 

dir. Yerinde 

dökme mozaik olan döĢemede kot + 4,81 m olarak ölçülmüĢtür. Mekanın 43 x 52 cm 

ebatlarında kiriĢ ile bölünen tavan döĢemesinde yükseklik 409 cm olarak ölçülmüĢtür. 

Mekana güneybatı duvarında bulunan geniĢliği 123 cm, yüksekliği 282 cm olan tek 

kanatlı ahĢap kapıdan girilmektedir. Mekanın kuzeydoğu duvarında 120 x 90 cm 

ebatlarında baca olduğu düĢünülen çıkıntı bulunmaktadır. 
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Ön avluya bakan pencereleri 121 x 223, 124 x 222, 124 x 223 cm ebatlarında olup 

yuvarlık kemerli pencerenin kemeri üzengi seviyesinden doldurulmuĢtur. AhĢap, çift 

kanatlı pencerenin iç denizlikleri de yerinde dökme mozaik olup duvar kalınlığı 91 cm 

olarak ölçülmüĢtür. 

Mekanın kuzeybatı duvarlarında yer alan 123 x 282 cm açıklığında olan kapı kapatılarak 

iĢlev dıĢı bırakılmıĢtır. AhĢap kasası korunan kapı boĢluğunun içine dolap 

yerleĢtirilmiĢtir. 

B109 Mekanı – Ofis: 

228 x 313 x 231 x 321 cm boyutlarında olup kullanım alanı 7,84 m
2 

dir. DöĢeme kotu + 

4,82 m olan mekanın sıva üstü boyalı tavan döĢemesi 403 cm yüksekliğindedir. Mekana 

kuzeydoğu duvarı üzerinde yer alan 112,5 x 288 cm boyutlarındaki tek kanatlı ahĢap 

kapıdan girilmektedir. Güneybatı duvarı üzerinde 128 cm geniĢliğinde, 187 cm 

yüksekliğinde ve 126 cm geniĢliğinde, 188 cm yüksekliğinde yuvarlak kemerli çift 

kanatlı iki adet ahĢap pencere bulunmaktadır (ġekil B.43). Bu duvarda kalınlık 87 cm 

olarak ölçülmüĢtür. Pencereler üzerinde duvar boyunca ahĢap perdelik vardır. DöĢeme 

kaplaması vinil olan mekanın duvarları sıva üzeri boyadır. Duvar ile döĢeme 

birleĢiminde laminant süpürgelik bulunmaktadır. 

B103 Mekanı – Hol: 

2,95 x 10,18 x 2,98 x 10,23 m boyutlarındaki hol mekanının kullanım alanı 30,24 m
2 

dir. 

DöĢeme kotu + 4,82 m olan mekanın sıva üstü boyalı tavan döĢemesi 412 cm 

yüksekliğinde olup 29 x 48 cm ebatlarında kiriĢ bulunmaktadır.(ġekil B.163) Mekana 

B102 ve B104 hollerinden ulaĢılmaktadır (ġekil D.3). B102 mekanına 175 x 284 cm 

boyutlarındaki çift kanatlı tablalı ahĢap kapıdan ulaĢılmaktadır. Bu kapıda duvar 

kalınlığı 74 cm olarak ölçülmüĢtür. Hole açılan 4 adet kapı bulunmaktadır. Zemin 

döĢemesi 33 x 33 cm karo seramik döĢeme olup duvarlar 202 cm yüksekliğine kadar 

lambri kaplamadır. Geri kalan duvar yüzeyleri ve tavanlar sıva üzeri boyalıdır. 

B110 Mekanı – Ofis: 

3,19 x 4,70 x 3,21 x 4,65 m boyutlarında olup 15,10 m
2 

kullanım alanına sahiptir. 

DöĢeme kotu + 4,81 m olan mekanın döĢemesi 4,07 m yüksekliğindedir. Tavan 
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hizasından 31 x 47 cm ebatlarında betonarme kiriĢ geçmektedir. Mekana güneybatı 

duvarında yer alan 106 x 284 cm ebatlarındaki tek kanatlı ahĢap kapıdan girilmektedir. 

Bu kapıyla mekan B103 hol mekanına bağlanmaktadır. Kuzeydoğu duvarı üzerinde iç 

avluya cephelenen 128 x 187 cm ve 127 x 185 cm ebatlarında yuvarlak kemerli, çift 

kanatlı iki adet ahĢap pencere bulunmaktadır. Bu iki pencerede de mermer denizlikler 

bulunmakta olup duvar kalınlığı 82 cm olarak ölçülmüĢtür. DöĢeme kaplaması laminant 

parke olan mekanın duvarları sıva üzeri boyadır. Duvar ile döĢeme birleĢiminde 

laminant süpürgelik bulunmaktadır. Yer yer sıva altından da 12 cm yüksekliğinde eski 

süpürgelik izi gözlenmektedir. 

B111 Mekanı – Ofis: 

3,20 x 4,61 x 3,24 x 4,58 m boyutlarındaki mekanın kullanım alanı 4,67 m
2 

dir. DöĢeme 

kotu 4,80 m olan mekanın tavan döĢemesi 4,12 m yüksekliğindedir (ġekil D.3). Mekana 

güneybatı duvarında yer alan 105 x 288 cm boyutlarındaki tek kanatlı ahĢap kapıdan 

girilmektedir. Kapı, mekanı B103 hol mekanına bağlamaktadır. Kuzeydoğu duvarında iç 

avluya cephelenen 127 x 184 cm ve 129 x 187 cm ebatlarında yuvarlak kemerli çift 

kanatlı iki adet ahĢap pencere bulunmaktadır. Pencerelerin arasında duvar kalınlığı 84 

cm olarak ölçülmüĢtür. Kuzeybatı duvarının tavanla birleĢtiği yerde betonarme kiriĢin 

duvar yüzeyinden 4 cm lik bir çıkma yaptığı gözlemlenmektedir. DöĢeme kaplaması 

laminant parke olan mekanın duvarları sıva üzeri boyadır. Duvarlar ile döĢeme 

birleĢiminde laminant süpürgelik bulunmaktadır. 

B112 Mekanı – Ofis: 

6,85 x 5,10 x 6,79 x 5,08 m boyutlarındaki mekanın kullanım alanı 34,72 m
2 

dir. 

DöĢeme kotu + 4,80 m olan mekanın tavan döĢemesi 4,16 m yüksekliğindedir (ġekil 

D.3). Mekana kuzeydoğu duvarında yer alan 106 x 288 cm boyutlarındaki tek kanatlı 

ahĢap kapıdan girilmektedir ve kapı mekanı B103 holüne bağlamaktadır. Güneybatı 

duvarında 129 x 189, 126 x 184 cm ebatlarında basık kemerli, çift kanatlı iki adet ahĢap 

pencere bulunmaktadır ve duvar kalınlığı 85 cm olarak ölçülmüĢtür. Mekanın yer 

döĢemesinde laminant parke kullanılmıĢtır ve duvarlarının da sıva üzeri boyalı olduğu 

gözlemlenmiĢtir. 
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B113 Mekanı – Ofis: 

6,88 x 4,82 x 6,74 m boyutlarındaki mekanın kullanım alanı 32,39 m
2 

dir. DöĢeme kotu 

+ 4,80 m olan mekanın tavan döĢemesi 4,06 m yüksekliğindedir. Mekana kuzeydoğu 

duvarında yer alan 105 x 288 cm boyutlarındaki tek kanatlı ahĢap kapıdan girilmektedir 

ve kapı mekanı B103 holüne bağlamaktadır. Mekanın güneydoğu duvarında duvar 103 x 

57 cm lik diĢ yapmaktadır ve diĢin yanında 109 x 287 cm ebatlarındaki ahĢap tek kanatlı 

kapıyla B108 holüne geçiĢ sağlanırken, günümüzde kapı kapatılarak kullanımı 

engellenmiĢtir. 

Güneydoğu duvarında 128 x 186 cm ebatlarında basık kemerli, çift kanatlı alüminyum 

pencere bulunmaktadır. Aynı pencere tipi güneybatı duvarında da 131 x 185, 126 x 184 

cm ebatlarında olan 2 adet pencerede de gözlenmektedir. DöĢemeden ortalama 75 cm 

yükseklikteki pencerenin mermer denizlikleri bulunmaktadır.  

DöĢeme kaplaması laminant parke olan mekanın duvarları 137 cm yüksekliğine kadar 

ahĢap lambri kaplamadır. Geri kalan duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Tavanda 

kartonpiyer uygulaması mevcuttur. 

B104 Mekanı – Hol: 

8,21 x 3,23 x 8,20 x 3,27 m boyutlarında sahanlık hacmini de kapsayan mekan toplamda 

56,26 m
2 

dir. Hol kapıları haricinde mekana açılan 3 adet kapı mevcuttur. Güneydoğu 

duvarında 188 x 288 cm boyutlarında sadece kasası mevcut olan kapıdan geçilerek B103 

holünden ulaĢılan mekanın güneybatısından B116 mekanına, kuzeydoğusundan B115 

mekanına, yine aynı doğrultuda yer alan merdivenlerden 18 basamak çıkılarak ara 

sahanlığa ve 18 basamak daha çıkılarak + 10,11 kotundaki B201 holüne çıkılmaktadır 

(ġekil D.9, D.11). Rıht yükseklikleri ortalama 18 cm olup basamak geniĢliği 144 cm 

olarak ölçülen merdivenin kaplaması 2cm lik mermerdir. Holün güneydoğu duvarından 

B114 mekanına ulaĢılmaktadır. DöĢeme kotu + 4,77 m olan mekanın tavan döĢemesi 

412 cm yüksekliğindedir. Tavan planında mekanı kesen 4 adet betonarme güçlendirme 

kiriĢi bulunmaktadır. 

Mekanın döĢeme kaplaması 33 x 33 cm karo seramik olup tüm mekanda 12 cm 

yüksekliğinde ahĢap süpürgelik mevcuttur. Merdiven çıkıĢı, merdiven sahanlık basamağı 



 
39 

ile sonlandırılan mekanın duvarları 200 cm seviyesine kadar lambri kaplı olup geri kalan 

kısımları sıva üzeri boyalıdır. 

B116 Mekanı – Ofis: 

9,87 x 10,68 x 9,91 x 10,74 m boyutlarındaki mekanın kullanım alanı 106,27 m
2 

dir. 

DöĢeme kotu + 4,66 m olan mekanın tavan döĢemesi 4,21 m yüksekliğindedir. 

Güneybatı duvarı ön avluya bakan mekanın bu duvarında 147 x 187, 145 x 187, 144 x 

189, 146 x 184 cm ebatlarında, basık kemerli, çift kanatlı alüminyum 4 adet pencere 

bulunmaktadır ve duvar kalınlığı 57 cm olarak ölçülmüĢtür. 32 x 54 cm ve 33 x 55 cm 

lik iki adet betonarme kiriĢin geçtiği (ġekil D.10) mekana kuzeydoğu duvarında bulunan 

173 x 288 cm boyutlarındaki çift kanatlı ahĢap kapıdan geçiĢ yapılmaktadır. 

Kuzeybatı duvarında 139 x 187 cm, güneydoğu duvarında da 135 x 187 cm lik basık 

kemerli çift kanatlı alüminyum pencereleri olan mekanın zemini linolyum kaplama olup 

duvarları sıva üzeri boyalıdır.  

B115 Mekanı – Ofis: 

Ġç avluya cephesi olan mekan üst rütbeli subayın ofisi olduğu için çok fazla müdahale 

görmüĢtür. 8,00 x 6,52 x 7,94 x 6,61 m boyutlarında olup kullanım alanı 52,05 m
2 

dir. 

DöĢeme kotu + 4,72 m olan mekanın tavan döĢemesi 394 cm yüksekliğindedir. 

Mekana güneybatı duvarında bulunan 107 x 288 cm boyutlarındaki tek kanatlı ahĢap 

kapıdan girilmektedir. Mekanın kuzeydoğu duvarında ebatları 137 x 207, 137 x 205, 139 

x 207 cm olan yuvarlak kemerli, çift kanatlı alüminyum pencereler bulunmaktadır. Ġç 

denizliği mermer olan pencerelerin duvar kalınlığı 97 cm olarak ölçülmüĢtür. 

Mekanın döĢeme kaplaması 33x33 cm lik karo seramik olup 15 cm yüksekliğinde 

seramik süpürgelik olduğu belirlenmiĢtir. Duvarları sıva üstü boyalı olan mekanın tavanı 

kartonpiyer kaplamadır. 

B114 Mekanı – Hela: 

7,52 x 3,17 x 7,59 x 3,23 m boyutlarında olan ve kullanım alanı 2,37 m
2
 olan mekanın 

döĢeme kotu + 4,91 m, tavan yüksekliği ise 2,99 m olarak ölçülmüĢtür. B104 hol 

mekanından 14 cm lik basamakla ulaĢılan mekanın kuzeydoğu duvarında arka avluya 

açılan 124 x 160 cm ebatlarında alüminyum doğramalı pencere bulunmaktadır. 
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Pencerenin olduğu duvar kalınlığı 68 cm olarak ölçülmüĢtür. Mekanın kuzeybatı 

duvarında B104 holüne açılan 124 x 288 cm boyutlarında ahĢap kapı bulunur. Zemin 

kaplamasının 30x30 cm karo seramik olduğu mekanın duvarları diğer tüm mekanlar gibi 

sıvanmıĢ ve asma tavan uygulaması yapılmıĢtır. 

