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POYRAZ KALESİ RESTORASYON PROJESİ
ÖZET
İstanbul Boğazı’nda bulunan savunma yapıları arasında önemli bir yere sahip olan
Poyraz Kalesi’ni konu alan bu tezin amacı, bu kalenin mimari, tarihi ve diğer
özelliklerini analiz etmek, hazırlanacak restitüsyon çalışmasının ardından, yapının
restorasyonu için bir proje önerisi geliştirmektir.
Çalışma süreci, yapının yerinde ölçülmesi, rölövesinin çizilmesi, sistematik bir
şekilde fotoğraflanması, hasar ve malzeme analizlerinin yapılması ile başlamıştır. Bu
çalışmaya koşut olarak, yapılan literatür araştırması kapsamında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Atatürk Kitaplığı, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Kütüphanesi ve Mustafa İnan Kütüphanesi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Kültür
Bakanlığı Koruma Kurulu Encümen Arşivi, Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi İmar
Müdürlüğü’nün ilgili birimleri yapıyla ilgili bilgi ve belgeler açısından taranmıştır.
Karadeniz Boğazı Kaleleri’nin incelendiği çalışmada öncelikle Bizans Döneminde
inşa edilmiş olan Yoros ve Serapion Kaleleri ele alınmıştır. Ardından, Osmanlı
Devleti’nin yükselme devrine ait iki kale olan Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı
incelenmiştir. 17. ve 18. yüzyıllarda Boğaz’ın kuzeyinde yaşanan Rus tehlikesi
karşısında inşa edilmiş olan kale ve tabyaların önce Rumeli, ardından Anadolu
yakasında bulunanları üzerinde durulmuştur.
Poyraz Kalesi, İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakası’nda, Poyrazköy’deki Poyraz
Burnu’nda bulunur. 1773 yılında, III. Mustafa döneminde, Baron de Tott’un
tasarımına göre inşa edilmiştir. Avrupa Yakası’nda bulunan Garipçe Kalesi ile
birlikte inşa edilen Poyraz Kalesi, bu kale ile benzer büyüklük ve mimari
özelliklerdedir. Her iki kale, 1778, 1785 ve 1807 yıllarında geliştirilmiş ve 19. yy ilk
yarısına kadar çeşitli onarım ve yeniden yapım çalışmaları ile yeniden
düzenlenmiştir.
Poyraz Kalesi günümüzde terk edilmiş ve kontrolsüz ziyarete açık bir durumdadır.
Bunun yanı sıra, yaklaşık 40 yıl önce eklenen betonarme duvarlar nedeniyle yapının
mimari bütünlüğü bozulmuştur. Özellikle kazamatın mekan bütünlüğü
algılanamamaktadır. Yapının cephesini oluşturan taş duvarlar yaygın olarak
çimentolu harç ile sıvanmıştır.
Restitüsyon çalışması için, 1785 ve 1738 tarihli planlar ve 1965 tarihli rölöve
çizimlerinden faydalanılmıştır. Bu kaynaklara dayanarak kışlak binalarının plan
konturları oluşturulmuştur. Garipçe Kalesi’ne ait eski bir fotoğraf ise kışlak
binalarının detaylandırılmasında yardımcı olmuştur. Bunun yanında, 1790 ve 1853
tarihli gravürler iki adet gözcü kulesi ile bir adet sancak kulesinin restitüe
edilmesinde faydalı olmuştur. Ayrıca, 1785 tarihli bir plan ve Başbakanlık Osmanlı
Arşivi belgeleri doğrultusunda Kale girişinde hendek ve ahşap köprü bulunduğu
anlaşılmış ve çizimlere aktarılmıştır. Yapının eski planlarında görülen top atış
delikleri restitüsyon çizimlerine eklenmiş ve top altı döşemeleri taş olarak çizilmiştir.
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Restorasyon bağlamında, öncelikle yapıya kaldırabileceği ölçüde bir işlev verilmesi
ilkesi benimsenmiş, Kale’nin ‘Deniz Savaşları Müzesi’ olarak kullanılması
önerilmiştir. Kazamat mekanına Sergi Salonu işlevi ve Kazamat’ın güneyinde
bulunan odaya Yönetim Odası işlevi verilmiştir.
Restorasyon müdahaleleri çerçevesinde, hasar tespitlerinde belirlenen niteliksiz ekler
ve tüm cephelerdeki çimentolu sıvalar kaldırılacaktır. Ardından, yapı genelinde
taşlarda sağlamlaştırma, malzeme eksikliği görülen kısımlarda bütünleme, yüzey
kaybının fazla olduğu taşlarda da taş çürütme ve taş değişimi önerilmiştir. Bunun
yanı sıra restitüsyonda belirlenen yapı giriş duvarı hizası, hendek ve kışlak binaları
bölgesinin; yapılacak arkeolojik kazı sonrasında incelenmesine ve elde edilen
bulgular sonucunda giriş duvarı, hendek ve ahşap köprünün yeniden yapılabileceğine
karar verilmiştir. Kışlak binaları için, elde edilen bulguların yeterli olması halinde
restitüsyon çizimleri doğrultusunda yeniden yapım önerilecektir. Gözcü Kuleleri,
Sancak Kulesi ve eksik top atış delikleri Kale’nin mimari bütünlüğünü tekrar
kazanabilmek amacıyla, restitüsyona dayalı olarak yeniden yapılacaktır. Üst Atış
Platformu’nun kuzeydoğusunda önerilen ek yapıda kafe, mutfak ve tuvalet
bulunmaktadır. Kışlak Binalarının yeniden yapılması halinde çağdaş ek yapıya
ihtiyaç kalmayacaktır.
Poyraz Kalesi’nin, İstanbul Boğazı’nda bulunan diğer savunma yapılarına da örnek
olacak biçimde, mümkün olduğunca özenli ve hızlı bir çalışmayla kamu kullanımına
açılması hedeflenmelidir. Kültür Mirasımızın bir parçası olan bu yapılar, Askeri
Mimarimizin nadide örnekleri olarak değer taşımaktadırlar.
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RESTORATION PROJECT OF POYRAZ FORT
SUMMARY
Istanbul has always been a target of conquest due to its geographical, cultural and
strategic importance. Several fortifications were built during periods when the
protection of the Bosporus came to fore. Poyraz Fort holds an important place among
the fortifications along the Istanbul Strait. The purpose of this study is to analyze the
architectural, historical and other properties of the fort and develop a restoration
project proposal of the structure following the restitution study to be prepared.
The study process began with the in situ measuring of the structure, drawing of the
building survey, taking systematic photographs, and conducting damage and materials
analyses. At the same time, pursuant to literature research, the information and
documents related to the fort at the Istanbul Metropolitan Municipality Ataturk
Library, Library of Istanbul Technical University Faculty of Architecture and Mustafa
Inan Library, the Prime Ministry Ottoman Archives, the Council Archives of the
Protection Board of the Ministry of Culture and the relevant departments of the
Metropolitan Municipality and Development Directorate of the Bosphorus were
scanned.
During the Ottoman period, the north of the Istanbul Strait was referred to as the
Black Sea Strait. The Yoros and Serapion forts built during the Byzantine Period were
the ones primarily addressed in the study of the Black Sea Strait forts. The two forts,
Anadolu Hisarı and Rumeli Hisarı built along the Istanbul Strait during the Ottoman
Period when defense of Black Sea Strait first came onto the agenda before the 17th
century, were also studied. Finally, forts and batteries built in the 17th and 18th
centuries along the Rumelian and Anatolian sides were listed. The fortifications on
the Rumelian side from north to south are the Kilyos Fort, Rumelifeneri Fort,
Papazburnu Battery, Garipçe Fort, Büyükliman Fort, Serapion Fort, Çit Battery,
Rumelikavağı Fort, Telli Battery, Mezarburnu Battery, Ağaçaltı Battery, Kireçburnu
Battery and Köybaşı Battery. The defense structures on the Anatolian side from north
to south are Elmas Battery, Riva Fort, Anadolufeneri Fort, Poyraz Fort, Alayburnu
Fort, Yoros Fort, Anadolukavağı Fort and Macar Fort.
In 1624, Kazakhs coming from the north advanced to the Yeniköy shores and
attacked transportation vessels and villages. The Ottoman Empire first considered a
defense deficiency along the Bosphorus following this threat. In order to ensure the
security and control the passage of the vessels Murat IV had two forts, one on each
side, built on the Anatolian and Rumelian sides. The Russian threat in the Bosphorus
increased with the decline of the Ottoman Empire in the 18th century. During this
period several forts and batteries were constructed along the Black Sea Strait. Chief
Admiral Hasan Pasha of Algiers placed new guns and appointed guards to these forts
to ensure the security in the Bosphorus. Poyraz Fort was also built in this period
when defense against Russian threat became prominent.
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Poyraz Fort is located in Cape Poyraz of Poyraz village on the Anatolian side of the
Istanbul Strait. It was designed by Baron de Tott and built in 1773, during the period
of Mustafa III. Poyraz Fort and Garipçe Fort built simultaneously have similar
architectural characteristics and dimensions. Baron de Tott studied the Anadolufeneri
and Rumelifeneri forts before building these forts. He observed that the reciprocal
firing distance of the guns of these forts could only reach 1/3rd the width of the
Bosphorus. The Poyraz and Garipçe capes were found as the most appropriate places
to build the said forts. In the 18th century and at the beginning of the 19th century,
since the importance of the defense of the Bosphorus against Russia continued,
Poyraz Fort was used with soldiers in it. It was improved in 1778, 1785 and 1807 and
reorganized until the second half of 19th century through various repairs and
reconstructions.
Poyraz Fort lies on the northward rocks of Cape Poyraz. The fort measuring about
107x41 m consists of three platforms starting next to the sea. It ensures firing at a