B105 Mekanı – Hol: 

10,11 x 2,97 x 10,13 x 2,98 m boyutlarındaki holün kullanım alanı 30,23 m
2
 dir. 

Mekanın döĢeme kotu + 4,70 m, tavan yüksekliği ise 403 cm olarak ölçülmüĢtür. 

Kuzeybatı duvarındaki basamaklı geçiĢle B106 holüne bağlanmaktadır. 17 cm lik 5 

rıhtla çıkılan geçiĢin ebatları 290 x 140 cm olarak ölçülmüĢtür ve duvar kalınlığı 140 cm 

dir. 4 adet kapının açıldığı holün zemin kaplaması 30x30 cm karo seramik olup duvarlar 

200 cm seviyesine kadar lambridir. Diğer duvar yüzeyleriyle tavan sıva üzeri boyalıdır. 

B117 Mekanı – Depo: 

7,63 x 3,33 x 7,68 x 3,44 m ebatlarındaki mekanın kullanım alanı 23,20 m
2
 dir. Mekanın 

güneybatı duvarında bulunan 103 x 288 cm boyutlarında tek kanatlı ahĢap kapı ile B105 

holüne geçiĢ sağlanmaktadır. Mekanın döĢeme kotu + 4,67 m olup tavan yüksekliği 412 

cm dir. 

Mekanın kuzeydoğu duvarında iç avluya bakan 118 x 198 cm boyutlarında kemerli 

pencerenin döĢemeden yüksekliği 70 cm dir. Zeminin yerinde dökme mozaik malzeme 

ile kaplı olduğu mekanın duvarları sıva üzeri boyalıdır. 

B118 Mekanı – Ofis: 

7,46 x 3,19 x 7,39 x 3,21 m boyutlarındaki mekanın kullanım alanı 24,09 m
2
 dir. 

DöĢeme kotu + 4,67 m olan mekanın tavan döĢemesi 408 cm yüksekliğindedir. 

Mekana güneybatı duvarı üzerinde yer alan 106 x 288 cm boyutlarındaki tek kanatlı 

ahĢap kapıdan girilmektedir. Kuzeydoğu cephesinde ebatları 128 x 187, 127 x 185, 130 

x 188 cm olan 3 adet yuvarlak kemerli ahĢap pencere bulunmaktadır. Bu duvarda 

kalınlık 77 cm olarak ölçülmüĢtür. Zemin kaplaması linolyum olan mekanın duvarları 

sıva üzeri boyalıdır. 
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B119 Mekanı – Ofis:  

4,71 x 6,94 x 4,73 x 6,85 m ebatlarındaki mekanın kullanım alanı 32,41 m
2
 olarak 

ölçülmüĢtür. Mekanın döĢeme kotu + 4,65 m olup tavan döĢemesi 408 cm 

yüksekliğindedir. 

Mekana kuzeydoğu duvarı üzerinde yer alan 106 x 288 cm boyutlarındaki tek kanatlı 

ahĢap kapıdan girilmektedir. Güneybatı cephesinde ebatları 125 x 187, 128 x 189 cm 

olan 2 adet basık kemerli alüminyum pencere bulunmaktadır. Mekanın bir diğer 

penceresi de 127 x 187 cm ebatlarında olup kuzeybatı duvarındadır ve duvar kalınlığı 81 

cm olarak ölçülmüĢtür. Mekanın güney köĢesinde 117 x 45 cm boyutlarında duvar 

çıkıntısı bulunmaktadır. Zemin kaplaması laminant parke olup duvarlarda sıva üzeri 

boyalıdır. 

B120 Mekanı – Ofis: 

5,08 x 6,93 x 5,17 x 6,81 m ebatlarındaki mekanın kullanım alanı 35,07 m
2
 dir. DöĢeme 

kotu + 4,66 m olan mekanın tavan döĢemesinin yüksekliği 411 cm dir.  

Mekana kuzeydoğu duvarı üzerinde yer alan 104 x 288 cm boyutlarındaki tek kanatlı 

ahĢap kapıdan girilmektedir. Kapı mekanı B105 holüne bağlamaktadır. Güneybatı duvarı 

üzerinde 131 x 187, 128 x 189 cm ebatlarında basık kemerli, çift kanatlı iki adet 

alimünyum pencere bulunmaktadır. Zemin kaplaması laminant parke olan mekanın 

duvarları sıva üzeri boyalıdır. Pencerelerin olduğu duvarda kalınlık 80 cm olarak 

ölçülmüĢtür. 

B106 Mekanı – Hol: 

2,97 x 10,13 x 3,03 x 10,04 m ebatlarındaki mekanın kullanım alanı 30,23 m
2
 dir. 

DöĢeme kotu + 5,26 m olan mekanın tavan yüksekliği 340 cm dir. 

Mekanın güneydoğu duvarında B105 holüyle bağlantıyı sağlayan 4 basamaklı 141 cm 

geniĢliğinde geçiĢ bulunmaktadır. Zemin döĢemesi 30x30 cm seramik kaplı olan hole iki 

adet kapı açılmaktadır. Tavanda asma tavan uygulaması yapılmıĢtır. 
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B121 – B122 Mekanları: 

2,88 x 2,30 x 2,91 x 2,34 m boyutlarında 6,59 m
2
 lik alan kaplayan hol aslında B122 

mekanının bir parçasıdır. Alçıpanla ayrılan bölüm B123 ve B122 mekanlarına 

açılmaktadır. B122 ve B121 mekanlarının döĢeme kotu + 4,27 m olup tavan 

yükseklikleri 363 cm dir (ġekil D.9, D.11). Zemini 33x33 cm seramik kaplı olan 

mekanda duvarlar sıva üzeri boyalıdır. B122 mekanının kuzeybatı ve güneybatı 

duvarlarında 159 x 187, 157 x 186, 159 x 189 ve 160 x 192 cm ebatlarında 4 adet çift 

kanatlı alimünyum pencere bulunmaktadır. Güneybatı duvarı 63 cm kalınlığında olup 

kuzeybatı duvarı 51 cm kalınlığındadır. KiriĢ izdüĢümünün plan kotundan algılandığı 

B122 mekanının ebatları 6,54 x 8,60 x 6,61 x 8,72 m olup kullanım alanı 50,07 m
2
 dir. 

B123 Mekanı – Ofis: 

6,10 x 6,33 x 6,12 x 6,30 m ebatlarındaki mekanın kullanım alanı 38,18 m
2
 dir (ġekil 

D.5). Mekanın döĢeme kotu + 4,26 m olup tavan yüksekliği 361 cm dir. 

Kuzeybatı duvarında 160 x 189, 159 x 186 cm ebatlarında iki adet çift kanatlı 

alüminyum pencere bulunmakta olup duvar kalınlığı 60 cm olarak ölçülmüĢtür. Zemin 

kaplaması 30 x 30 cm seramik olan mekanın güneybatı duvarında 94 cm geniĢliğinde tek 

kanatlı ahĢap kapı bulunmaktadır. 

C Blok Mekanları 

Yakın zamanda kuzeybatı istikametinde Marmara Denizi‟ ne paralel uzanan kıĢla 

binasının üst katına müdahale edilerek oluĢturulmuĢ bölümdür. ZB03 holündeki, rıht 

yüksekliği 17,5 cm olan 30 basamaklı, çelik taĢıyıcılı merdivenle ulaĢılan mekanın 

zemin kotu + 5,10 m dir (ġekil B.99-101). Mekanın kapladığı alan toplamda 438,27 m
2 

dir. Alçıpan kullanılarak oluĢturulan mekanların açıldığı C104 holüne (ġekil B.97), 

C101 holünden ulaĢılmaktadır. Ġdari ofislerin yer aldığı bölümün kuzeybatıda arka 

bahçeye, güneydoğuda ise iç avluya cepheli toplam 17 adet penceresi vardır. Güneydoğu 

cephesindeki duvarın kalınlığı 74 cm ölçülmüĢ olup, kuzeybatı cephesindeki duvarın 

kalınlığı 43 cm dir. Zemin 33 x 33 cm seramik kaplı olup asma tavan uygulaması 

mevcuttur. Ciddi onarım görmüĢ blok, plan Ģemasında özgünlüğünü kaybetmiĢtir. 
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ġekil 4.8: C Blok tadilat öncesi halini gösterir fotoğraf ( M.S.B ĠnĢ. Em. BĢk.lığı ArĢivi, 

2005) 

4.4.3.+ 6.90 Kotu Planı 

Yapının güneydoğu kanadını kapsayan bu kottaki  mahaller genel olarak ele alınacaktır. 

Mutfak bloğu olarak da iĢlevlenen bölümün kotu + 6,90 m olup tavan yüksekliği 340 cm 

dir. 531,28 m
2
 taban alanına sahip blok ciddi onarımlar geçirerek özgün kimliğini 

kaybetmiĢtir. Güneydoğu cephesi nizamiye giriĢine bakan mekanın kuzeybatısı iç avluya 

cephelenmektedir. A103 holünden + 1,82 m kotundaki AZ01 holüne ulaĢan, rıht 

yüksekliği 18 cm olan 27 basamaklı betonarme merdiven bulunmaktadır. Mekana bir 

diğer ulaĢım da B101 holünden baĢlayan 13 basamaklı betonarme merdivenle 

sağlanmaktadır. (M.S.B. ĠnĢaat Emlak ve NATO Enf. Bölge BaĢkanlığı tarafından 

yeniden projelendirilen kısıma ait uygulama planlarına ulaĢılamamıĢtır.). 

4.4.4. + 10.11 kotu planı 

Yapının oturma alanının bir kısmını kaplayan üçüncü katın, ikinci katla iliĢkisi B201 

holüne ulaĢan merdivenle sağlanmaktadır. BaĢkanlık katı olduğu için kapsamlı bir tadilat 

görmüĢ olan bloğun holleri lambri kaplamadır (ġekil D.4). Cephelere açılan pencerelerin 

doğramaları alüminyum olarak değiĢtirilmiĢtir. Zemin döĢemesi 33 x 33 cm seramik 
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kaplama olan mekanın kotu + 10,11 m ve taban alanı da 624,49 m
2
 dir. Duvar 

kalınlıkları 58 ve 65 cm arasında değiĢiklik göstermekte olup baĢkanın ofisi olan B208 

ve B209 mekanlarında kartonpiyer uygulamalı tavan gibi müdahaleler söz konusudur. 

B204 ve B205 mekanları arasında geçiĢ sağlayan 110 x 288 cm ebatlarındaki kapı iptal 

edilerek kullanım dıĢı bırakılmıĢtır. Duvarlar ve tavan sıva üstü boyalıdır. 

4.5 Cephe Analizleri 

Demirkapı KıĢlasının ilk yapımından günümüze ulaĢan tek özgün kesimi, kargir taĢıyıcı 

duvarların meydana getirdiği güneybatı cephesidir. Diğer cepheler, yapının geçirdiği 

kapsamlı yenileme uygulamaları sırasında ciddi müdahalelere uğramıĢtır. Bu sebeple 

cephe elemanlarında bozulmalar, taĢ elemanlarda da ciddi hasarlar gözlemlenmiĢtir. 

Yapının anıtsal nitelikteki bu cephesinde, genel plan Ģemasında olduğu gibi, aksiyel 

kurgu ve simetri hakimdir. Kurguda kısa cephede olan güneybatı cephesinin orta aksında 

yer alan geçit ve giriĢler simetri eksenini oluĢturmaktadır. 

GeçiĢ vurgusunu arttıran, 96 cm öne çıkma yapan ve dört ayak üzerine taĢınan cepheye 

hareketlilik kazandırılmıĢ ve öne çıkma, geri çekilme hareketleri ile vurgulanmak 

istenmiĢtir. 

Anıtsal nitelikli cephelerde, çok deforme olsa da, yapının tümünde hakim olan Neo-

klasik üslubu uygun bir bezeme programı ve pencere düzeni uygulanmıĢtır. Buna göre 

cephelerde kat hizalarını bölen profilli taĢ silme ve saçaklar ile yatay vurguda süreklilik 

sağlanmıĢtır. Öne doğru çıkma yapan kısımların her iki yanında yer alan taĢ pilastırlar 

ise düĢey vurguyu belirginleĢtirmiĢtir. 

Bu kurguya bağlı olarak pencere düzeni katlara ve akslara göre değiĢiklik 

göstermektedir. 

Buna göre daha geç dönemde yapıldığını düĢündüğümüz mekanlarda düz atkılı ya da 

basık kemerli ve taĢ korniĢli pencereler gözlemlenmektedir. Cephelerin üst örtüsünü 

Marsilya kiremit kaplı beĢik çatı meydana getirmektedir (ġekil B.146). 

Ġlk yapımından bu yana çok büyük ölçüde özgünlüğünü korumuĢ olan cephelere 

dönemsel restorasyon uygulamaları kapsamında bir takım müdahalelerde bulunulmuĢtur. 

Yenileme uygulamaları sırasında üst kottaki nizamiye giriĢinden avlu kotuna inen 
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betonarme merdiven yapılmıĢtır. Ayrıca özgün pencere doğramaları alüminyum 

doğramalarla değiĢtirilmiĢtir.  

Bunların dıĢında, kireçtaĢının (küfeki) kullanıldığı cephelerde doğal etkenler ve insan 

müdahalelerinden kaynaklanan taĢ bozulmaları ile karĢılaĢılmıĢtır. 

Bunlar genel olarak, yüzey kaybı, form yumuĢaması, parça kopması, malzeme kaybı, 

kılcal çatlak, yüzey kirliliği, siyah kabuk oluĢumu(oksitlenme), çiçeklenme, bitki 

oluĢumu, korozyon ve geç dönem müdahalelerinden kaynaklanan hasarlardır. Bu 

bozulmalara ileriki bölümlerde daha kapsamlı değinilmiĢtir. 

4.5.1.Güneybatı cephesi 

Demirkapı kıĢlasının güneybatı cephesi, Demirkapı ile Sirkeci Garı‟na bakan 67,85 

metre uzunluğundaki hakim cephedir.ArĢiv belgelerinde de resimlerine ulaĢabildiğimiz, 

tasarımını ve bezeme özelliklerinin bir kısmını günümüze kadar koruyabilmiĢ tek 

cephedir (ġekil D.10). Cephenin güney köĢesinde 3,66 metre yüksekliğinde istinat 

duvarı dikkat çekicidir ve cephenin kuzey-güney sınırları arasında 1,37 metrelik kot 

farkı vardır. Bu fark, Saygı GiriĢi‟nin olduğu güneydoğu cephesinin zemin kotunu 

oluĢturmaktadır (ġekil D.6). Simetrinin hakim olduğu cephede aynı hizada devam eden 

silme ve saçaklar aynı cepheye yüz veren A, B ve C bloklarını birbirine bağlamaktadır. 

A, B ve C bloklarından oluĢan cephe de B blok öne çıkmaktadır. Özgünlüğünü en çok 

korumuĢ olan B blok, geçiĢin ve giriĢlerin bulunduğu ortak akstır. 

 

ġekil 4.9: B Blok, güneybatı cephesinin güncel durumunu gösterir fotoğraf, 2010 
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A blok, cephenin güney köĢesini oluĢturan bölüm olup, her katta 8 pencerenin yer aldığı 

iki katlı ve 17 metre uzunluğundaki kısımdır. Zemin kat seviyesinde pencere üst hizası 

+3,52 m kotunda yer alır. 

115 x 230 cm boyutlarındaki ahĢap doğramalı bu pencereler düz atkılı olup söve 

geniĢliği 26 cm ölçülmüĢtür. Bodrum kat ile subasman seviyesinde 19 cm geniĢliğinde 

profilsiz taĢ silme bulunmaktadır.  

Zemin kat ile birinci kat arasında herhangi bir silme bulunmamaktadır. Güney 

köĢesindeki 84 cm. lik taĢ kaplama bulunmaktadır. Bu taĢ kaplama birinci katta 

kesintiye uğrayarak, daha sonradan yapıldığı düĢünülen tuğla kaplama yüzeye 

dönüĢmektedir (ġekil B.24, 27). Betonarme merdivenle birinci kat geçiĢinin sağlandığı 

bu geçiĢin, aslında pencere olan ama kapıya dönüĢtürülen, güney köĢesindeki pencereye 

ulaĢtığı gözlenmektedir.  

Birinci katta düz atkılı taĢ söve ile çerçevelenmiĢ 7 adet pencere ve 1 adet pencereden 

dönüĢtürülmüĢ kapı bulunmaktadır. Pencere üst seviyesi +7,84 m olarak ölçülmüĢtür. Bu 

bölümün B blokla birleĢiminde taĢ kaplama gözlemlenmektedir. +10,03 kotunda 

sonlanan taĢ baĢlıkta ciddi parça kaybı gözlemlenmektedir (ġekil B.74).  

B blok, 33 metrelik bu kısımın plan Ģemasında 3,62 lik çıkma yaptığı gözlemlenir. 

Zeminde 1,13 x 2,46 cm boyutlarında ahĢap doğramalı 10 adet yarım daire kemerli ve 

kilit taĢ motifli, profilli söveyle çevrili pencere bulunmaktadır.  

Bu pencerelerde demir parmaklık vardır. 3,37 x 404 cm ebatlarındaki beĢik kemerli geçit 

tam simetri ekseninde yer almaktadır. GeçiĢin yanında yer alan dört adet 70 x 70 cm 

ebatlarında ve üzeri tuğla kaplı ayak , çıkma yapan 1. katı taĢımaktadır.  

Zemin kat ile birinci kat arasında 42 cm geniĢliğinde kiriĢ, ayakları döĢeme kotunda 

bağlama amaçlı kullanılan, bitiminde 27 cm yüksekliğinde profilli pilastır ve bunların 

üzerinde de 21 cm yüksekliğinde ikmal bir silme vardır.  

Birinci kat orta aksında tepe noktası +8,76 kotunda yer alan dairesel kemerli pencereler 

bulunmakta olup, bunlar profilli ve kilit taĢlı, taĢ denizlikli ve taĢ sövelidir. Orta aksta 

yer alan bitiĢik iki pencerede algıyı vurgulayan ikinci bir profilli ve kilit taĢlı taĢ söve 

mevcuttur. 

Bu kısımda orta aksın üst örtüsü kırma çatı olup yan duvarların örtüsü ise beĢik çatıdır 

ve Marsilya kiremiti kaplamadır. 
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Cephenin bloklardan oluĢan bu bölümünde yapının köĢeleri 35 x 74 cm lik kesme taĢ 

kaplama pilastrlarla vurgulanmıĢ kat silmesinde olup taĢlar profilli baĢlıklarla 

bağlanmaktadır. 

C Blok, cephenin kuzey tarafındaki iki katlı 18 m uzunluğundaki kısımdır. Zemin katta 

150 x 273 cm ebatlarında basık kemerli 4 adet demir parmaklıklı pencere bulunur. Bu 

pencerelerden ikisinin taĢ sövesi yoktur. Zemin kat ile birinci kat arasında orta kısımda 

bir sıra 10 cm inceliğinde silme bulunur. Silme, yağmur iniĢ borularının geçtiği yerlerde 

kesintiye uğrar ve cephenin kuzey tarafına gelmeden sonlanır.  

Birinci kattaki pencere doğramaları alüminyum olarak değiĢtirilmiĢ olup pencerelerin üst 

seviyesi 8,57m olarak ölçülmüĢtür. Cephesinin kuzeyinde zeminle birleĢtiği kısımda 115 

x 80 cm ebatlarında taĢ kaplama mevcuttur. Cephenin örtüsü beĢik çatılı olup duvarlar 

çimento sıvalı ve üzeri boyalıdır. Cephe kuzeyinden 3,29 m uzağındaki duvar ile 

demiryolundan ayrılır. 

4.5.2.Kuzeydoğu cephesi 

Demirkapı KıĢlası‟nın kuzeydoğu cephesi iç avluya bakan ve Sarayburnu istikametine 

doğru konumlanan 78,30 m uzunluğundaki özgünlüğünü koruyamamıĢ cephelerinden 

biridir (ġekil 4.10). 

 

 

 

ġekil 4.10: B Blok, Kuzeydoğu cephesinin güncel durumunu gösterir fotoğraf, 2010 
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A,B ve C Bloklarından oluĢan cephenin simetrisi yakın dönem müdahalelerden ötürü 

bozulmuĢtur (ġekil D.11). 

Özgünlüğünü koruyamamıĢ olan A blok, cephenin güneydoğu kısmında konumlanmakta 

olup 23,82 m geniĢliğinde ve iki katlıdır. Özgün olmayan giriĢin bulunduğu cephenin bu 

kısmında zemin kotu + 2,20 m olarak ölçülmüĢtür Cephenin kuzeyine doğru bu seviye 

kaybolmaktadır. Günümüzde mutfak, yemekhane ve depo birimleri olarak kullanılan bu 

kısım çok müdahale görmüĢtür. 3 farklı cephe tipine rastladığımız B Blokta ise 

güneybatı cephesindeki bezeme programına rastlamaktayız. Orta aksta yer alan geçiĢ 

bölümüne ait pilastrlı kapı ve 47 cm yüksekliğinde, profilli taĢ korniĢ ve profilli, baĢlıklı 

pilastr en zengin bezemesidir. 

Zemin katta pencere üst seviyesi güney ve kuzey kanatta 4,06 m ölçülürken orta aksta 

4,26 m olarak ölçülmüĢtür. AhĢap doğramalı bu pencerelerde demir parmaklık 

mevcuttur. Birinci katta pencere üst seviyeleri 8,08 m ve 8,93 m ölçülmüĢtür. En üst 

katta ise 14,25 m ölçülen sövesiz yarım daire kemerli pencerenin doğraması alüminyum 

olarak değiĢtirilmiĢtir. Saçak kotu 15,02 m ölçülen cephenin üst örtüsü beĢik çatıdır. 

Asırlık çınar ağaçlarının dikili olduğu bu iç avluya bakan cephenin zemin hizasındaki 

bitkilenme, yağmur iniĢ borularının çevresindeki çiçeklenme ve karayosunu oluĢumu 

dikkat çekicidir. 

4.5.3.Kuzeybatı Cephesi 

C blok olarak adlandırılan kıĢla yapısına ait bu cephe camiyle sonlanmaktadır. Basık 

kemerli, taĢ denizlikli, yarım söveli, 20 adet pencereden oluĢan zemin katın orta aksında 

bir giriĢ kapısı vardır (ġekil D.8). Neoklasik üsluptaki bu cephenin simetri ekseni olan 

kapının iki yanına baĢlıklı ve kaideli pilastrlar yapılmıĢtır. 4 adet baĢlıklı ve kaideli 

mermer sütunun taĢıdığı saçakla örtülü olan kapının döĢemesi voltadır ve putrelleri 

korozyona uğramıĢtır. 
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ġekil 4.11: C Blok, Kuzeybatı cephesinin güncel durumunu gösterir fotoğraf, 2010 

Saçağın üzerinde ortasında Abdülhamid‟in oval tuğra madalyonunun yer aldığı 

kitabeler
24

 yerleĢtirilmiĢtir (ġekil D.12). 
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 Kitabenin günümüz türkçesiyle anlamı, Kitabeler için bkz. Çizelge.20 

Güneybatı Portalı 

Sol sağ 

O padiĢahın gelecektiki kulu baht yıldızıdır, 

Zamanla belli olur (ki) Tanrının parlayan ıĢığıdır 

Saltanatı aydınlatan güneĢ Adülmecid Han bu sıra, 

GeliĢinin ıĢığı ile Allah dünyayı aydınlık kıldı 

Cömertçe para dökerek bu güzel kıĢlayı yaptı, 

Bağlı askerlerine hazinesi övünç kaynağı olsun 

Adaletle temelini vurarak binasını güçlü yaptı, 

Güçlü Mimar( Allah) heybetli yapısını sağlam ve 

sürekli kılmıĢ 

Ziver kulu cevher tarihini yazsa yaraĢır, Bu yüksek 

kıĢla padiĢah askerlerinin meskeni (evi,yuvası) 

oldu 1255 

DüĢmanlara ait binalar kahr olarak yıkılsın, Gece 

gündüz herkes bu duayı tekrar eder oldu 
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Kiremit kaplı kırma çatı ile örtülü cephenin batısında cephe 2,20 m lik çıkma 

yapmaktadır. Zemin döĢemesi blok mermer olan giriĢin zeminden yüksekliği 80 cm yani 

dört basamak olarak ölçülmüĢtür. Zemin seviyesi sıfır hattının 1,67 m altında 

ölçülmüĢtür. Zemin katı silmesinde kot – 0,90 m ölçülürken zemin katı birinci kata 

bağlayan silmede kot + 5,15 m olarak ölçülmüĢtür. Depo olarak kullanılan bu birimin 

ölçülmesine izin verilmemiĢtir. 

4.5.4.Güneydoğu cephesi  

Ana giriĢin bulunduğu cephe Gülhane Parkı‟ na bakmaktadır. Saygı giriĢi, protokol giriĢi 

gibi farklı adlandırılan giriĢin kotu +4,74 olarak ölçülmüĢ olup alüminyum doğramalı 

pencereli olup sürgülü kapılı rüzgarlıktan içeri B101 holüne geçilmektedir. Cephenin 

batı kısmında 4 adet yarım daire kemerli sövesiz pencere bulunmaktadır. Pencereler 120 

x 330 cm ebatlarında ölçülmüĢ olup ahĢap doğramalıdır.  

Doğuya doğru gidildikçe bant pencerelerin olduğu yeni onarım görmüĢ mutfak bloğunun 

(A blok) cephelerini görmekteyiz. Geçirdiği müdahaleler sonucunda cephe özgün halini 

yitirmiĢtir.  

Bu bölümde diğer cephelerde olduğu gibi profilli ve kilit taĢlı dairesel kemerli, söveli 

elemanlara rastlamak söz konusu değildir (ġekil D.12). 