total of 4 different levels including the casemate. The fort is surrounded by sea on the
north and west and Poyraz Port on the northeast. Poyraz Fort offers the possibility of
firing guns in many directions thanks to embrasures located on three sides. Therefore,
the fort is considered to be designed in accordance with the gun firing technology of
the period.
Entrance to the fort is from the east side. The main entrance gate and a large part of
the wall next to the gate are demolished. The wall remains are next to the eastern wall
of the water reservoir. There is also another room with an arched gate starting below
ground level in the north of the reservoir. This room is thought to be a storage area for
war appliances and devices. The reinforced concrete gate of the fort is located on a
terrace lying in east west direction. The original fort entrance covering is pentagonal
planned plastered roof. A corridor with stairs extends from the entrance of the fort to
the middle and lower platforms.
The middle firing platform is reached through a cradle vaulted corridor. There is a
guardroom and a concrete smoke hood on this platform. The fort wall from where
middle platform is reached is completely plastered with cement plaster decorated with
joint lines to give it a stone wall look. There is no other opening except the exit gate
on this wall.
Access to the lower platform is through a door which was opened later inside the
casemate. The lower platform is 14.50 meters above sea level. This platform with an
almost triangular plan has parapets facing north and west. The original embrasures
and dentils of the fort are found only on this platform. The location of the embrasures
on the other platforms cannot be determined. There is a reinforced concrete radar
building remaining from the military on the lower platform.
The casemate was later divided into several rooms with brick walls and the intergrity
of the location was spoiled. The room resting against the south wall of the fort was
also divided into two sections by a wall built later. The floors of all the interior
spaces are covered with cement finish and terrazzo tiles. All the stairs in the fort are
terrazzo coated. The sortie door located at the south end of the casemate was
transformed to a window.
The stone wall forming the front of the casemate was bonded over a 0.35m high
encasement. This facade rises with a backwards inclination starting from ground
level. There is a 0.24 m high round stone moulding running all around the casemate
structure. There is 2.00 m high parapet on this moulding.
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Terracing of the lower, middle and upper platforms can be seen on the south side.
There are no embrasure on this side as it was the side of fort where no enemy attack
was expected. It is also observed that the width of the walls and parapets is less
compared to the other sides. Since the south side of the fort is not plastered, it is
easier to see the stone bonding order. The walls rise on a ground elevation rising
towards the east and covered with plants.
The Poyraz Fort is a masonry construction generally built with cut stones. A green
colored stone type similar to the structure of the rocks of the region was used in the
construction of the fort.
Due to its position, the Poyraz Fort is open to gales coming from the north over the
Back Sea. Especially the rain coming with stiff breezes during winter months cause
damage on the façades of the structure. There are missing materials along with
surface loss on the stone walls. Moreover, vegetation is observed on the south and
north side walls. Nowadays, the fort is open for visits in an abondoned and
uncontrolled manner. Some of the stone walls are plastered with cement mortar
partially and some completely.
The layout plans dated 1785 and 1738 and building survey drawing of 1965 were
used for restitution work. Plan contours of the winter quarters were formed according
to these sources. An old photograph of Garipçe Fort was used to help detailing of the
winter quarters. Furthermore, engravings dated 1790 and 1853 were used to draw the
two watch towers and the flag tower. The moat and timber bridge at the entrance were
drawn according to the layout plan dated 1785 and documents in the Prime Ministry
Ottoman Archives. Moreover, the entrance door seen on a photograph dated 1965 was
drawn in the restitution plan and sections. Embrasures seen on the former plans of the
structure were added to restitution drawings and stones were drawn as the floor
covering under the guns. The old photographs of the fort show that the dentils of
middle platform are of bricks. However, the brick dentils are thought to have been
reconstructed following a repair made at the beginning of 19th century or after.
Therefore, the dentils are drawn as stone in the restitution drawings. The bay in the
south of the fort was also restituted according to aerial photos dated 1946 and 1982.
Since Poyraz Fort is located within the Bosphorus front view area, it is legally subject
to the relevant provisions of the Bosphorus Law. The fort is within military zone,
therefore, permission of the Metropolitan Municipality is required for uses other than
defense. According to the relevant document, permission is given maximum two
storey building.
First of all, for restoration studies, the building should be assigned a function that it
can hold. It was proposed to use the fort as “Naval Battles Museum”. The casemate
would be the Exhibition Hall and the room south of the casemate the Management
Room.
Pursuant to restoration interventions, the inadequate annexes determined during
damage analysis will be demolished and all cement mortar over the façades will be
removed. This will be followed by consolidation in the necessary sections of the
stones of the building in general, completion of sections where materials are missing
and stone decay and replacement will be carried for the stones with excessive surface
loss. In addition, the building entrance wall level determined in the restitution, moat
and winter quarters will be studied following the archeological excavation and the
entrance wall, moat and timber-bridge will be reconstructed in accordance with the
findings. Furthermore, in case the findings obtained are adequate, the winter quarters
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will be reconstructed in accordance with the restitution drawings. The watch towers,
flag tower and missing embrasures will be reconstructed based on restitution in order
to regain the architectural integrity of the fort. There is a cafeteria, kitchen and toilette
in the additional building proposed in the north east of the upper firing platform.
There will be no need for an additional modern building if the winter quarters are
reconstructed.
Poyraz Fort must be opened to public use following work conducted as rapidly and
carefully as possible so as to set an example for the other fortifications along the
Bosphorus. These structures which are part of our cultural heritage should be brought
to light as examples of our military architecture.
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1. GİRİŞ
İstanbul, yaklaşık 8000 yıllık tarihiyle dünyada bir benzeri zor bulunacak kültürel
zenginlikler taşıyan bir kenttir. Tarihte eski bir liman kenti olarak ilk yerleşimin
başladığı İstanbul'da çağlar boyunca çeşitli kültür ve inançta insanlar yaşamış, kente
izlerini bırakmıştır.1
İstanbul, coğrafi, kültürel ve stratejik anlamlardaki öneminden dolayı tarihinde hep
ele geçirilmeye çalışılan bir kent olmuştur. İstanbul'a sahip olan devletlerin de şehri
ellerinde tutabilmesi için iyi birer savunma sistemlerinin olması gerekiyordu. Kentler
için surlar, hisarlar, kaleler güvenlik sağlamada önemli yer tutmuştur. Bu nedenle
İstanbul’da da Bizans döneminden itibaren, şehir merkezini çevreleyen kent
surlarının yanında İstanbul Boğazı’nın güvenliğini sağlayan kaleler inşa edilmiştir2.
Poyraz Kalesi de bu yapılardan biridir.
1.1 Tezin Amacı
İstanbul Boğazı’nda 18.yy.da inşa edilmiş olan Poyraz Kalesi’ni konu alan bu
çalışmada amaç, Poyraz Kalesi’ni mimari, tarihi ve diğer yönlerden incelemek, bu
analizler yardımıyla yapılacak restitüsyon çalışmalarına dayanarak bir restorasyon
projesi hazırlamaktır. İstanbul Boğazı kıyılarında metruk durumda bulunan kalelerin
ziyarete kapalı olması sebebiyle, bu yapıların tarihi ve mimari değeri halk tarafından
anlaşılamamaktadır. Bu yapılar bakım görmedikleri için ömürleri gittikçe
kısalmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda yapılacak önerilerin, benzer savunma
yapıları için de örnek oluşturması hedeflenmiştir.
1.2 Literatür Araştırması
Poyraz Kalesi örneği üzerinden yapılacak analizler iki yönde gerçekleştirilmiştir.
Çalışmalar, yapının yerinde yapılacak tespit ve ölçümler ile çeşitli yazılı ve görsel
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kaynak araştırmaları olarak