 

                                                                                                                                                

 

 
Kuzeybatı Portalı 

sol sağ 

O padiĢahın isteği sadece dünyanın güvenliğidir, 

Sayesinde dünya barıĢ (ve güven) evi olur Ģüphesiz 

Sevgili adaletin yapıcısı Abdülmecid Han, 

GeliĢiyle dünyaya güzel adetin temelini attı 

Öyle süslü bir kıĢla ki Has Bahçe‟ye ıĢık verdikçe, 

Yapısının süsünü Güzeller Sarayı haset ederek kıskansın 

Lütfederek bu yüksek kıĢlayı yaptıracak, 

ġahane askerlerinin hepsini sevinçli kıldı 

Öyle süslü bir kıĢla ki Has Bahçe‟ye ıĢık verdikçe, 

Yapısının süsünü Güzeller Sarayı haset ederek kıskansın 

Askerleri hoĢ tutan o padiĢah daha nice yeni 

eserlerle, Allah islam ülkesine süs verecek 
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4.6 Yapım Tekniği ve Malzeme Özellikleri 

Demirkapı KıĢlası‟ nın taĢıyıcı sistemi, 1970 yılında
25

 yürütülen yenileme çalıĢmaları 

sırasında betonarme kolon ve kiriĢlerle yapılan müdahalelerden ötürü özgünlüğü 

korunamamıĢtır. Ancak yapı içerisinde günümüze ulaĢan kimi detaylar ile ilk yapım 

dönemine ait olmasa da daha sonraki dönemlere tarihlenen fotoğraflar, incelenerek kimi 

tespitlerin yapılması mümkün olmuĢtur. 

Buna göre özgün tasarımda yapının duvarları yığma kargir tekniğinde inĢa edilmiĢtir ve 

strüktürün diğer bileĢenlerinde kullanılan malzemeler konusunda, raspa yapılması 

mümkün olmadığından ve güncel kullanımında yer yer lambri kaplamalı ya da sıva üzeri 

boyalı olduğundan, yeterince ayrıntılı çözümleme yapma olanağı bulunmamaktadır. 

TaĢıyıcı duvarların kalınlıkları ölçüldüğünde duvar geniĢliklerinin ölçüleri zemin katta 

91-100 cm, birinci katta 71-83 cm, ikinci katta 55-67 cm olarak bulunmuĢtur. Betonarme 

taĢıyıcı sistemin aks ölçüsü zemin katta 280-283 cm olarak ölçülmüĢtür. KiriĢ sisteminin 

daha net okunduğu yapının bodrum katında 30,5 x 50 cm, birinci katta 29 x 46 cm 

ölçülerine ulaĢılmıĢsa da ikinci katta her yerin asma tavan olmasından ötürü betonarme 

kiriĢ boyut ve yönleri kesin olarak anlaĢılamamaktadır (ġekil 4.8). 

Yapıdaki döĢeme kaplama malzemeleri dökme mozaik, karo mozaik, karo seramik ve 

linolyum malzeme olarak iĢlevlere bağlı değiĢkenlik göstermektedir. Nitekim tavan 

kaplama malzemesi de sıva üzeri badana ya da asma tavan sistemle örtülmüĢtür. ZB 04 

mekanında volta döĢeme ve çelik kiriĢlerden oluĢan strüktür sistemine rastlanmıĢtır. Bu 

özgün taĢıyıcı elemanların mevcut durumda betonarme strüktürü güçlendirme amaçlı 

korunduğu düĢünülmüĢtür. Aynı zamanda güçlendirme, I profilin yapılırken betonarme 

strüktürün yanında da kullanıldığı gözlemlenmiĢtir. 

Özgün kapı ve pencere doğramalarına ait günümüzde mevcut olmayan elemanlar, L.o.c.‟ 

in Abdul-Hamid II Koleksiyonunda yer alan binanın cephe fotoğraflarında (ġekil A.20-

24) görülen ahĢap pencere doğramaları önce çift kanatlı ahĢap doğrama ile değiĢtirilmiĢ 

ve yakın dönemde yapılan kısmi tadilatlarda bazı pencereler alüminyum doğramalı 

                                                 

 

 
25

 Sözlü kaynaklardan,  betonarme müdahalelerin 1970 yılında gerçekleĢtirildiği bilgisine ulaĢılmıĢtır. 

http://www.americanhistoryonline.org/search/item/Abdul-Hamid-II-collection-of-photographs-of/oai%253Alcoa1%252Eloc%252Egov%253Alccn%252F2003652945
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olarak yenilenmiĢtir ve zemin pencerelerinde görülen demir parmaklıklar dikdörtgen 

biçiminde düz demir parmaklıklarla değiĢtirilmiĢtir. 

 

ġekil 4.12: Pencerenin kemeri seviyesindeki asma tavan uygulaması B201 holünden 

görünüm (2010 

Yapının cephelerinde bej renkli organik kalker (küfeki taĢı) kullanıldığı makro gözlemle 

tespit edilmekle birlikte, daha kapsamlı malzeme tespiti sıva ve boyanın raspayla 

kaldırılıp ulaĢılan malzemenin deneysel incelemelerinin yapılması gerekmektedir. 

Yapının çatı örtüsü de taĢıyıcı sistemle birlikte 1970 yılındaki kapsamlı onarım sırasında 

değiĢmiĢtir. Parapet duvarları yıkılmıĢ olup (ġekil A.20-24),  üst örtüler Marsilya 

kiremit ile kaplanmıĢtır. 

Ancak, yapı içerisinde günümüze ulaĢan kimi detaylar ile dönemine tarihlenen iç mekan, 

cephe fotoğrafları incelenerek kimi tespitlerin yapılması mümkündür. (ġekil A.19). 

Yapının taĢıyıcı dıĢ duvarlarının örgüsünü oluĢturan diğer malzemelerin tekniği ve 

nitelikleriyle ilgili bir veri elde edilememiĢtir. 

4.7 Bozulma Tespitleri 

20.yy ikinci çeyreğinde, mevcut yapıda zaman içerisinde gereksinim duyulan yeni 

mekanlar oluĢturmak adına yapılan birtakım değiĢiklikler plan Ģemasında ciddi 

bozulmalara sebep olmuĢtur. Devamlı bakımı yapılan binanın, güncel onarımları bina 

kullanılmakta olduğu için zaman zaman tekrarlanmaktadır. Bu sebeple malzeme 
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bozulmaları, kullanıcıların yol açtığı yıpratmalar ve çevresel etkilerin sebep olduğu 

bozulmalar asgariye inmiĢtir. 

Mekansal müdahalelerin çok olması binanın iĢlev değiĢtirmelerine ve fonksiyon 

gereksinmelerine bağlanabilir. 

KıĢla yapısının tıbbiyeye dönüĢtürülmesi esnasında ciddi değiĢimlerin olması söz 

konusudur. KıĢla döneminde ait verinin olmaması sebebiyle bu dönem 

aydınlatılamamıĢtır. Tıbbiye döneminin ön görülenden daha uzun sürmesi ve daha sonra 

yapının levazım birliğine hizmet vermesi sebebiyle plan Ģeması değiĢmiĢtir. 

1970 yılında geçirdiği yenileme uygulaması sırasında yalnızca taĢıyıcı duvarları korunan 

Demirkapı KıĢlası‟nda görülen hasarlar, çoğunlukla yapının özgün nitelikleriyle 

korunmuĢ cephesi olan güneybatı cephesinde yoğunluk kazanmaktadır. Buna göre, iç 

mekanlarda genel olarak rutubet kaynaklı bozulmalar gözlenmektedir. Zemin katta 

kullanım dıĢı bırakılan mekanlarda ve depo gibi bakımsız kalan mahallerde sıva 

kabarması ve dökülmesi ile rutubet lekelerine rastlanmaktadır. Yapının büyük oranda 

korunmuĢ cephelerinde ise kat silmesi, söve ve profillerde kullanılan küfeki taĢında, dıĢ 

etmenlerle temas etmesi sonucu meydana gelen farklı bozulma türleriyle 

karĢılaĢılmaktadır. Cephelerde görülen hasarlar genel olarak Ģu baĢlıklar altında 

tanımlanmaktadır: 

1.Yüzey kaybı (<5 cm): Bezemesiz taĢ yüzeylerinde çeĢitli nedenler sonucu oluĢan ve 

derinliği 5 cm den az olan yüzey kayıpları için kullanılmaktadır. Bu tür bozulmalar, 

yüzey erozyonu sonucunda meydana gelmektedir. Bezemeli taĢ yüzeylerinde görülen bu 

kayba, form yumuĢaması baĢlığı altında değinilmiĢtir (ġekil D.22). 

  

ġekil 4.13: Form yumuĢamasına ve malzeme kaybına uğramıĢ pencere sövesi ve baĢlık 

detayı, (2010) 
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2.Form YumuĢaması: TaĢ bezeme elemanlarında meydana gelen yüzey aĢınmaları için 

kullanılmaktadır ve bu durum bezeme ve profillerin iç ve dıĢ konturlarının detay kaybına 

uğradığı veya okunamayacak hale geldiği durumları kapsamaktadır. Bu bozulma tipi 

cephelerde silme, saçak, korniĢ, baĢlık, söve ve kilit taĢlarında görülmektedir (ġekil 

4.13). 

 

ġekil 4.14: Kavlama,bitkilenme ve parça kopması ve yüzey kaybı gibi hasarları gösterir 

fotoğraf, (2010) 

3.Derin Oyuk – Delik: Bu bozulma, çoğunlukla insan kaynaklı müdahaleler sonucunda 

meydana gelen derin oyuk ve delikleri kapsamaktadır. Çoğunlukla yağmur iniĢ borusu, 

kablo, klima vb. tesisat elemanlarının cepheye monte edilmesi veya iç mekana aplike 

edilmeye çalıĢması sonucunda gerçekleĢir. Bu baĢlık hasar tespit çalıĢmalrında parça 

kaybı baĢlığında incelenmiĢtir (ġekil 4.14). 

4.Parça Kopması: Genellikle bezeme elemanlarında görülen bu bozulma, dıĢ 

etmenlerden kaynaklanan ciddi yüzey aĢınması sonucunda farklı boyutlarda parça 

kopmaları için kullanılmaktadır. Ayrıca denizlik ve sövelerde, korozyon sebebiyle kesitli 

büyüyen demir elemanların taĢı patlatması da parça kopmasına neden olmaktadır. Bu 

baĢlık hasar tespit çalıĢmalarında parça kaybı baĢlığında incelenmiĢtir. 

5.Malzeme Kaybı: Cephelerde köĢelerde yer alan taĢ blokların ciddi yüzey kayıpları 

sonucunda derin kesit kaybına uğradığı veya yok olduğu; bezeme elemanlarının ise 

formlarını tamamen yitirdiği durumlar için kullanılmıĢtır. . Bu baĢlık hasar tespit 

çalıĢmalarında parça kaybı baĢlığında incelenmiĢtir (ġekil 4.13). 
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6.Kılcal Çatlak: TaĢ yüzeylerinde görülen ve strüktürel olmayan çatlakları 

tanımlamaktadır. Bu çatlaklar yalnızca tek taĢ blok üzerinde görülebildiği gibi, birkaç 

parça boyunca devam eden kılcal çatlaklar da mevcuttur. 

7.Yüzey Kirliliği: Hava kirliliğine bağlı olarak oluĢan bu bozulma türü, genellikle 

yağmur suyu ile yıkanan kireçtaĢı yüzeylerinde ve trafiğe mağruz kalan kuzeybatı 

cephesinde görülmektedir (ġekil 4.14). 

8.Çiçeklenme: TaĢın içine giren tuz çözeltilerinin hızlı kuruma gibi kimi nedenlerden 

ötürü taĢ yüzeyine tekrar çıkarak kristalleĢmesi sonucu meydana gelen beyaz renkli 

oluĢumlar için kullanılır. Cephelerde, genel olarak, yağmur iniĢ borularının çevresinde 

görülür (ġekil 4.16). 

9.Bitki ve Karayosunu OluĢumu: Farklı taĢ yüzeylerin ve derzlerin birleĢiminde veya 

taĢıyıcı duvarların zemine oturan kısımlarında küçük bitki oluĢumlarına rastlanmaktadır. 

Yağmur iniĢ borusu gibi sürekli rutubet gören bölgelerde ve kuzey cephelerinde yeĢil 

veya sarı renklerde karayosunu oluĢumu mevcuttur. 

 

ġekil 4.15: Karayosunu OluĢumunu ve geç dönem müdahaleyi gösterir fotoğraf, (2010) 

 

ġekil 4.16: Kuzeybatı cephesine ait korozyon, siyah kabuk oluĢumu / kavlamanın ve 

çiçeklenmenin birlikte gözlendiği fotoğraf, (2010) 
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10.Korozyon: Korozyon, demir elemanların su ve hava ile temas etmesi sonucu oluĢan 

bir katmandır (ġekil 4.16). 

 

ġekil 4.17: Geri alınması mümkün olmayan müdahale olarak BA kiriĢ ve geri alınması 

mümkün müdahale olarak kalorifer borusunu gösterir fotoğraf,  (2010) 

11.Geç Dönem Müdahalesi: Cephelerde görülen insan kaynaklı hasarlardan birisi de geç 

dönemde yapılan uygunsuz müdahalelerdir. Bu müdahale baĢlığını; geri alınabilir 

müdahaleler ve geri alınması mümkün olmayan müdahaleler olarak inceleyebiliriz. Geri 

alınabilir müdahalelere örnek, yüzey ve malzeme kaybına uğrayan taĢ blokların, çimento 

bağlayıcı harçla yapıĢtırılması veya bütünlenmesi ile plastik onarımlarının yapılmıĢ 

olmasıdır. Bu müdahale sonucunda, cephe özgün niteliğini kaybetmiĢ bulunmaktadır. 