yürütülmüştür. Belgeleme çalışmaları,

yapının

rölövesinin çizilmesi ve fotoğraflanmasını kapsamaktadır. Yapının genel konum
planını belirleyen kısımların ve cephesinin ölçüleri lazerli açı ölçer bir cihaz olan
‘total station’ ile ölçülmüştür. Bunun dışında kalan plan ölçüleri ve detay ölçüleri
klasik yöntemlerle alınmıştır. Yapılan sistematik fotoğraflama da, Kale’nin mevcut
durumunun belgelenmesine ve hasar tespitlerinin yapılmasına yardımcı olmuştur.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı başta olmak üzere, İstanbul Teknik
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi’nde yapının tarihçesi ve eski haritalarla
ilgili; İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi’nde genel kavramlar ve tarihçe ile ilgili bir
araştırma yapılmıştır. Bunun yanısıra Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden Poyraz
Kalesi’nin yapım süreci ile ilgili defter ve belgeler ile yapım sonrası süreçteki
tadilatlarla ilgili belgelere ulaşılmıştır. Kültür Bakanlığı Koruma Kurulu Encümen
Arşivi’nden yapının eski fotoğraf ve çizimleri ile ilgili bir tarama yapılmış ve ayrıca
Kale’nin

mülkiyeti

ve

yasal

durumu

Müdürlüğü’nden edinilmiştir.
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ile

ilgili

belgeler

Boğaziçi

İmar

2. SAVUNMA YAPILARI
Savunma yapıları; kentleri, hem savaş hem de barış dönemlerinde dışarıdan gelecek
saldırılara karşı korumak amacıyla inşa edilen kale, sur, hisar gibi yapıları
kapsamaktadır (ESA). Koruma amaçlı askeri tesislere genel olarak ‘istihkâm’
denilmektedir (TDVİA). Tabya, toprak yığınları ardına gizlenmiş kale benzeri
bağımsız bir savunma yapısı olarak tanımlanır. 19. yy.da ortaya çıkmış ve askerlik
tekniğindeki gelişmeler sonucu I. Dünya Savaşı’ndan sonra önemi azalmıştır (Sözen
ve Tanyeli, 1994).
2.1 Kaleler
2.1.1 Kalelerin genel özellikleri
Arapça ‘kal’ fiili bir şeyi kökünden sökmek anlamına gelir. Kal’a ise dağ, tepe
üstünde yapılmış müstahkem yapı, kale anlamında kullanılır. Öz Türkçe’de kale
anlamında kullanılan ‘kıla, kütle ve kalav’ kelimeleri mevcuttur. Kale kavramı TDK
sözlüğünde ‘Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan
şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı,
burçlu, mazgallı yapı, kermen’ olarak ifade edilmiştir. Kaleler bu tanıma göre sınırlı
bir alanı kapsayan hisardan; daha geniş bir alanı kapsayan surdan ayrılır (Ödekan,
1997).
Yerleşim birimlerinin güvenliğini sağlayan bu yapılar, tarihi kentlerin birer simgesi
olmuşlardır. Bodrum Kalesi, Ankara Kalesi, Bozcaada Kalesi, Alanya Kalesi,
Ardahan Kalesi, Gaziantep Kalesi gibi yapılar buna örnek gösterilebilir. Tarihte, bir
bölgedeki kaleyi ele geçirmek o kenti elde etmek demekti. O toprakların kime ait
olduğu bu şekilde anlaşılmaktadır. Bu sebeplerden dolayı kale savunması, ülkelerin
önem verdiği politikalardan biri olmuştur. Kale mimarisi de buna paralel olarak
gelişim göstermiştir.3
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Savunma yapılarının yanında top teknolojisi de zaman içinde gelişmiştir. İstanbul’un
fethinden sonra Topçu Ocağı daha da genişletilmiş ve bugünkü Tophane’de Topçu
Ocağı Kışlaları ve top dökümhaneleri kurulmuştur.4 Osmanlı topları 14. yy.dan 19.
yy. ortalarına kadar kaval topu denilen yivsiz toplar türündeydi. Ağır toplardan çok,
hareketli olan hafif ve orta ağırlıktaki darbzen kullanılıyordu. 17. ve 18. yy.larda
Avrupa’da gelişen top teknolojisine rağmen, Osmanlı topçuluğu geri kalmıştır. 17.
yy.da yaşamış olan İspanyol denizci Collado Osmanlı toplarının ölçüsüz ve kusurlu
olduğunu, ancak yüksek kalitede metalden yapıldığını belirtmiştir.
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Avrupa’da 17.

yy.da havan toplarının kullanılmasından sonra, 18. yy.da ise eğimli atışlar için kısa
namlulu ‘obüs topu’6 ortaya çıkmıştır. 19. yy.ın ikinci yarısında modern biçimini
alan toplarda yivler, çelik ve dumansız barut kullanılmaya başlandı.7
2.1.2 Kale mimarisi
Kale mimarisi tarih boyunca genel özelliklerini korumakla birlikte, savaş yöntemleri
ve silah teknolojisindeki gelişmelerle değişiklikler göstermiştir. Eski çağlarda
insanlar, evlerini önce hayvanlara karşı, sonra da başka insan topluluklarına karşı
korumak amacıyla evlerinin çevresini duvarlarla çevirmişlerdir. Bu gelişim
sonrasında ev topluluklarının etrafında sur duvarları inşa edilmeye başlanması ile ilk
kale örnekleri oluşmuştur. Anadolu’da bulunan en eski kale örnekleri M.Ö.
5500’lerde Hacılar, M.Ö. 3600’lerde Yümüktepe, M.Ö. 3000–2000 arasında Alişar
ve Troia (I-VII) Kaleleri’ne aittir (Ödekan, 1997).
Karadağ’ın8 belirttiği gibi Demir ve Bronz Çağında, savunma amacıyla yerleşim
yerlerinin etrafı hendek ve toprak yığını ile çevrelenmiştir. Bu savunma şekliyle
düşman uzaktan görülebiliyor ve önlem alınabiliyordu. M.Ö. 1800 yılında
İngiltere’deki Dorset’te 4000 kişinin yaşadığı yerleşim yerinin etrafı boyunca, üç sıra
hendek kazılıp arkasına toprak yığılmasıyla güvenlik sağlanmıştır.
Kale mimarisinin eski örneklerine rastlanan Mezopotamya bölgesinde M.Ö. 1000
yıllarında kale duvarlarının önemi artmıştır. Pasif savunma taktiğiyle hareket edildiği
için, sur duvarlarının yüksekliği, dayanıklılığı ve atılan mızraklara karşı askerlerin
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korunabilmesi, bu dönemdeki kale mimarisinin önemli kriterlerindendir (Özgüven,
1997).
Diodoros’a göre, sur duvarlarını delmek için koç başları ilk defa M.Ö. 440 yılında
Samos’ta, mancınık ise ilk defa M.Ö. 397 yılında Sicilya’da kullanılmıştır (Akarca,
1972). Ortaçağ’da Haçlı Seferlerinin artması kale kuşatması ve savunmasının
önemini arttırmıştır. Haçlı Ordusu, özellikle kale kuşatma yöntem ve usullerinin
gelişmesinde rol oynamıştır. Yer altı tünelleri kazmak, mancınık kullanmak, çeşitli
yanar ve patlar maddeler kullanmak gibi konularda yenilikler getirmişlerdir (Öztürk,
2008).
Selçuklu döneminde mancınık kullanımı artmıştır. Mancınık, top icat edilmeden önce
kale duvarlarını delebilmek için ağır taş ve gülle atabilen, ahşaptan yapılmış yaylı ve
kollu bir savaş aletidir (Arseven, 1965). Kale kuşatmasında tahtadan kule ve
şahmerdan da kullanılmaktaydı. Kuşatma savaşlarında, savunma amacıyla bakır
borulardan atılan veya kaplarda fırlatılan neft kullanılmıştır. 12 ve 13. yy.da tünel ve
lağım kazarak kaleyi ele geçirmek için öncelikle kale duvarına doğru tüneller kazılıp
temeller oyulur ve duvar kendi üstlerine yıkılmaması için de taş yapıyı desteklemek
üzere tahta direkler yerleştirilirdi. Yerleştirdikleri ahşap destekleri ateşe verip geri
çekilirlerdi. Bir süre içinde kütüklerin yanarak yok olması sonrasında duvar kendi
ağırlığıyla çökerdi (Dennis, 1978).
Mancınığın etkin olarak kullanıldığı Ortaçağ’da kaleler de daha yüksek inşa
edilmiştir ancak duvar genişlikleri azdır. Top teknolojisinin gelişmesi ile Yeni
Çağ’da kalelerin yükseklikleri azalmış ve duvar kalınlıkları artmıştır. Bazı
durumlarda duvar içleri duvarın en üst hizasına dek toprak ile doldurulmuştur. Bunun
yanısıra Rönesans kale mimarisinin en önemli öğesi, açılı inşa edilen tabyalardır
(Özgüven, 1997).
Kaleler, çoğunlukla sürekli kalın bir duvar ve duvar boyunca dizilen burçlardan
oluşur. Duvarların iç kısmında ‘kazamat’ adı verilen bölmeler bulunabilir. Kale
duvarının üstü, top mazgalları ve top siperlerinin arkasında, savunanların her yere
yetişebilmesi amacıyla düz yapılır. Bu alana ‘seğirdim yeri’ denir (Ödekan, 1997).
Top mazgalları çeşitli plan tiplerinde olabilmektedir (Şekil 2.1).
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Şekil 2.1 : Top mazgalı plan örnekleri, Akarca, 1972.
Kale Mimarisini belirleyen önemli faktörlerden biri yer seçimidir. Yapının
çevresinde doğal korunaklar, engellerin bulunması, su kaynaklarına yakın olması,
deniz kenarında veya iç kesimlerde bulunması biçimlenişini etkiler (Şekil 2.2).
Sınırlı güçle savunma ve uzun süreli dayanıklılık ile gerektiğinde yapıdan çıkış
yapabilme imkanı sağlaması kaleler için önde gelen planlama parametreleridir
(Ödekan, 1997).

Şekil 2.2 : Kumkale Bataryası savunması modeli, Megaron, YTÜ e-dergisi.
Bazı kale duvarlarının üzerinde ileriye doğru taşkın olarak konumlanan gözcü
kuleleri inşa edilmiştir. Bu gözcü kuleleri içinde bir tanesi ‘baş kule’ olarak
adlandırılır ve bu kuleden her tarafı gözlemek mümkündür (Arseven, 1965).
6

Kayalık bölgelerdeki örnekler dışında kale duvarlarının önünde, genellikle su
doldurulan savunma hendekleri açılmıştır (Ödekan, 1997). Kalelerin dış saldırılara
açık olan bir öğesi de kapısı olduğu için, kale girişleri kaldırılabilen köprüler, ard
arda geçilmesi gereken iki kapı şeklinde çözümlerle korunmaya çalışılmıştır.
‘Hisarpeçe’ denilen kale girişine inşa edilen kule de yine zayıf bir nokta olan kapıyı
savunma amacı güder (Ödekan, 1997). Kale kapıları genellikle çift kat ahşaptan
yapılıp üzerleri de bakır, tunç veya demir sac ile kaplanmıştır. Kale kapısının iki
tarafında kapıyı savunmak amacıyla iki kule bulunabilir (Arseven, 1965).
Sur duvarlarıyla çevrilmiş yerleşim bölgelerinin ortasında veya en yüksek yerinde
yapılmış iç kaleler bulunabilir. İç kale, düşmanın surları geçmesi halinde ikinci bir
savunma hattı sağlamak amacıyla yapılmıştır (Arseven, 1965).
Osmanlı savaş sisteminde kaleler yalnızca savunma değil daha çok taarruz esasına
dayanmaktadır. Bu sebeple Osmanlılarda bu yapılar bir hareket üssü olarak kabul
edilir (Sevgen, 1959).
Topçuluğun gelişmesi kale mimarisinde büyük değişiklikler meydana getirmiştir.
17. yy. sonunda, Fransız askeri mimari uzmanı Sébastien Le Prestre Marquis de
Vauban, savunma yapılarının tasarımında büyük yenilikler getirmiştir. Yüksek
duvarların düşmanın top atışının kolayca hedefi olduğunu gören Vauban, alçak
duvarlı kaleler inşa etmiştir. Vauban’ın tasarımına göre deniz kenarından su yüzeyi
hizasından atış yapan topların yerleştirildiği mazgalların inşasına önem vermiştir
(Şekil 2.3). Bu yeni kale mimarisinin usullerini Osmanlı Devletinde uygulamak
üzere Baron de Tott görevlendirilmiştir (TDVİA).
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Şekil 2.3 : Saint-Martin-de-Ré ‘de Vauban’ın inşa ettiği kent surları
haritası,1722,(wikipedia).
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3. KARADENİZ BOĞAZI KALELERİ
İstanbul Boğazı’nın kuzeyi, Osmanlı Devleti dönemine ait belgelerde ‘Karadeniz
Boğazı’ veya ‘Bahr-i Siyah Boğazı’ olarak ifade edilmiştir. Ahmet Cevdet Paşa’nın
18.yy sonunu anlattığı tarih kitabında da bu şekilde bahsedilmekte ve ‘Karadeniz
Boğazı’nın Tahkimi’ konulu bir bölüm bulunmaktadır9.
3.1 İstanbul Boğazı Coğrafi Özellikleri10
İstanbul Boğazı, Karadeniz ve Marmara denizleri arasında başından sonuna yaklaşık
29,9 km uzunlukta bir geçittir. İstanbul Boğazı’nda iki kıyı arası mesafe, en dar
yerinde 698 m; en geniş yerinde ise 3,6 km’dir. Ortalama su derinliği 60 m’dir.
Boğazın kuzey bölümlerinde derinlik daha fazladır. En derin bölümler 120 m
derinliğin olduğu Bebek Camii ve Kandilli Burnu ile Arnavutköy-Vaniköy
arasındaki çukurluktur.
Boğaz, çeşitli tepe ve vadilerle çevrilidir. Avrupa yakasında Baltalimanı, İstinye,
Kestane ve Büyükdere vadileri; Anadolu yakasında ise Hünkar İskelesi, Çubuklu ve
Göksu vadileri ile Çamlıca Tepesi (240 m) ve Yuşa Tepesi (180 m) ile çevrilidir.
Boğaz kıyılarında genellikle düz alanlar bulunmaz, mevcut düz alanların çoğu dolgu
zeminlerdir. Tepeliklerin çok olduğu Boğaz kıyılarında yer yer kayalıklar ve
uçurumlar oluşur. Boğaz çevresindeki en büyük yükseltiler Büyük Çamlıca Tepesi
(252 m) ve Küçük Çamlıca Tepesi’dir (212 m). Bu coğrafyadan anlaşılacağı üzere
İstanbul boğazı çeşitli girinti ve çıkıntılara sahip kıyılardan oluşur. Toplam 12 adet
keskin kıvrımı bulunan Boğaz’ın kıvrılma açısı Yeniköy açıklarında 80° ye kadar
çıkar. Bu girinti çıkıntıların oluşturduğu birçok koy, tekne sığınağı olarak
kullanılmaktadır. Özellikle balıkçı teknelerinin bulunduğu koylar kuzey kısımlarda
bulunur. Poyraz Limanı da bu koylardan biridir ve Poyrazköylü balıkçı teknelerinin
sığınağıdır. Boğaz ve çevresinde Akdeniz iklimi hâkimdir. Yıllık ortalama sıcaklık
13,6°C ile 13,9°C arasındadır. Yıllık bağıl nem ortalaması ise %70 – 80 arası ile
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Türkiye’de görülen en yüksek ortalamadır. Yıllık yağış miktarı bu bölgede 672 mm
ile 745 mm arasındadır. İstanbul’da bazı dönemlerde şiddetli rüzgârlar görülür. Eylül
ayından itibaren artan yoğun rüzgârlar ocak ayında en fazladır. Fırtınalı günlerde
Boğaz’ın akıntı durumunda farklılıklar görülebilir, deniz ulaşımı engellenebilir. Kar
yağışı ve sis görülen günlerde boğaz trafiği kapanabilir.
Karadeniz’in ve Marmara Denizi’nden 40 cm daha yüksek su seviyesine sahip
olması nedeniyle Karadeniz’den Marmara Denizi yönünde yüzey akıntıları oluşur.
Boğazın kuzey girişinde yüzey akıntı hızı 0,5 -1 mil arasıdır; güney kısımlardaki
akıntıların hızı ise 1–3 mil arasındadır. Kuzey rüzgârlarının estiği dönemlerde
Boğazın yüzey akıntıları en hızlı halini alır, akıntı hızı 5 mile kadar çıkabilir.
Marmara Denizi’nin tuzluluk oranının Karadeniz’den çok fazla olması nedeniyle
yüzey akıntılarının tersi yönde dip akıntıları oluşmaktadır. İstanbul Boğazı’nda iki
rüzgâr yönü hâkimdir. Sonbahar ve kış dönemlerinde, 31 derece yönünden esen
güney rüzgârları Boğaz’da ‘orkoz’ olayının olmasına sebep olabilir. Bu olay, güneye
doğru olan akıntının rüzgârlar sebebiyle kuzeye doğru akmasıdır. Diğer rüzgâr ise
208 derece yönünden esen güney rüzgârlarıdır.
3.2 Boğaziçi Tarihi
3.2.1 Bizans öncesi dönem11
M.Ö. 3000 sonları ve 2000 yılı başlarında İstanbul Boğazı’nın Anadolu ve Avrupa