Ayrıca 2004-2005 yıllarında yapının ahĢap doğramalı pencereleri aluminyum doğrama 

ile değiĢtirilmesi nedeniyle de özgün cephe programı zarar görmüĢtür. Yine geç 

dönemde dıĢ duvarların önüne eklenen depo, rüzgarlık gibi niteliksiz eklerde cephe 

bütünlüğünü bozmaktadır.Kötü onarımlarla bina aslına uygun detaylarını yitirmiĢtir. 

Geri alınması mümkün olmayan müdahalelere örnek , yapının tüm özgün taĢıyııcı 

sistemine müdahale edilerek, betonarme taĢıyıcı sistemin ve döĢemenin yapılmasıdır 

(ġekil 4.17). 

Tüm cephelerde kirlenme söz konusudur, özellikle saçak altlarında en yoğun kirlenme 

mevcuttur. Cephelerdeki pvc yağmur iniĢ boruları, klimalar, yosunlanma ve bitkilenme, 

sıva çatlakları ve malzeme kayıpları dikkat çekicidir.
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5.  RESTĠTÜSYON PROJESĠ DEĞERLENDĠRMESĠ 

Demirkapı KıĢlası‟ nın tarihsel geliĢim sürecinde, yapıya yüklenen iĢlev değiĢikliklerine 

bağlı olarak, ciddi fiziksel ve yapısal müdahalelere uğradığı üç ana dönemden 

bahsetmek mümkündür. 

Buna göre yapının (1839-1864) kıĢla olarak inĢa edildiği ilk yapım tarihi olan 1839 

yılından tıbbiye olarak kullanılmaya baĢlandığı 1864 yılına kadar olan süreç birinci 

dönem, tıbbiye döneminden 1934‟ te levazım amirliği olarak iĢlevlendirilmesine kadar 

olan süreç ikinci dönem, 1934 yılından günümüze kadar olan süreç üçüncü dönem 

olarak tanımlanmıĢtır (Çizelge C.20). 

Yapının ilk yapım dönemi olan birinci döneme dair görsel, yazınsal verilere 

rastlanamadığından, bu döneme ait restitüsyon önerisinde bulunulmamıĢtır. 

Yapının kapsamlı Ģekilde kullanıldığı ikinci dönem hakkında bilgi veren, A. Freres 

tarafından çekilen fotoğraflar, 1880-93‟ e tarihlenen, cephe fotoğrafları (ġekil A.20, 21, 

22, 23) ve plan fotoğrafı (ġekil A.19), 1913 tarihli Alman Sendika Haritası (ġekil 

A.5,6,7), 1875 tarihli Ayverdi Haritası (ġekil A.12), 1939 tarihli hava fotoğrafı (ġekil 

A.30)  incelenmiĢtir. 

Bu kaynaklar sayesinde, KıĢla‟ nın ikinci dönemi olan tıbbiye dönemi hakkında yorum 

yapmak mümkün olmaktadır. 

Yapının, strüktürel olarak, kapsamlı onarım geçirdiği sözlü kaynaklardan öğrenilen 1970 

tarihine dair herhangi bir yazılı belgeye incelenen arĢiv belgelerinden rastlanmamıĢtır. 

Yapının mekanları, son iki dönem (Tıbbiye ve Levazım Birliği) süresince de bazı iĢlev 

gereksinmeleri doğrultusunda, ciddi müdahalelere uğramıĢ ve onarım görmüĢtür; ama bu 

incelemede sadece ikinci dönem yani tıbbiye olarak iĢlevlendiği dönem, yukarıda 

belirtilen kaynaklardan dolayı, restitüsyon projelerine yansıtılabilmiĢtir. 
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5.1 Demirkapı KıĢlası Ġkinci Dönem Restitüsyonu 

Demirkapı KıĢlası‟ nın, Demirkapı Tıbbiyesi olarak kullanılmaya baĢlandığı ve 

tıbbiyenin yapıyı terk edene kadar olan tarihsel süreci kapsayan görsel kaynaklar ve 

tarihi belgeler incelendiğinde, yapının iç mekan ve cephe düzenine dair önemli verilere 

ulaĢılmıĢtır. 

Bu veriler ıĢığında, yapının özgün taĢıyıcı sistemi ve çatı örtüsü Ģema olarak gösterilerek 

1/100 ölçekli restitüsyon plan, cephe ve kesit çizimleri yapılmıĢtır (ġekil D.12-19). 

Restitüsyon incelemelerine ilk olarak vaziyet planı araĢtırmasıyla baĢlanmıĢtır. Dönemin 

haritaları incelenip, güncel vaziyet planı ile çakıĢtırıldığında (ġekil 6.1), askeriye ye ait 

sevkiyat depolarının kıyı Ģeridinden taĢınıp, düzenlemeyle park alanına dönüĢtürüldüğü 

görülmektedir. Eski haritalar incelendiğinde Kennedy Caddesinin taradığı alanda irili 

ufaklı birçok yapı görmekteyiz birçoğu dönemin belediye yöneticileri tarafından yol 

yapılması için yıktırılmıĢtır. Bir diğer dikkat çeken nokta, tren yolu ile kıĢla binalarını 

ayıran sınır duvarlarının inceleme yaptığımız dönemde olmayıĢıdır. 

 

 

ġekil 5.1: 1913 tarihli ve güncel durumu gösterir vaziyet planları çakıĢtırılmıĢtır. 
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Günümüzde çok fazla müdahale görmemiĢ olan  bölgenin görünümü Eldem 

(Eldem,Akozan, 1981:11) tarafından “Soğuk ÇeĢme Kapısı‟ ndan girilince yaklaĢık 450 

metre uzunluğunda düz ve geniĢçe ve gölgelik bir yol Demir Kapı‟ ya götürür, yolun iki 

tarafı ağaçlıktır. Tıp okulu için evvelce düzenlenen bitkiler kendi baĢına büyüyüp 

gitmiĢtir; Soğuk ÇeĢme Kapısı ve Demirkapı arasındaki alan basık ve kapanık 

olduğundan bir hayli büyük olduğu halde söylemeye ve görülmeye değer bir Ģey yoktur” 

Ģeklindeki ifadeyle anlatılmĢtır. 

Terk edilmiĢ olan bu bölge aslında ciddi bir sağlık bölgesine dönüĢtürülmüĢtür, hatta 

ihtiyaç doğrultusunda ek hacimlerle geniĢleyerek, eğitimin verildiği büyük bir sağlık 

üssü olan alan geliĢerek Otluk Kapısı etrafındaki yapılarla da birleĢmiĢtir. 

Cephane meydanından Otluk Kapısına gidilirken Sultan II.Mahmut tarafından yeniden 

inĢa olunan hastane ile Otluk Kapısı bitiĢiğindeki askeri terzihane de bu bölgede bulunan 

hizmet binalarıdır (ġekil 5.2). 

 

ġekil 5.2: TeĢvikiye Hastanesi ve terzihane konumunu gösterir kısmi plan (Eldem, 

Akozan. 1981:L6)  
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Kırmızı KıĢla olarak da bilinen, Gülhane Hastanesi adını sarayın gül yağı ihtiyacını 

karĢılayan gülhane binasının bu bölgeye bulunmasından ötürü almıĢtır. 1819 tarihli 

Kauffer Haritası‟ nda da gülhane binası iĢaret edilmiĢtir (ġekil A.1). 

Gülhane Meydanı‟ nın denize yakın olan kısmındaki, saray hizmetlilerine ait hastane 

1855 yılında, Kırım Harbi sonunda yetersiz kalınca, geliĢtirilmiĢ ve daha sonra Gülhane 

Hastanesi haline getirilmiĢtir (Eldem "ve diğerleri" , 1982 : 14). 1898' de tıp okullarının 

yeniden düzenlenmesi ve niteliklerinin yükseltilmesi amacıyla Prof. Dr. Robert Rieder 

ve Dr. Georg Deycke tarafından hastane tekrardan, “Gülhane Askeri Tıp Akademisi” 

adıyla kurulmuĢtur. 1903 yılına  kadar bu bölgede hizmet veren hastane, teorik eğitimler 

için Demirkapı‟daki Tıbbiyeyi kullanmaya devam etmiĢ ve tıbbiye mezunları da bu 

hastanede çalıĢmaya baĢlamıĢlardır. Sağlık adası olarak tanımlaya bileceğimiz bölgenin 

iĢlevi, hastanenin yetersiz kalması, tıbbiyenin 1903 yılında HaydarpaĢa‟ daki yeni 

binasına taĢınmasıyla son bulmuĢtur. 

Ayverdi Haritası (ġekil A.12) incelendiğinde, Mekteb-i tıbbiye dönemine ait yerleĢim 

planı ve mahal adları hakkında detaylı bilgiye ulaĢmaktayız (ġekil 5.2). 

Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam‟ ın, 1888-1903 eğitim yıllarını anlatan kitabında 

bahsedildiği üzere, tıbbiye mektep saray içinde, Demirkapı‟da idi. Demirkapı KıĢlasını, 

Gülhane Parkı‟nda, Sarayburnu‟na giderken sol tarafta kalan büyük sarı kıĢla olarak 

tanımlamaktadır. Buraya dıĢ bahçeden girilir ve oldukça uzun bir yolla binanın cümle 

kapısına varılırdı. Bu kıĢla dikdörtgen Ģeklinde yapılmıĢ, ön cephesi üç, diğer iki cephesi 

iki katlı, büyük, eski bir bina idi. Ortasında büyük çınar ağaçlarıyla gölgelenmiĢ, bir iç 

bahçesi vardı Ģeklinde tasvir etmiĢtir. Sağlam‟ dan edindiğimiz bilgiye göre, binanın ön 

cephesinde; alt katta kapının iki yanında iki dahiliye zabitleri odası, iki dersane, ikinci 

katta müdür, ders nazırı, idare odaları, en üst katta da müze, hikmethane
26

 ve talebe 

hastanesi yerleĢtirilmiĢti. 

Demiryolu bakan cephede alt katta dersaneler, üst katta yatakhaneler vardır. Bu 

cephenin ortasında kubbeli, minareli cami mevcuttu. Diğer cepheye ise yemekhaneler, 

                                                 

 

 
26

 Hikmethane:  Fizik laboratuvarları 
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mutfak, çamaĢırhane  ve en uçta fizyoloji laboratuarı, teĢrihhane
27

 yerleĢtirilmiĢti. Ġç  

bahçenin arka kenarında kubbeli bir hamam bulunmaktadır, günümüzde mevcut 

olmayan bu hamam Ayverdi Haritası‟ nda da görülmektedir. (ġekil 5.3). 

 

 

ġekil 5.3: Tıbbiyenin ve ek binaların yerleĢimini gösterir Ayverdi Haritası (1875) 

Ana binanın önündeki dıĢ bahçede bir tarafta bir katlı bir pavyon halinde 

bekteryolojihane, onun yanında ahĢap ve harap barakalar halinde kulak burun boğaz ve 

deri - zührevi hastalıklar klinikleri ve poliklinikleri, karĢı tarafta kimyahane ve Cemil 

PaĢa‟ nın cerrahi kliniği bulunmaktadır. 

DıĢ kapının yanında Zoeros PaĢa‟ nın dahiliye kliniği vardı. DıĢ bahçenin karĢısında 

güzel bir park halinde nebatat bahçesi, onun bir kenarında anĢap bir baraka içinde göz 

Kliniği, Demirkapı‟ nın yanında iki katlı akĢap bir binada veladethane
28

, yine ona yakın 

bir binada telkihhane-i Ģahane
29

 ve dar‟ülkelp
30

 müessesesi bulunuyordu”, Ģeklinde 

tasvir etmiĢtir (Sağlam, s.39, 1981). 

                                                 

 

 
27

 TeĢrihhane: Disseksiyon salonu 
28

 Veladethane: Doğum Kliniği 
29

 Telkihhane-i ġahane: Çiçek AĢısı Enstitüsü 
30

 Dar‟ülkelp Müessesesi: Kuduz AraĢtırmaları Enstitüsü 

Hamam 
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Yapının iç mekanına ait, L.o.c.‟ in Abdul-Hamid II Koleksiyonunda yer alan binanın 

plan Ģemasına ait fotoğrafı incelendiğinde (ġekil A.19) Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane
31

 

olarak iĢlevlendirilen, Demirkapı KıĢlası‟ nın aslında daha kapalı bir yerleĢiminin 

olduğunu görülmektedir. Gülhane Parkına bağlantının olmadığı bölgeye giriĢin 

Demirkapı‟ dan, Sirkeci yönündeki kıĢla kapılarından yapıldığı görülmektedir (ġekil 

A.24). Bina içine geçiĢler ise rölöve çizimlerinde B Blok olarak bahsettiğimiz bölümün 

güneybatı cephesindeki basık kemerli geçiĢin iki tarafında yeralan kapılardan 

sağlanmaktaydı. 

Vaziyet planı incelendiğinde (ġekil D.13), mekanların, sınır duvarlarıyla birlikte bir 

kapalı poligonu tanımladığı görülmektedir. Bu poligonun kuzey doğusunda  yer alan ve 

soğukluk, ılıklık, hela ve halvetten oluĢan hamam bugün mevcut olmadığını ve 

poligonun güneydoğusunda yer alan binalarında yıkılarak, günümüze daha farklı bir 

planlamayla geldiğini görmekteyiz. 