kıyılarında yerleşim bölgelerinin izlerine rastlanmaktadır. Günümüzde Üsküdar’ın
bulunduğu yerde kurulan Skutari Boğaz’ın ilk yerleşmelerindendir. Boğaz, ilk
çağdan beri Karadeniz’e ulaşmak için önemli bir suyoludur.
M.Ö. 6. yy sonlarında Megara’dan gelen Dor kökenli kolonistler Kadıköy’ü
kurmuştur. M.Ö. 660–658 yıllarında bugünkü Sarayburnu’nda Megara ve Yunan
şehirleri halklarının kurduğu bir yerleşim bulunmaktaydı. Kentin ilk biçimi ve
büyüklüğü bilinmiyor olsa da şehrin ilk zamanlardan itibaren surlarla çevrildiği
bilinmektedir. Hem batıdan, hem de Anadolu’dan gelebilecek düşmanlara karşı,
savunma sistemi takviye edilmiştir. Daha sonraki dönemde Akropolis de kendi
surlarına kavuşmuştur. Tarihçi Heredot’a göre M.Ö. 493 yılında Pers İmparatoru I.
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Darius İstanbul Boğazı’nda 325 gemiyi yan yana dizerek yüzer bir köprü üzerinden
700.000 askerini geçirmiştir. Bölge, M.Ö. 6. yy başı ile 5.yy sonu arasında önce
Persler, sonra Pausaniaslar, ardından da Attika Deniz Birliği tarafından fethedilir.
Isparta egemenliği sonrasında yine Atina egemenliğine girer. Şehir bu süreçte çok
zarar görür.
Boğaz’ın iki yakasındaki çukur vadilerde pek çok küçük yerleşim merkezi vardır.
Bunlar, Boğaz’ın bugünkü Anadolu Kavağı bölgesine kadar devam eder. Bu bölgede
Ortaçağ’a kadar önemini koruyacak Yoros Kalesi inşa edilir. Byzantion M.Ö. 195–
196 kışında kuşatılır ve açlık sonucunda Septimius Severus’un birlikleri ele geçirilir.
Bu süreçte surlar ve diğer önemli yapılarda yıkımlar meydana gelmiştir.
M.S. 258–269 yıllarında Gotlar ve Herulianlar kente çok kez saldırırlar. Ancak kent,
M.S. 197’den sonra onarılan surlarıyla ele geçirilemez. M.S. 324’te Constantinus
surları yeniden inşa eder ve kente Konstantinopolis adını verir.
3.2.2 Bizans dönemi12
M.S. 328’de kent yeni yönetim merkezi seçilir. Kentin sınırları genişleyip imar
faaliyetleri artmıştır. Roma’yı örnek alarak inşa edilen kentin açılışı M.S. 330
tarihinde kutlanır. Ardından surlar ve birinci Ayasofya’nın yapımı gerçekleşir. Kente
su getirmek için Valentinianus döneminde bir su kemeri (Valens Kemeri) inşa edilir.
Kentin genişlemesiyle birlikte II. Theodosios döneminin ilk yıllarında, 5.yy
başlarında kenti çevreleyen yeni surlar inşa edilir. Kentin alanı 6 km² den 14 km²’ye
çıkar.
Deprem, veba salgını ve yangınlarla yıpranan kent, çeşitli saldırılara da uğrar. AvarSlav ordusu, Arap Birlikleri, Bulgarlar çeşitli dönemlerde saldırır. Bu saldırılar
süresince Haliç’teki güvenlik zincirinin, surlar ve limandaki hisarların önemi ortaya
çıkar. Kente birçok göç olur ve ticaret gelişir. Rus tüccarlar şimdiki Beşiktaş’a
yerleşirler. 12. yy.da Konstantinopolis’te 60.000 kadar yabancı vardır. Angelos’lar
döneminde İmparatorluğun çöküş sürecine girmesi nedeniyle İtalyan ordusunun
büyüme arzusu 4. Haçlı Seferinin Konstantinopolis’e yönelmesine sebep olur. Galata
kuşatılıp, Haliç’teki zincirler yok edildikten sonra kent ilk kez işgal edilir. 1204’te
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Latinler tarafından ele geçirilir. Kent ve halk çok zarar görür. Hala Bizans toprağı
olan Anadolu’ya kaçanlar olur.
Latin İmparatoru Baudouin, kente yerleşir. 1261’de kent Bizans İmparatorluğu
tarafından geri alınır ve Latin halk kaçar. Bu başarıdan sonra Bizans İmparatoru önce
surlar olmak üzere, sarayları ve manastırları onartır. Kent, tekrar bir yönetim merkezi
haline gelir. Bizans’ın, son üç yüz yıllık döneminde ise toprakları iyice küçülmüştür.
İmparatorluk, hem askeri, hem ekonomik açıdan gerilemiştir.
15.yy başı gezginleri tarafından Konstantinopolis, surlar tarafından bütünlüğü
sağlanan dağınık köylere dönüşmüş bir kent olarak yorumlanır.
14. yy.dan itibaren Osmanlılar’ın kente baskısı artar. I. Bayezıd Boğaz’a
Güzelcehisar’ı (Anadolu Hisarı) yaptırır. Ardından 1451’de II. Mehmed bu hisarın
tam karşısında Rumeli Hisarı’nın inşasına başlar. 1453’te büyük bir orduyla kenti
alır. Bu fetih sürecinde surların Romanos Kapısı ve Kharisios Kapısı arası tamamen
yıkılır.
3.2.3 Osmanlı dönemi13
Osmanlı hâkimiyetindeki kent artık İstanbul olarak anılır. Fatih Sultan Mehmet
Frank saldırılarına karşı surları onarmış ve kentin çevresinde yeni yerleşim bölgeleri
oluşturmuştur. 1480 yılına doğru kentin nüfusu yaklaşık 65.000–80.000 kişiye
çıkmıştır. Bu nüfusun yaklaşık yarısı Türk’tür.
II. Mehmed başta Ayasofya olmak üzere pek çok kilise ve manastırı camiye
çevirmiştir. Bunun yanında kente birçok cami, hamam, medrese inşa edilmiştir.
Topkapı Sarayı’nın inşaatı 1465-1470’te başlar. Saray kentten kalın duvarlarla
ayrılmıştır. 16. yy.da tahta çıkan Sultan Süleyman döneminde ise kentin gelişimi
devam eder. Birçok yeni bina yaptırılan bu gelişim sürecinde, Mimar Sinan’ın da
birçok eseri mevcuttur. Bu dönemde kentin ahşap konutlardan ve dar sokaklardan
oluştuğu bilinmektedir. Osmanlı Devleti’nin, yükselme devrinde daha çok fetih
amaçlı savunma yapıları yaptığı bilinmektedir. Duraklama dönemine girildiğinde ise
savunma ön plana çıkmıştır ve inşa edilen yapılar da bunu desteklemiştir.
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3.3 İstanbul Boğazı’ndaki Savunma Yapıları
İstanbul Boğazı, ticari olarak büyük bir avantaj sağlamasına karşın, savaş
zamanlarında kentin deniz yoluyla ele geçirilmesine izin verecek bir giriş kapısıdır.
Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde şehri düşmana karşı
savunabilmek amacıyla Boğaz boyunca çeşitli dönemlerde inşa edilmiş hisarlar,
surlar ve kaleler bulunmaktadır. Bizans Döneminden başlayarak, bu yapıların çoğu
ile ilgili bilgi verilecektir (Şekil 3.1).

Şekil 3.1 : İstanbul Boğazı’nın kuzeyinde bulunan kaleleri gösteren harita,
Eyüpgiller.
Boğaz’da bulunan kaleler ve tabyalar konusunda önemli tarihsel kaynaklar
Kömürciyan, Bocage, Carbognano, Gravina ve Ahmet Cevdet Paşa tarafından
hazırlanmıştır.
Eremya Çelebi Kömürciyan’ın ‘17 yy.da İstanbul’ kitabı ile Ğ. İncicyan’ın ‘18.
yy.’da İstanbul’ kitapları, hem kentin çeşitli bölge ve yapılarının anlatımını hem de
İstanbul ve Boğaziçi tarihini içermektedir.
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Barbié du Bocage, ‘Voyage Pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore’
kitabını yazmış ve Melling de bu kitabın İstanbul ve Boğaziçi’ni gösteren
gravürlerini çizmiştir. Fransız yazar Bocage, Boğaz kıyılarındaki kale ve tabyaları
ayrıntılı bir şekilde anlatmış, yapıların yapım tarihleri ve mimarları ile ilgili bilgileri
de eklemiştir. 1819’da basım için önsözü yazılan kitap, 18. yy sonu Boğaz’ın
durumunu anlatan bölümler içerir.
Eremya Çelebi Kömürciyan’ın küçük kardeşi Cosimo Comidas de Carbognano’nun
1794 yılında yazdığı ‘18. Yüzyılın Sonunda İstanbul’ adlı kitabında İstanbul ve
Boğaziçi tariflenmektedir. Bu kitapta İstanbul ve Boğaziçi ile ilgili kendi çizdiği
gravürlerin yanında bir adet de Boğaziçi haritası bulunmaktadır. Ermeni asıllı olan
Carbognano bu eseri İtalyanca ve Latince olarak yazmıştır.
İspanyol denizcisi Federico Gravina, 1788 yılında Türk Elçisini İstanbul’a
götürürken yaptığı gezi sonucu kenti görmüştür. Hem kendisinin hem de
firkateyndeki İspanyol subayların katkılarıyla yazılan ‘İstanbul’un Anlatımı’
kitabında bulunan gravürler Boğaz’ın kale ve tabyalarını betimlemesi bakımından
önemli bir kaynak olmuştur.
Osmanlı tarihçilerinden Ahmet Cevdet Paşa’nın yazdığı 12 ciltlik Tarih-i Cevdet
kitabı 18.yy sonu ile 19. yy başını kapsamaktadır. İki ciltlik ‘Cevdet Paşa Tarihinden
Seçmeler’ adlı kitaptan Boğaziçi’nin tahkimatı ile ilgili bilgi edinilmiştir.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde, Boğaziçi’ndeki kale ve tabyalarda gerçekleşen
yapım, tamirat, asker tayini gibi olayların belgeleri bulunmaktadır. Bu belgelerin
çoğunda hazırlandığı tarih yazılmıştır. Yapılan taramalarda bulunan, tarihli belgeler
de önemli kaynaklardan olmuştur.
3.3.1 Bizans kaleleri
3.3.1.1 Yoros Kalesi
Anadolu Kavağı’nda çevreye hâkim bir tepenin üzerinde yer alan olan Yoros Kalesi
Boğaz’ın kontrolünü sağlamak amacıyla Bizans döneminde inşa edilmiştir. Kalenin
konumu gereği denizden gelecek saldırılara karşı görüş mesafesi yüksektir. Kale’nin
Bizans dönemindeki adı ‘kutsal yer’ anlamına gelen Hieron olduğu söylenmesinin
yanıunda Ourios veya Oros olarak da bilinmektedir (Eyice, 2007). İmparatorluğun
zayıflamasıyla birlikte Kale, Cenevizlilerin hâkimiyetine geçmiştir. 1348’den
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itibaren kısa bir süre Cenovalıların elinde bulunduğu için Ceneviz Kalesi olarak
bilinmektedir (Eyice, 2007). İstanbul’daki diğer kalelerin hepsinden daha büyük bir
alan kaplayan Yoros Kalesi’nin bazı kuleleri hala iyi durumdadır (Şekil 3.2, 3.3).
500m’yi geçen sur uzunluğuna sahip olan kale, 60-130m arası değişen genişlikte bir
yerleşim düzenine sahiptir (Gabriel, t.y.).

Şekil 3.2 : Yoros Kalesi gravürü, Outhwaite, Gravürlerle Türkiye.

Şekil 3.3 : Yoros Kalesi Giriş Kapısı mevcut durumu (wikipedia.org).
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Türkler, İstanbul’un fethinden sonra Yoros Kalesi’nde sürekli bir garnizon
bulundurmak suretiyle bu kaleyi savunma amaçlı kullanmışlardır. Ancak, 17.yy’da
IV. Murad’ın Anadolu ve Rumeli kavaklarına yaptırdığı yeni kalelerden sonra bu
kalenin önemi azalmıştır (Gabriel, t.y.).
3.3.1.2 Serapion Kalesi
Yoros Kalesi’nin tam karşısında olduğu söylenen Serapion Kalesi ise günümüze
ulaşmamıştır (Ayverdi, 2002). Boğaz’ın girişini kontrol etmek için Boğaz’ın ağzına
gerilen zinciri korumak ve geçen gemilerden gümrük almak amacıyla yapıldığı,
Patrik Konstantinos tarafından belirtilmiştir (DBİA).
1930 yılında Remzi Bey tarafından yapılmış olan 1/1000 ölçekli rölöve çizimlerinde
kalenin bazı bölümlerinde zemin hizasında duvar kalıntıları olup bir bölümünde de 6
m kadar yükselen duvarlar olduğu görülmektedir (Şekil 3.4).

Şekil 3.4 : Serapion Kalesi’ne ait kalıntıların 1930 yılında çizilmiş görünüşü,
Eyüpgiller.
3.3.2 17.yy öncesi İstanbul Boğazı’ndaki Osmanlı kaleleri
3.3.2.1 Anadolu Hisarı
Anadolu Hisarı, İstanbul Boğazı ile Göksu deresinin birleştiği bölüm arasındaki
üçgen bir alan üzerinde bulunur. Yıldırım Bayezid 1396 yılında, nöbet ve gözetleme
yeri olması için Boğaz’ın en dar bölümüne Anadolu Hisarı’nı yaptırmıştır (Ayverdi,
2002).
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Güzelce Hisar olarak da anılan Anadolu Hisarı, Boğaz’ın en dar yerinde, Göksu
Deresi’nin İstanbul Boğazı’na döküldüğü bölümde, Boğaz ve derenin arasında kalan
alanda bulunur. 7000m²’lik bir alana oturan hisarın, iç kale ve dış kale sur duvarları
mevcuttur. İç kale, dikdörtgen planlı dört kattan oluşan bir kuledir. İç kale, dış sur
duvarları ile kuzey cephesi boyunca çakışmaktadır. İç Kale ilk yapıldığında kuleye
bir asma köprü ile giriliyordu. Üst katlara da iç kale içindeki ahşap merdivenle
çıkılıyordu. Dış sur duvarlarının kalınlığı 2.5 metredir. Dış surlarda topların
yerleştirildiği menfezler bulunmaktadır.
Kuleler, 19.yy başına kadar, Carbognano’nun gravüründe olduğu gibi (Şekil 3.5) gibi
konik çatılı olarak çizilmişlerdir. 1830 tarihli Thomas Allom’un gravüründe ise
çatısız olduğu görülmektedir (Şekil 3.6).

Şekil 3.5 : Rumeli ve Anadolu Hisarları, Carbognano, 18.yy sonu.
Anadolu Hisarı’na I. Mehmed ve II. Murad zamanlarında hiçbir ek yapılmamışken,
II. Mehmed Avrupa yakasında Rumeli Hisarı’nı yaptırırken bir hisarpeçe
yaptırmıştır. Fatih Sultan Mehmed tarafından yerleştirilen toplarla güçlendirilen
Hisar’a önemli bir garnizon da yerleştirilmiş ve Fetih sırasındaki önemi artmıştır.
Bunun yanında II. Mehmed döneminde Hisar duvarlarının dışında bir de cami inşa
edilmiştir (Gabriel, t.y.). Evliya Çelebi, Anadolu Hisarı’nın batı tarafında bir kapısı
olduğunu, içinde dizdarhanesi, neferat evleri, iki yüz kadar tımar ehli neferi
olduğunu yazmıştır (Şekil 3.7).
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Şekil 3.6 : Anadolu Hisarı, Thomas Allom, 1830.

Şekil 3.7 : Anadolu Hisarı mevcut durum vaziyet planı, Hisar’ın 14. yüzyılın
sonlarındaki durumu(siyah); dış sur çemberi(taranmış) ve
bitişiğindeki namazgah, Müller-Wiener.
Anadolu Hisarı, İstanbul fethedildikten sonra askeri anlamdaki işlevini kaybetmiştir.
1509’da meydana gelen depremde zarar gören Hisar, birçok kısmı yeniden
yapılırcasına tamir edilmiştir (İKSA, 1982). Sonraki yüzyıllarda çevresi bir yerleşim
alanı olmuştur. Günümüzdeki durumu çok iyi olmayan Anadolu Hisarı’nın bazı
duvarları yıkılmış olup, içinden de bir yol geçmektedir.
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3.3.2.2 Rumeli Hisarı
Boğazkesen Kalesi olarak da bilinen Rumeli Hisarı ise Fatih Sultan Mehmet
tarafından, Anadolu Hisarı’nın karşısında inşa edilmiştir. Karadeniz Boğazı’nın
kontrolünü elinde bulundurmak ve şehrin buradan yardım almasını önlemek isteyen
II. Mehmed, çok hızlı bir çalışmayla dört ayda Hisar’ın yapımını tamamlamıştır
(Şekil 3.8). 3000 kişinin çalıştığı inşa süreci Temmuz 1452’de tamamlanmıştır
(Gabriel, t.y.). Mayıs 1453’de İstanbul fethedilmiştir. Rumeli Hisarı’nın inşa edilmiş
olması İstanbul’un fethini kolaylaştırmış ve Osmanlılar’a hâkimiyet sağlamıştır.