L.o.c.‟ in Abdul-Hamid II Koleksiyonunda yer alan binanın güneybatı cephesine ait 

fotoğrafı incelendiğinde, bu dönemde de tıpkı günümüzde olduğu gibi, güneybatı 

cephesinin orta aksındaki basık kemerli geçiĢten avluya geçildiği görülmektedir. Ancak 

en büyük fark, yapının avluya bakan kuzeydoğu cephesinden, yapıya girilmesi ve giriĢin 

iki yanında bulunan toplam 26‟Ģar basamaktan oluĢan tek kollu ara sahanlıklı 

merdivenlerle üst katlara ulaĢılmasıdır (ġekil D.14, 15, 16). 

Yine L.o.c.‟ in Abdul-Hamid II Koleksiyonunda yer alan cephe ve plan fotoğraflarına 

göre (ġekil A.19,20,21) pencerelerin, rölöve planındakilere oranla daha dar ve daha sık 

oldukları görülmektedir. Merdiven sahanlıklarında yer alan pencereler dıĢında, kuzey 

doğu cephesinde bugün var olan pencere düzenine rastlamamaktayız. 

Özgün cephe düzenine dair çok sayıda veri sunan fotoğraflardan biride 19.yy‟ da 

istanbul hayatında ter alan Sarayburnu panaromasıdır (ġekil A.30). Fotoğraflardan 

cephelerin büyük ölçüde değiĢmiĢ olduğu, hatta yer yer tekrardan yapıldığını  

göstermektedir.   

                                                 

 

 
31

 Yıldız albümlerinde, Demirkapı KıĢlasından,  Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane olarak bahsedilmektedir. 

http://www.americanhistoryonline.org/search/item/Abdul-Hamid-II-collection-of-photographs-of/oai%253Alcoa1%252Eloc%252Egov%253Alccn%252F2003652945
http://www.americanhistoryonline.org/search/item/Abdul-Hamid-II-collection-of-photographs-of/oai%253Alcoa1%252Eloc%252Egov%253Alccn%252F2003652945
http://www.americanhistoryonline.org/search/item/Abdul-Hamid-II-collection-of-photographs-of/oai%253Alcoa1%252Eloc%252Egov%253Alccn%252F2003652945
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Bu verilere göre hazırlanan restitüsyon çizimlerinde 1970 yılında değiĢtirilen betonarme 

çatı kaldırılarak, profilli taĢ çatı parapetleri eklenmiĢtir (ġekil D.20,21). 

Güneydoğu cephesinde yeralan, Saygı giriĢinde bulunan ve avluya açılan kapıların 

özgün olmadığı anlaĢılarak çizimde bu kapılar pencereye dönüĢtürülmüĢtür.  

Restitüsyon planında KıĢla Binası / C blokta her 2 cephede, kuzeybatı ve avluya açılan 

cepheleri, 14 er olmak üzere toplam 28 pencere bulunmaktadır ancak rölöve planında C 

blokta 10 sol tarafta 9 da sağ tarafta olmak üzere toplam 19 adet pencere bulunmaktadır 

(ġekil A.24) A Bloğun güneydoğu cephesinde  ise restitüsyon planında sol tarafta 16 

pencere bulunurken, rölöve planında sol tarafta daha geniĢ 6 yatay pencere 

bulunmaktadır. Sağ tarafta ise restitüsyon planında 7 pencere bulunurken, rölöve 

planında 4 pencere bulunmaktadır. Fotoğraftan edinilen pencere sayısı bilgisi 

doğrultusunda pencerelerin günümüzde geniĢletilmiĢ olduğu saptanmıĢtır (ġekil A.21). 

Ayrıca, pencere doğramalarının ara kayıtlı ahĢap giyotin pencere olduğu, zemin kattaki 

pencerelerde demir parmaklıkların olduğu gözlemlenmiĢtir. 

L.o.c.‟ in Abdul-Hamid II Koleksiyonunda yer alan binanın fotoğrafları incelendiğinde 

günümüzde var olan kat silmelerinin profillerinin uygun olmadığı görülmektedir. Ayrıca 

güneybatı cephesindeki basık kemerli geçiĢin üzerindeki lentonun daha ince olduğu 

gözlemlenmiĢtir. 

Çatı planın ve çatı yüksekliklerinin özgün olmadığı anlaĢılan yapının restitüsyon 

çizimlerinde bağıl ölçü kullanılmıĢtır. 

Planlarla ilgili değiĢiklikler, restitüsyon çizimlerine yığma kargir sistemin kurguladığı 

Ģekilde yansıtılmıĢtır. Bölücü duvarlar için L.o.c.‟ in Abdul-Hamid II Koleksiyonunda 

yer alan binaya ait plan Ģemasını gösterir fotoğraflar incelenerek karar verilmiĢtir. Bu 

sebeple kapı açıklıkları, mekan bölüntüleri hakkındaki kararlar tam tespit 

edilemediğinden, daha Ģematik kalmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

http://www.americanhistoryonline.org/search/item/Abdul-Hamid-II-collection-of-photographs-of/oai%253Alcoa1%252Eloc%252Egov%253Alccn%252F2003652945
http://www.americanhistoryonline.org/search/item/Abdul-Hamid-II-collection-of-photographs-of/oai%253Alcoa1%252Eloc%252Egov%253Alccn%252F2003652945
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6.  RESTORASYON PROJESĠ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Demirkapı KıĢlası inĢa edildiği zamandan  günümüze kadar kadar geçen süreç içerisinde 

en uzun süreyle tıbbiye için eğitim yapısı olarak kullanılmıĢtır ve en çok müdahaleyide 

bu zamanda görmüĢtür. Bu sebeple yine bir eğitim, uygulama bölgesi olması 

düĢünülmüĢtür ve Topkapı Sarayı Müzesi kapsamında kültür merkezi iĢlevi ile 

kullanılması amaçlanmaktadır. 

1839 yılında kıĢla olarak inĢa edilen ve 1934 yılından itibaren Ġstanbul Levazım 

Amirliği Ġdari Binaları olarak kullanılmak üzere yenilenen Demirkapı KıĢlası‟ nın, 

dönem ekleri ile birlikte bir bütün olarak korunması amacıyla, özgün dokuya en az zarar 

verilecek Ģekilde, ihtiyaçları tarihi bir binanın kullanımı açısından daha az müdahale 

gerektiren farklı nitelikteki bir eğitim kurumu olarak kullanılması yapının en az 

müdahale ile korunmasına yardımcı olacaktır. 

K.T.V.K.K. tarafından 01.08.1990 gün, 2005 sayılı karar ile aynen korunması gerekli 

kültür varlığı olarak tescil edilen bu yapı, 1971 ve 1984 yıllarında geçirdiği onarımlar 

sırasında taĢıyıcı duvarları ve kısmi olarak cepheleri korunabilmiĢtir. Strüktür sisteminin 

ve döĢemelerin tamamen değiĢmesinden ötürü, Demirkapı KıĢlası, sadece ilk döneme ait 

cepheleriyle değil, betonarme strüktürüyle de korunmalıdır, çünkü betonarme sistemin 

temizlenmek istemesi cepheler açısından zararverici olacağından ve özgün döĢemelere 

değin yapıda hiçbir iz bulunamamasından, bu yöntem önerilmiĢtir. Öte yandan, yapı 

kullanım organizasyonunda yapının tarihsel kimliği ile çeliĢmeyen ve plan-kesit 

iliĢkilerinde zorlamalara gidilmeden, bölücü duvarlarda değiĢiklik yapılması olanaklıdır. 

Yapının restorasyon projesi hazırlanırken, cephelerde tespit edilen bozulma ve hasarlara 

yönelik müdahale önerileri geliĢtirilmiĢ ve bunlar 1/100 ölçekli rölöve çizimleri üzerinde 

farklı renk ve taramalar ile gösterilmiĢtir. Ayrıca, yapının iç mekan düzenlemesine dair 

alınan kararlar da 1/100 ölçekli çizimlerde Ģematik olarak tarif edilmiĢtir. 

ÇalıĢma kapsamında yapıda görülen bozulmaların nedenleri araĢtırılmıĢtır. Yapılan 

malzeme analizleri, kronolojik analizler ve restitüsyon çalısmalarıyla elde edilen bilgiler 
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ile yapıdaki değiĢiklik ve ekler tespit edilmiĢtir. Restorasyon çalıĢmasında yapıda 

görülen bozulmalar, sorunlar, zaman içinde yapının tarihi ve estetik değerini bozan 

müdahaleler belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada öncelikle yapının mekansal bütünlügünü bozan 

eklerden arındırılması amaçlanmıĢ, özgün plan Ģemasının ortaya çıkartılması 

önerilmiĢtir. 

6.1 Müdahale Önerileri 

Demirkapı KıĢlası için önerilen restorasyon projesi, yapının cephelerinde tespit edilen 

bozulma ve sorunlara yönelik müdahale önerilerini de içermektedir. Bu önerilere, 

yerinde yapılan hasar tespit incelemeleri ile birlikte yürütülecek laboratuar 

çalıĢmalarının sonuçlarına bağlı olarak karar verilmesi gerekmektedir. 

Deneysel çalıĢmalar, cephede kullanılan farklı malzemelerden ve hava kirliliğine bağlı 

bozulmaların görüldüğü kısımlardan alınan numuneler üzerinden yürütülmelidir. 

Bozulma nedenleri, derinlikleri ve taĢla olan iliĢkilerinin saptanması için farklı kir 

tabakalarının ve bozulma çeĢitlerinin görüldüğü taĢlardan alınan örnekler tuz miktarı ve 

çeĢitleri açısından incelenmelidir. Bu deneysel çalıĢmaların sonuçlarının ve hasar tespit 

paftalarının bir arada değerlendirilmesi cephe konservasyonuna yönelik uygulama 

kararlarının alınmasında önem teĢkil etmektedir. 

Müdahale önerilerinin belirlenmesinde “minimum müdahale” ilkesi temel alınmıĢ ve 

yapının özgün malzeme ve detaylarının mümkün olduğunca yerinde korunmasına karar 

verilmiĢtir. Sadece, yapıya uzun vadede zarar vereceği düĢünülen ciddi yüzey kayıpları 

ve delikler ile cephede bir örneği kalmayacak Ģekilde formunu yitirmek üzere olan 

elemanların, tarihi belge ve estetik nitelikleri açısından bütünlenmesi kararlaĢtırılmıĢtır. 

Ancak bütünleme yapılırken, özgün malzeme, boyut ve detayların korunması esasına 

uyulması Ģarttır. Bunun dıĢında, ciddi yüzey aĢımına uğramıĢ bölgelerin 

sağlamlaĢtırılması uygun görülmüĢtür.  

Cephelerde görülen bir baĢka önemli bozulma ise yüzey kirliliğidir. Buna yönelik 

olarak, değiĢik malzemelerin kullanımı ve çeĢitli derecelerde bozulmuĢ yüzeyler ile 

farklı bozulma türlerinin mevcut olması sebebiyle farklı temizleme yöntemlerinin 

seçilebileceği ve kullanılacak yönteme kesin olarak karar verilmeden önce ise, farklı 

bozulma ve malzeme türlerinin görüldüğü deneme bölgeleri belirlenip uygulamanın 



 
67 

yapılması gerektiği ve bu denemelerden sonra patinaya zarar vermeden, yüzey kirliliğini 

en iyi Ģekilde temizleyecek yöntemin belirlenmesi gerektiğine dikkat çekilmelidir. 

Bu kapsamda, cephelerde gerçekleĢtirilmesi uygun görülen müdahale önerileri aĢağıda 

maddeler halinde sıralanmıĢtır. 

1.Mekanik Temizlik: Kireç taĢının kullanıldığı cephelerinde, yüzey kirliliği ve siyah 

kabuk oluĢumunun görüldüğü profil taĢlarında kontrollü kumlama yapılması 

önerilmektedir. Kısmi yüzey kaybına uğramıĢ bezemeli kireçtaĢı yüzeylerine de bir 

konservatör tarafından mikro kumlama uygulanmalıdır, aksi takdirde yanlıĢ uygulama 

ciddi malzeme kayıplarına yol açabilir. 

2.Kimyasal Temizlik: Form yumuĢaması ile malzeme kaybı tespit edilen bezemeli 

kireçtaĢı ve mermer yüzeylerine kimyasal temizlik önerilmektedir. Kirin taĢ boĢluklarına 

nüfus ettiği bu kısımlara, atomize suyla kısa süreli bir ön yıkama yapıldıktan sonra en 

uygun malzemeyle, kimyasal temizlik gerçekleĢtirilmelidir. 

3.Tuz Çıkarma: Çok büyük oranda bu sorunla karĢılaĢılmamakla birlikte çiçeklenmenin 

görüldüğü bezemeli yüzeylerde temizlik öncesinde deiyonize su emdirilmiĢ kağıt 

hamuru ile tuz çıkarma yapılması önerilmektedir. Bu iĢlemden sonra ise yüzeylere 

sağlamlaĢtırıcı ve su itici uygulanması uygundur. 

4.Bitki ve Karayosunu Temizliği: Küçük bitki ve karayosunu oluĢumlarının temizliğinde 

çekerek sökme yöntemi tercih edilmemelidir. Bunun yerine, oluĢumların görüldüğü taĢ 

yüzeylerinin üzerine öncelikle seyreltilmiĢ biyosid uygulaması ve sonrasında mekanik 

yöntemle ile temizlik yapılmalıdır.  

5.Plastik Onarım: Cephelerde özgün malzemenin yerinde korunması ilkesi benimsendiği 

için, yalnızca su almaya müsait ve taĢın ileri derecede bozulmasına neden olacak derin 

oyuk ve delikler ile bezemelerde ileri derece parça kopması görülen kimi kısımlarda 

plastik onarım yapılması önerilmektedir. Plastik onarımlarda kullanılacak harçların 

estetik, fiziksel ve mekanik özellikler bakımından özgün malzeme ile biirebir uygun 

olmasına dikkat edilmeli ve bu nedenle ayrıntılı laboratuar çalıĢmaları yürütülerek en 

uygun harç çeĢidi aranmalıdır. 
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7.SağlamlaĢtırıcı Uygulaması: ÇeĢitli nedenlerle yüzey kaybına uğramıĢ bezemeli taĢ 

yüzeylere sağlamlaĢtırıcı kullanılması önerilmektedir. Kullanılacak sağlamlaĢtırıcının 

seçimi için uzmana baĢvurulmalıdır. 

8.Korozyon Temizliği: Korozyon görülen metal elemanlarda paslanmıĢ yüzeyler 

mekanik olarak temizlenmelidir. Bu iĢlemden sonra, metal yüzeyine antipas ve metal 

verniği uygulanmalıdır. 

9.Kullanıcı Müdahale Temizliği: Yapının cephelerinde, geç dönemde çimento 

bağlayıcılı harç ile yapılmıĢ olan tüm kaplamalar (tuğla kaplama gibi) temizlenmelidir. 

Ayrıca, cephelerin önüne eklenerek cephe bütünlüklerine zarar veren niteliksiz eklerin 

(Saygı GiriĢi‟ ndeki rüzgarlık gibi) kaldırılması da önerilmektedir.  

Cephelerde rutubet, çatlak vb. nedenlerden kaynaklı sorunların olduğu bölgelerde 

gerekli görüldüğü taktirde raspa yapılması önerilmiĢtir, ancak uygun iyileĢtirme 

yöntemleri uygulandıktan sonra bölgenin tekrar kapatılması için gereken sıvanın cinsi ve 

karıĢım oranları daha sonra detaylı olarak incelenebilir. 

Yapının cephelerinde görülen yüzey kirliliği ve bozulmalara yönelik yapılması önerilen 

bu müdahaleler, yapının özgün malzeme, doku ve yapım tekniğinin korunması açısından 

önemlidir. Ancak sadece önerilen bu uygulamaların gerçekleĢtirilmesi, korumanın 

sürekliliği açısından yeterli değildir. Nitekim, uygulama sonrasında da yapının belirli 

zaman dilimlerinde izleneceği ve gerektiğinde basit onarımlar ile sorunlara erken 

müdahalelerin gerçekleĢtirileceği sürekli bir bakım programı oluĢturulmalıdır. Bu 

Ģekilde, ileriki dönemlerde cephelerin özgünlüğüne zarar verecek ağır müdahalelerin 

uygulanmasının önüne geçilmiĢ olunur. 

Cephe bozulmalarına yönelik yapılan bu müdahale ve sürekli bakım önerilerinin yanı 

sıra, yapının özgün cephe bütünlüğüne zarar veren aliminyum, ahĢap pencere 

doğramalarının da değiĢtirilmesi gereklidir. Nitekim, Yıldız Albümleri‟nde yer alan 

cephe fotoğraflarından (ġekil A.19, 20, 21, 22), özgün pencere doğramasının çift kayıtlı 

ahĢap giyotin pencere olduğu anlaĢılmaktadır. 1970 yılı yenileme döneminde ise pencere 

doğramalarının kayıtlı ve çift kanatlı ahĢap doğramalar ile değiĢtirildiği, daha yakın 

tarihte ise çift kanatlı alüminyum doğramanın uygulandığı bilinmektedir. Ancak 

alüminyum cephe doğramalarının özgün cephe düzenini bozmalarından dolayı, tüm dıĢ 



 
69 

pencere doğramalarının çift camlı ve makaralı ağırlıksız ahĢap giyotin pencere 

doğramaları ile değiĢtirilmesi önerilmektedir. Eğer ahĢap giyotin pencere uygulaması 

pahalı ve kullanım açısından sıkıntılı olacak ise, yine dıĢ görünümünde sorun 

yaratmayacak ve cephe düzenine zarar vermeyecek ahĢap baĢka çözümler de 

aranabilinir. 

6.2 Yeniden Kullanıma Yönelik Koruma Ġlkeleri  

Demirkapı KıĢlası, kıĢla fonksiyonundan ziyade daha çok tıbbiye olarak kullanılması, bu 

sebepten ötürü fonksiyon gereksinmeleri sonucu değiĢen plan Ģeması ve 1934 yılında 

idari merkez amaçlı kullanılmak üzere Kuvvet Komutanlığı‟ na devredilmesiyle, çok 

fazla müdahale görmüĢtür. Bu sebeple yapının minimum müdahale ilkesi kapsamında 

dönem ekleriyle birlikte bir bütün olarak korunmasının sürdürülebilmesi için, anıtsal 

önemine uygun olarak yine Topkapı Sarayı Müzesi bünyesinde kullanılması 

önerilmektedir. 

1971 yılında gerçekleĢen yenileme uygulamaları sonrasında, 1990 yılında “korunması 

gerekli eski eser” ve bulunduğu arazi de 1. dereceden arkeolojik sit alanı olarak ilan 

edilmiĢtir. Bu nedenle, yapı için tanımlanacak yeni ihtiyaç programında yapının özgün 

cephe ve taĢıyıcı sistem elemanlarının yanı sıra, ikinci döneme ait dönem ekleri ile 

birlikte bütünlüklü olarak korunması ilkesi ön planda tutulmalı ve hiçbir kazı, yıkım 

iĢlemi gibi dokuya zarar verebilecek müdahale de bulunulmamalıdır. Bu kapsamda, 

yeniden kullanım doğrultusunda geliĢtirilecek mekan taleplerinde daha yakın tarihli 

onarım projelerinde tasarlanan taĢıyıcı sistem ve iç mekan düzenlemelerine mümkün 

olduğunca sadık kalınmalıdır. Ancak, farklı iĢlevlere bağlı olarak günümüze kadar 

geçirdiği çeĢitli müdahaleler sonucunda iç mekan bölünmeleri değiĢtirilen geniĢ 

hacimlerin, yeni mekan ihtiyaçlarını karĢılamak üzere, genel plan Ģemasına zarar 

verilmeden total mekan arayıĢı içerisinde yeniden düzenlenmesi mümkündür. 

Yeniden kullanım kapsamında, yapı içerisinde ki tespit özgün elemanlar açığa 

çıkarılmalı ve çevresindeki niteliksiz eklerden temizlenerek algısı sağlanmalıdır. Bu 

bağlamda, asma tavan uygulamaları kaldırılmalıdır.Yeni kullanım kararlarına ve 

karĢılaĢılacak verilere bağlı olarak asma tavan, gerekli görüldüğü yerlerde yeniden ele 

alınabilir. Ayrıca, özgün çelik kiriĢler üzerindeki boya katmanının da temizlenerek bu 
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elemanlara antipas uygulanmalıdır. Yine bu proje kapsamında, betonarme kiriĢlerin 

görünmesini engelleyen asma tavan sistemi kaldırılması önerilmiĢ ve taĢıyıcı sisteme ait 

detaylar açığa çıkarılmak istenilmiĢtir. 

Bunların yanı sıra, günümüzde yapı içerisinde iĢlevsiz kalan  ve verimsiz kullanılan 

mekanların uygun iĢlev ile yeniden değerlendirilmesi gereklidir. Nitekim yakıt deposu, 

su deposu gibi depo olarak kullanılan mekanlar, tekil bağlantı Ģaftlarının olması, estetik 

açıdan ilgi çekici mekanlar olmamalarından dolayı verimli kullanılmamaktadır. Avlu 

içerisindeki bazı alanların yeniden kazanılmasına çalıĢılmalı, farklı iĢlev ve avluyla 

iliĢkisinin arttırıldığı kullanımlarla estetik açıdan daha çekici hale getirilmesi 

önerilmektedir. Bu sebeple avlulara açılacak ikincil birer giriĢin de kullanımı arttıracağı 

düĢünülmüĢtür. Bunların dıĢında, zemin katta yer alan kimi mekanlar da günümüzde 

kullanımdıĢı kalmıĢ olup, bakımsız ve harap durumdadırlar. Bu mekanlar saraydan gelen 

mekan ihtiyaçları doğrultusunda yeniden iĢlevlendirilecektir. Önerilen ihtiyaç 

programına göre; atölye, sergi birimleri, kantin ve sosyal-kültürel birimleri içermektedir. 

Bu yeniden kullanım kararları doğrultusunda, mekanlara yapının tarihsel değeri ile 

uyumlu yeni iĢlevler tanımlanmalı ve geç dönem müdahaleleriyle eklenen niteliksiz ek 

ve bölüntülerden temizlenerek yeniden düzenlenmeleri gerekmektedir. Restorasyon 

projesi, ihtiyaç programı oluĢturulduğunda detaylandırılmak üzere leke aĢamasında 

incelenmiĢtir. 

Sonuç olarak, kültürel amaçlı kullanılacak olan Demirkapı KıĢlası‟ nın restorasyonu 

kapsamında bu ve önceki bölümlerde bahsi geçen ilkelere uyulması, yapının dönem 

ekleriyle bir bütün olarak korunması ve bu niteliklerinin devamını sürdürebilmesi 

açısından önemlidir. 
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7.  SONUÇ 

19. yüzyılda Ġstanbul‟da inĢa edilen askeri yapılar, Osmanlı Devleti‟nde BatılılaĢma 

dönemi olarak adlandırılan siyasi, ekonomik, askeri, sosyal ve kültürel alanlarda 

gerçekleĢtirilen yenileĢme ve yeniden yapılanma süreçlerinin mimariye ve kent 

dokusuna etkilerinin önemli bir göstergesidir. Bu askeri batılılaĢma dönemi Osmanlı 

mimarisinin önemli simgelerinden biri haline gelmiĢtir. 

1839 yıllarında inĢa edilen Demirkapı KıĢlası‟ nın geliĢim süreci incelendiğinde, özgün 

plan Ģeması, cephe ve bezeme programı ile taĢıyıcı sistemiyle birlikte mimarlık tarihi 

açısından oldukça önemli bir yapı olduğu anlaĢılmaktadır. Nitekim kimin tarafından inĢa 

edildiği bilinmeyen bu yapı, avlulu plan Ģeması, Neo-klasik üslubun hakim olduğu 

cepheleri, konumu ve bezeme elemanları ile birlikte özgün bir mimari programa sahiptir. 

KıĢla yapısının 1934 yılında Levazım Amirliği‟ ne devredilerek yeniden 

iĢlevlendirilmesi sürecinde uygulanan ve yapının sadece taĢıyıcı dıĢ duvarlarının 

korunarak özgün plan Ģeması, mekan düzenlemesi ve taĢıyıcı sisteminin değiĢtirilmesini 

kapsayan yenileme çalıĢması da Türkiye‟ de restorasyon  uygulamalarının tarihsel 

geliĢimi bakımından yine önemli veriler sunmaktadır. 

Günümüzde halen M.S.B. Tedarik Bölge BaĢkanlığı tarafından kullanılan kıĢla yapısı, 

uygunsuz geç dönem müdahaleleri ve dıĢ etkenlerden kaynaklanan bozulmalar gibi 

sorunlarla karĢı karĢıyadır. Nitekim, yapının ilk yapımından günümüze kadar ulaĢan 

güneybatı cephesinde ciddi taĢ bozulmaları ve yüzey kirliliği ile karĢılaĢılmakta; 

alüminyum ve ahĢap olarak değiĢtirilen ve çeĢitlilik gösteren pencere doğramaları da 

özgün cephe düzenini bozmaktadır. Ġç mekanda ise, özgün ve yenilenen taĢıyıcı 

elemanların algılanmasını güçleĢtiren alçıpan bölücüler ve asma tavan uygulamaları, 

yapının bütünlüğüne zarar vermektedir. Ayrıca, yapı içerisinde kimi mekanlar verimsiz 

kullanılmakta olup; kimileri de iĢlevsiz bırakılmalarından dolayı bakımsız durumdadır. 
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Bu bağlamda, yapının yeniden kullanım önerilerinde tüm bu sorunlar bütünlüklü olarak 

ele alınarak etkili ve sürekli müdahale önerileri geliĢtirilmeli ve yapının dönem ekleriyle 

birlikte korunmasını içeren restorasyon kararları alınmalıdır.  

Bu nedenle yapının yeniden iĢlevlendirilmesi sürecinde, yapıya tarihsel kimliği ve 

bütünlüğü ile çeliĢmeyecek bir iĢlev tanımlanmalı ve yapılacak müdahaleler, belirlenen 

bu ilkeler doğrultusunda uygulanmalıdır.  
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EKLER 

 

EK A : Tarihi harita, çizim ve fotoğraflar 

 

ġekil A.1: Plan (kısmi) 
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EK C : Demirkapı KıĢlası‟ nın tarihsel geliĢimi ile ilgili BaĢbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet ArĢivleri Belgeleri 

  Çizelge C.1: BOA A.}AMD. 29/52 

ArĢiv Adı Fon Kodu 
Dosya 

No 

Gömlek 

No H.Tarih Ġçerik / Çeviri 

BOA A.}AMD. 29 52 28 Ra 1267 Gülhane' de bulunan kıĢlanın bazı mahallerinin keĢif ve 

tamirinin yapılması. 