Şekil 3.8 : Julia Pardoe, The City of sultan and domestic manners of Turks in 1836,
London.
Albert Gabriel, kitabında Rumeli Hisarı’nın Zaganos Kulesi, Sarıca Kulesi ve Halil
Kulesi isimli üç büyük kulesinin ortaçağda doğuda yapılmış olan burçların en
kudretlisi olduğunu yazar. Bu kuleler yapımını üstlenen paşaların adlarını almıştır.
Duvar kalınlıkları 5m ile 7 m arasında olan kuleler ilk yapıldıklarında konik ahşap
çatılıdırlar. Bu çatılar 19. yy. başlarına kadar ayakta kalabilmişlerdir. Kulelerin en
yükseği olan Sarıca Kulesi’nin yüksekliği 28m’dir. Dağ Kapısı, Dizdar Kapısı,
Hisarpeçe Kapısı ve Sel Kapısı Hisar’ın dört büyük kapısıdır (Gabriel, t.y.) (Şekil
3.9).
İncicyan, 18. yy’da İstanbul adlı eserinde ağır suçlu yeniçerilerin Rumeli Hisarı’nda
hapsedildiğini belirtir (İncicyan, 1976). 18. yy ortalarına doğru Hisar içine, Sultan I.
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Mahmud’un vakfiyesi olan cami ve evler inşa edilmiştir (Müller-Wiener, 2007).
Günümüzde ise hisar, müze ve açık hava tiyatrosu olarak işlevlendirilmiştir.

Şekil 3.9 : Rumeli Hisarı vaziyet planı, Müller-Wiener.
3.3.3 17. ve 18. yy İstanbul Boğazı kaleleri
Osmanlı Devleti, İstanbul’un fethedilmesi sonrasında devam eden yükselme devri
boyunca Boğaz’da yeni bir kale inşa etmemiştir. Ancak Devlet’in duraklama devrine
girmesinin ardından, 17. yy’dan itibaren Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üzerindeki
hâkimiyetinde zayıflamalar olmuştur. Kazaklar, 17. yy başlarında Karadeniz
kıyılarına, nakliyat gemilerine saldırmış ve bazı köyleri yağmalamıştır. 1624 yılında,
Osmanlı Donanmasının İstanbul Boğazında bulunmadığı bir sırada Boğaz’ın
Karadeniz girişini açık bularak Sarıyer koyundan karaya çıkmış ve Yeniköy’e kadar
ilerlemişlerdir. Yeniköy’ü yağma eden Kazaklar kısa sürede kaçmıştır (İncicyan,
1976). Bulgaristan ve Anadolu kıyılarında halk, yerleşim yerlerini bırakarak iç
bölgelere çekilmek zorunda kalmıştır. Böyle bir dönemin sonucunda İstanbul
Boğazı’nda uygun yerlerde çeşitli kaleler inşa edilmeye başlanmıştır. Bu amaçla, ilk
olarak IV. Murat döneminde Rumeli Kavağı ve Anadolu Kavağı’na kaleler inşa
edilmiştir.
18.yy’da Osmanlı Devleti’nde Türk-Rus mücadeleleri ön plana çıkmıştır. Devlet,
uzun yıllar süren seri halindeki isyanlarla karşılaşmış, bunun yanında 1736-1738
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yılları arasında bir Türk-Rus harbi ile 1768-1774 yılları arasında başarısızlıkla
sonuçlanan bir Rus Seferi gerçekleştirilmiştir (Ayverdi, 1970).
1770 yılında, Osmanlı-Rus Savaşı devam ederken, Baltık Denizinden çıkıp
Akdeniz’e inen Ruslar, Çeşme’de karşılaştığı Osmanlı Donanmasını yakarak yok
etmiştir. Çeşme Faciası olarak da anılan Çeşme Deniz Muharebesi, Osmanlı devlet
adamlarının, denizcilik konusunda modernleşme hareketlerinin başlaması gerektiğini
anlamasına sebep olmuştur (Bostan, 2006). 1773 yılında Sultan III. Mustafa, Kaptanı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın emrinde bir tersane hendesehanesinin
kurulması için Baron de Tott’u görevlendirmiştir. Böylece Osmanlı Devleti’nin ilk
deniz okulu (Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyun) kurulmuştur (Sancar, 2006).
Karadeniz, Rusya’nın Kırım’ı 1783 yılında almasına kadar Osmanlı Devleti için bir
iç deniz olmuştur. 18. yy başında II. Sultan Mustafa, ‘Rusların sarayımın içinde
gezinmelerine izin veririm de Karadeniz’e çıkmalarına asla müsaade etmem’ dediği
Karadeniz 18. yy sonunda büyük ölçüde Rus Hakimiyetine geçmiştir (Ayverdi,
1970). Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı Devleti’nin 18. yy sonunu yazdığı tarih
kitaplarında, Boğazlardaki Rus tehlikesine ve Karadeniz Boğazı tahkimi konusuna
değinmiştir. Boğaziçi’nde ve yakınında eski, yeni ayırt etmeksizin ne kadar kale
varsa onarılması ve sağlamlaştırılması kararı doğrultusunda, Kaptan-ı Derya Gazi
Hasan Paşa tarafından, bu kalelere yeni korucular, yeni toplar yerleştirilmiştir (Irmak
ve Çağlar, 1994).
Osmanlılar, Avrupalı Devletler ile baş edebilmek amacıyla onlardan daha çok şey
öğrenmeye çaba göstermiş ve bir ‘Batılılaşma’ sürecine girmiştir. Hem iç düzende,
hem de dış genişlemede Avrupa, Osmanlı kurumlarının değişmesine yol açmıştır
(Kunt,1990).
Boğaz’ın Karadeniz tarafında bulunan, Bağdadcık (Kilyos) Kalesi, Revancık (Riva)
kalesi, Rumeli Feneri Kalesi, Anadolu Feneri Kalesi, Garipçe Kalesi, Büyük Liman
Kalesi ve Poyraz Kalesi Karadeniz halkından toplanıp getirilen askerlerle
savunulmuştur. Bu kaleler, Sarıyer ve Beykoz’a çok uzakta bulundukları için, bu
kalelerde barınan askerlere evlenme, ev kurma, bahçe sahibi olma gibi haklar
verilmiştir. Bu duruma bağlı olarak kalelerin çevrelerinde küçük köyler oluşmaya
başlamıştır. ‘Boğaz Nazırı Ağa’ ünvanlı, Rumeli Feneri Köyünde oturan bir
komutanlığa bağlı olan kalelere birer ‘Dizdar’ tayin edilmiştir (Koçu, 1958). İstanbul
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Boğazı’nın 18. yy.daki durumu Carbognano’nun haritasında gösterilmiştir (Şekil
3.10).
Cevdet Paşa’nın tarih notlarına göre, 1795–1796 yıllarında Rumeli Kavağı, Anadolu
Kavağı, Yuşa Tabyası ve Telli Tabya’nın idaresi için bir nazır tayin edilmiştir.
Kalelerin her birine birer bethül, birer muallim bölükbaşı, birer Cebecibaşı, üçer
cephaneci ve mehterci verilmiştir (Irmak ve Çağlar, 1994).

Şekil 3.10 : 1793 tarihli Boğaziçi Haritası, Carbognano.
3.3.3.1 İstanbul Boğazı Rumeli yakası kale ve tabyaları
İstanbul Boğazı Rumeli yakasında bulunan kaleler Karadeniz kıyısından güneye
doğru şu şekilde sıralanır:
Kilyos Kalesi, Rumelifeneri Kalesi, Papazburnu Tabyası, Garipçe Kalesi,
Büyükliman Kalesi, Serapion Kalesi, Çit Tabyası, Rumelikavağı Kalesi, Telli Tabya,
Mezarburnu Tabyası, Ağaçaltı Tabyası, Kireçburnu Tabyası, Köybaşı Tabyası
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Kilyos Kalesi
Eski adı Kila olan Kilyos Kalesi, Eski Fanaraki Burnu’nda inşa edilmiştir. Bocage’ın
da bahsettiği gibi kıyı boyunca birkaç bataryadan oluşur (1969) (Şekil 3.11, 3.12).
Bizans Dönemi’nde Kilyos’ta bir iskelenin varlığı söz konusudur ancak Kale’nin
yerinde, Riva Kalesi’nde olduğu gibi bir Bizans Dönemi Kalesi olup olmadığı kesin
değildir (Eyice, 2007).