                          

Çizelge C.2: BOA A.}AMD. 82/45                     

ArĢiv Adı Fon Kodu 
Dosya 

No 

Gömlek 

No H.Tarih Ġçerik / Çeviri 

BOA A.}AMD. 82 45 11 ġ 1274 Bab-ı Seraskeri' de harap haldeki dairelerin yıkılarak 
yeniden inĢası masraflarının tesviyesi, buradaki 

kalemlerle memurların Bab-ı Seraskeri' deki kıĢlaya 

nakli ve bu kıĢlada muvakkaten bulunan Mekteb-i 

Harbiye öğrencilerinin Gülhane' deki kıĢlaya 

yerleĢtirilmesi. 
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Çizelge C.3: BOA A.}MKT.MHM. 352/96                   

ArĢiv Adı Fon Kodu 
Dosya 

No 

Gömlek 

No H.Tarih Ġçerik / Çeviri 

BOA A.}MKT.MHM. 352 96 18 Za 1282 Mekteb-i Fünun-ı Tıbbiye ittihaz olunan 

Demirkapı'daki TaĢ KıĢla'da mukim hamlacı ağaların 

diğer bir mahalle nakli gereği. Hazine-i Hassa Nezaret-i 

celilesine Bâ-irâde-i seniyye Mekteb-i Fünun-ı Tıbbiye 

ittihaz olunan Timurkapı dahilinde kâin TaĢkıĢla‟nın 

müsafereten ikâmet etmekte bulunan Hamleci ağaların 

mahalli ahire nakli lüzumuna dair Mekteb-i mezkur 

Nezaretinden mebus tezkere melfufuyla beraber sevb-i 

müĢirilerine isal kılınmıĢ ve mezkur kıĢlanın tamiratına 

mübaĢeret olunduğu cihetle tahliyesi lazım gelmiĢ 

olmağla serian diğer bir münasip mahal tedarikiyle 

ağaların nakli üzre icabının icrasına himmet 

buyurulması siyakında tezkere  
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Çizelge C.4: BOA A.}MKT.MHM. 398/87 

ArĢiv Adı Fon Kodu 
Dosya 

No 

Gömlek 

No H.Tarih Ġçerik / Çeviri 

BOA A.}MKT.MHM. 398 87 07 L 1284 Mekteb-i Kebir-i Muhtelite teĢkil edildiği takdirde; 

Harbiye mektepleri Ģakirdanının ikametine tahsis 

edilecek olan Maçka ve Gülhane'deki tas kıĢlaların 

tamiri. 

Çizelge C.5: BOA A.}MKT.MHM. 399/35                   

ArĢiv Adı Fon Kodu 
Dosya 

No 

Gömlek 

No H.Tarih Ġçerik / Çeviri 

BOA A.}MKT.MHM. 399 35 4 L 1284 Harbiye öğrencilerinin nakil ve ikametine tahsis edilen 

Maçka ve Gülhane'deki taĢ kıĢlaların tamir 

masraflarının karĢılanması. 

                          

Çizelge C.6: BOA A.}MKT.MHM 447/93                   

ArĢiv Adı Fon Kodu 
Dosya 

No 

Gömlek 

No H.Tarih Ġçerik / Çeviri 

BOA A.}MKT.MHM 447 93 4 Z 1289 Demirkapı mevkiinin geniĢletilmesi ve Kumkapı 

mevkii için gerekli akçenin tedariki. 
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Çizelge C.7: BOA DH.ĠD.. 47 -1/23 

ArĢiv Adı Fon Kodu 
Dosya 

No 

Gömlek 

No 
H.Tarih Ġçerik / Çeviri 

BOA DH.ĠD.. 47 -1 23 04 Ca 1329 HaydarpaĢa Tıp Fakültesi dahilinde bulunan morg 

müessesesinin Ġstanbul'da bulunan dairesi vucuda 

getirilinceye kadar Demirkapı'da icra-yı faaliyet 

gösterilmesine izin olunmasına dair HaydarpaĢa‟da Tıp 

Fakültesi dahilinde bulunan morg müessesesinin Ģu 

sırada tekessür eden muamelatı adliyenin tesri‟i ve 

temin-i hüsn-i cereyanı zımnında Ġstanbul‟a nakline 

mecburiyet görüldüğü ve Demirkapı‟da eski Mekteb-i 

Tıbbiye binasının ittisalindeki Seririyat-ı Hariciye 

koğuĢu Ģimdilik feth-i meyyit icrasına müsaade 

olunduğu gibi askeri ve mülki Ģakirdanın bu yüzden 

müstefid olacakları bedihi bulunduğu cihetle müessese-

i mezburenin nakli için Ġstanbul‟da derdest inĢa 

bulunan daire vücuda getirilinceye kadar hazine-i 

hükümeti sıyaneten orada ifay-ı vazife etmesine 

müsaade itası lüzumu Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye ve 

Sıhhiye-i Umumiye Riyaseti‟nden bildirilmiĢ ve iĢar-ı 

vaki‟ muvafık-ı maslahat görülmüĢ olmağla 

muktezasının ifa ve inbası menut-ı himemm-i aliye-i 

nezaretpenahileridir. Ol-babda. 
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Çizelge C.8: BOA EV.d… /16198                     

ArĢiv Adı Fon Kodu 
Dosya 

No 

Gömlek 

No H.Tarih Ġçerik / Çeviri 

BOA EV.d…   16198 1273 Sultan Ahmed Han Evkafı mülhakatından Sirkeci 

Ġskelesi' ndeki YeĢil Kiremitli Camii'nin tamir 

masrafları muhasebesi. 

Çizelge C.9: BOA Ġ..DH.. 105/5288 

ArĢiv Adı 
Fon Kodu Dosya 

No 

Gömlek 

No H.Tarih Ġçerik / Çeviri 

BOA Ġ..DH.. 105 5288 28 C 1261 Sarayburnu'nda yeni bir karantinahane inĢası. 

                          

Çizelge C.10: BOA MF.MKT. 1155/8                     

ArĢiv Adı 
Fon Kodu Dosya 

No 

Gömlek 

No H.Tarih Ġçerik / Çeviri 

BOA MF.MKT. 1155 8 21 C 1328 Gülhane'den Haydarpasa' ya nakledilen Mekteb-i 

Tıbbiye-i Askeriye'nin eski binasındaki tahribat için 

Tıb Fakültesi Seririyyat-ı Sıhhiye Memurluğu'ndan 

ziyade okulun eski müdürü ile saray muhafızına 

müracaat edilmesi gerektiği. 
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Çizelge C.11: BOA A.}MKT.MHM. 472/15                   

ArĢiv Adı 
Fon Kodu Dosya 

No 

Gömlek 

No H.Tarih Ġçerik / Çeviri 

BOA A.}MKT.MHM. 472 15 18 Za 1290 Mekteb-i Tıbbiye'nin Hasbahçe'deki botanik bahçesinin 

Rumeli demiryolu hattıyla çakısması nedeniyle burada 

bulunan bitki ve ağaçların Galata Sarayı botanik 

bahçesine nakledilmesi. 

                          

             

Çizelge C.12: BOA A.}MKT.NZD. 266/2                   

ArĢiv Adı 
Fon Kodu Dosya 

No 

Gömlek 

No H.Tarih Ġçerik / Çeviri 

BOA A.}MKT.NZD. 266 2 04 Ra 1275 Selimiye KıĢlası ile Has Bahçe'deki kıĢlanın tamiri. 

                          

Çizelge C.13: BOA C..EV.. 166/8295                     

ArĢiv Adı 
Fon Kodu Dosya 

No 

Gömlek 

No H.Tarih Ġçerik / Çeviri 

BOA C..EV.. 166 8295 29 S 1248 Topkapı Sarayı bitisiğindeki kıĢlada bulunan caminin 

Evkaf-ı Hümayun'a ilhakı. 
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Çizelge C.14: BOA C..SH.. 26/1251                     

ArĢiv Adı 
Fon Kodu Dosya 

No 

Gömlek 

No 
H.Tarih Ġçerik / Çeviri 

BOA C..SH.. 26 1251 29 Z 1255 Tıbbiye Mektebi'ne muvakkaten verilen ve tamir 

olunan 

Acemiler KıĢlası mefrusatının beytülmal müdürü 

vasıtasıyla alınması. a.g.y.tt 

    

                  

Çizelge C.15: CA 230..0.0.0 87.11.14/34T139 

ArĢiv Adı Fon Kodu Yer No Dosya M.Tarih Ġçerik / Çeviri 

CA 230..0.0.0 87.11.14 34T139 30.11.1915 Alemdar Caddesi ile Demirkapı arasındaki binaların 

istimlaki ve yıkımı. 

 

 

Çizelge C.16: CA 230..0.0.0  93.33.2/34T334                   

ArĢiv Adı 
Fon Kodu Yer No Dosya M.Tarih 

Ġçerik / Çeviri 

CA 230..0.0.0  93.33.2 34T334  7/4/1916 Eminönü-Aksaray hattının Demirkapıdan Saraçhane'ye 

bağlanması. 
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Çizelge C.17: BOA A.}MKT.MHM.  376/34                   

ArĢiv Adı 
Fon Kodu Dosya 

No 

Gömlek 

No 
H.Tarih Ġçerik / Çeviri 

BOA A.}MKT.MHM.  376 34 04 Za 1283  Yapılan haritaya göre Demirkapı yangın mahallindeki 

hane arsalarının tesviyesi, sahildeki kale duvarının 

yıkılarak sahile kadar yollar açılması. 

                      

Çizelge C.18: BOA A.}MKT.MHM.  451/69                   

ArĢiv Adı 
Fon Kodu Dosya 

No 

Gömlek 

No 
H.Tarih Ġçerik / Çeviri 

BOA A.}MKT.MHM.  451 69 08 S 1290  Rumeli Demiryolları'nın Dersaadet mevkif-i kebiri için 

Demirkapı'da satın alınan yerlerin bir an önce tahliyesi. 

                      

Çizelge C.19: BOA A.}MKT.MHM.  449/48                   

ArĢiv Adı 
Fon Kodu Dosya 

No 

Gömlek 

No H.Tarih Ġçerik / Çeviri 

BOA A.}MKT.MHM.  449 48 07 M 1290  Demirkapı Ģimendiferi için lüzum görünen ev ve 

arsaların istimlak edilerek bedellerinin sahiplerine 

ödenmesi, zorluk çıkaranlara ise kanun muvacehesinde 

müdahale edilmesi. 
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Çizelge C.20: Demirkapı KıĢlası kronolojik cetvel 
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Çizelge C.21: Kitabelerin türkçe transkripsiyonu 

 

Camiye göre kuzeydoğudaki portal 

 

Sağ taraf 

 

1. Mihr-i münȋr-i saltanat Abdülmecid Han bu dem 

Nur-i kudȗmü ile hak dünyayı kıldı tabdar 

 

2. Vaz‟-ı esas-ı „adille müstahkem eyler mülkünü 

KılmıĢ binȃ-yı Ģevketin mi‟mȃr-ı kudret pȃydȃr 

 

3. Bünyȃn-ı mülk-i düĢmen kahriyle olsun münhedim 

Ȃver ȃdeme oldu bu du‟ȃ tekrarı her leyl ü nehȃr 

 

Sol taraf 

 

4. Ol pȃdiĢȃhın kevkeb-i ikbȃlidir sa‟dü‟l-su‟ȗd 

Envȃr-ı tȃbend-i hüdȃ „ahdinde olur aĢikȃr 

 

5. Ġsȃr-ı nakd-i cȗd idüb yabdı bu zȋbȃ kıĢlayı 

Olsun cünȗd-i müsteflim gencine sȃz-ı iftihȃr 

 

6. Yazsa sezȃ Ziver kulu tarihini cevher 

Etdi bu vȃlȃ kıĢlayı mesken cünȗd-i Ģehr-yȃr 1255 

 

Camiye göre güneybatıdaki portal 

 

Sağ taraf 

 

1. Bȃni-yi bünyȃn-ı „adl-i vidȃd Han Abdülmecid 

Makdemiyle koydu dünyaya asas-ı zȋb Ģȃn 

 

2. Edecek inĢȃ bu „ȃli kıĢlayı lütf eyleyüb 

„Asker-i Ģahȃnesin bil-cümle kıldı Ģȃdmȃn 

 

3. OlĢehe „asker-nevȃzȋ nice nev asȃrla 

Edecek hak pȋrȃye-bahĢ memleket-i Ġslȃmiyȃn 

 

Sol taraf 

 

4. OlĢehin asȃyiĢ-i „ȃlemdir ancak matlabı 

Sȃyesinde Ģüphesiz olur cihȃn darül‟l-emȃn 

 

5. Öyle zȋbȃ kıĢla kim Has Bahçe‟ye verdikçe fer 
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EK D : Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri  
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Doğum Yeri ve Tarihi: Ġzmir 

Adres: Bağdat Caddesi Zincirli KöĢk Sokak no:12/2 

            Caddebostan, Kadıköy/ĠSTANBUL 

Lisans Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi 

 