Şekil 3.11 : Kilyos Kalesi planı, TSMA 9444, 1838.

Şekil 3.12 : Kilyos Kalesi, Preaux, Faure, Gravürlerle Türkiye.
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Kilyos Kalesi ile ilgili en eski Osmanlı Arşiv Belgesi 1708 tarihine aittir ve bu
belgede Kale’nin yeniden inşa edileceği bilgisi bulunmaktadır.14 Kilyos Kalesi’nin
1789 tarihinde tamir edildiğini ve yaklaşık 20 yıllık bir süre içinde birçok tamirat ve
inşa faaliyetlerinin olduğunu yine Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgelerinden15
öğreniyoruz. 18. yy sonunda diğer Karadeniz Boğazı kaleleri gibi Kilyos Kalesi’nin
de önemi artmıştır.
Rumelifeneri Kalesi
1769 yılında inşa edilen Rumelifeneri Kalesi, Anadolufeneri Kalesi ile karşılıklı bir
konumda yer alır. Boğaz’ı kuzeyden gelecek saldırılara karşı korumak amacıyla
yapılmıştır (Şekil 3.13). Sultan III. Mustafa’nın Anadolu ve Rumeli Feneri
Kaleleri’ni yaptırmaya başlamasının ardından Baron de Tott, Boğaz’ın girişinde
otuzaltılık mermilerin menzilinde kötü kuleler ve top bataryalarını içine alacak cılız
surlar yükseldiğini gördüğünü söyler. Savunma tabyaları konusunda çok az bilgi
sahibi iki mimarın görevlendirildiğini belirtir. Fenerlerin yapımında görev almayan
Tott’un yapılan fener ve tabyaları inceleyip yıkılıp yıkılmayacağına karar vermesi
istenmiştir. Yapılan atış denemeleri sonucu atılan toplar Boğaz mesafesinin ancak
üçtebirlik

kısmını geçebilmiştir. Baron de Tott, hazırladığı keşif raporunun

mimarların endişelerini dağıtacak şekilde düzenlendiğini söyler (Tott, 2004).
Yapıların yıkılmaması yönünde bir karar verildiği anlaşılmaktadır.
RFK’nin Karadeniz’den Boğaz’a girişin ilk noktası olması anlamında stratejik önemi
büyüktür. Bu nedenle Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa’nın emriyle, bu kaleye
bir görev verilmiştir. Boğaz girişinde yabancı bir geminin görülmesi halinde kale
bekçileri attıkları havai fişeklerle bu tehlikeyi diğer kalelerdeki topçulara haber
vereceklerdir (Irmak ve Çağlar, 1994). Bu şekilde diğer kalelerden atılan toplar ile
Boğaz savunulacaktı. Kutgün Eyüpgiller’in RFK Üzerinde Ön Araştırmalar adlı
makalesinde de belirttiği gibi Kale, 1783 yılında Toussiant, 1785 yılında LaffitteClave ve 1794’te de Monnier tarafından geliştirilmiştir (Bocage, 1969).
Evrim Karadağ’ın da RFK Restorasyon Projesi konulu tezinde bahsettiği gibi yapı
hakkında en eski Osmanlı Belgesi 1781 yılında Rumelifeneri Kalesi’ne kışlakların
eklenmesi konulu belgedir. 1790 yılında Mimar Seyyid Mustafa Halife tarafından

14
15

1708 tarihli, Cevdet Tanzimi Askeriye, 1073/47236 Numaralı Osmanlı Arşiv Belgesi’nde bahsedilmektedir.
24 Mayıs 1789 tarihli Cevdet Tanzimi Askeriye, 908 Dosya Numaralı ve 39168 Gömlek Numaralı Osmanlı Arşiv Belgesi
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yapılan tespit sonucu Kale’nin tamir edilmesi ile ilgili belgeler ile 1795/1796
yıllarında ise diğer Karadeniz Boğazı Kaleleriyle birlikte tamiratının yapılacağı
belgesi de diğer önemli belgelerdendir16.

Şekil 3.13 : Rumeli Feneri, Jules Laurens, 1854, Gravürlerle Türkiye.
18. yüzyılın yazarlarından İncicyan’ın İstanbul Tarihi adlı kitabında Rumeli
sahilinde, Boğaz’ın dışında, 1 mil mesafe uzaklıkta, güzel bir kaleye benzeyen
Fener’in görüldüğü yazılıdır. İki katlı olup, 150 basamaklı bir merdivenle yukarı
çıkıldığı belirtilir. Fener’in orta katında bulunan iki bakır leğendeki yağın akşamdan
sabaha kadar yanmasıyla 100 mil uzaktan göründüğü söylenen bir ışık elde edilir.
(İnciciyan, 1976) Aynı bilgiler 17. yy yazarı Kömürciyan’ın İstanbul Tarihi kitabında
da yer alır. Rumeli Feneri daha sonra yenilenmiş, Kırım Savaşı sırasında Fransız ve
İngiliz gemilerinin Boğaz’ın girişini görebilmeleri ve rahat bir şekilde giriş
yapabilmeleri için 1855 yılında yeni bir kule inşa edilmiştir. Bu kule, Anadolu Feneri
ile birlikte 1856’da hizmete girmiştir. Rumeli Feneri’nin ışığı 18 mil uzaklıktan
görülebilmektedir (DBİA).
Papazburnu Tabyası
Boğaz’ın girişinde, Avrupa tarafında, Rumelifeneri Kalesi’nden sonra bulunan ilk
tabyadır. Bocage’ın da bahsettiği Papazburnu Tabyası, Boğaz girişindeki diğer iki
kale olan Anadolufeneri ve Rumelifeneri Kaleleri ile birlikte Boğaz geçişini
zorlaştırarak savunmayı Boğaz’ın yukarısına, Karadeniz kıyılarına itmiştir. Bu tabya
10 adet top atış deliğine sahiptir (Şekil 3.14).

16

1795-1796 tarihli Cevdet Tanzimi Askeriye, 28161 Gömlek Numaralı Osmanlı Arşiv Belgesi’nde bahsedilmektedir.
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Şekil 3.14 : Papazburnu Tabyası vaziyet planı, TSMA 9444, 1838.
Garipçe Kalesi
Garipçe Köyü’nün isminin “yakın” anlamına gelen Karibce’den dönüştüğü
söylenmektedir. Bizans döneminin ardından köydeki Osmanlı yerleşiminin Garipçe
Kalesi’nin inşa edilmesiyle başladığı düşünülür. Köy mezarlığındaki mezar
taşlarında 1787, 1812 gibi tarihlerin olması bu köydeki yerleşimin bu tarihlere kadar
gittiğini göstermektedir (Koçu, 1958). Garipçe Kalesi, 1770–1775 yılları arasında,
III. Mustafa döneminde, Macar asıllı Fransız subayı Baron de Tott tarafından
hazırlanan projeye göre inşa edilmiştir (Şekil 3.15).

Şekil 3.15 : Garipçe Kalesi vaziyet planı, TSMA 9444, 1838.
Bocage, Garipçe Kalesi’nden Poyraz Kalesi ile birlikte bahseder. ‘Harika bir konuma
sahip, güçlü kaleler’ olarak bahsettiği bu yapıların 1773 yılında inşa edildiğini söyler.
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1778 yılında Toussiant, 1785’te ise Lafitte Clave tarafından yeniden düzenlendiğini
yazar. 1807’de ise General Sebastiani’nin tavsiyeleriyle geliştirildiğini belirtir
(Bocage, 1969).
T. Mollo tarafından 1780 tarihinde çizilmiş İstanbul ve Boğaziçi’nin planını gösterir
haritada Garipçe Kalesi ile Poyraz Kalesi’nin adı geçmekte ve haritada yerleri
belirtilmektedir. Ayrıca Kozmas Kömürciyan (Carbognano)’nın 1794 tarihli
İstanbul’un Tarihi Topografyası’nı anlattığı kitabında bulunan Boğaz haritasında,
Garipçe Kalesi Yeni Rumeli Kalesi olarak belirtilmiştir (Carbognano,1993).
Garipçe Kalesi, plan düzeni, denize göre konum, büyüklük gibi konularda Poyraz
Kalesi ile benzerlikler gösterir. Ayrıca Garipçe’de de yine Poyrazköy’deki gibi
tepede Hasanpaşa Kulesi yer alır. 1784 tarihli Gabriel Aristizabal’a ait gravürde
(Şeklil 3.16), Garipçe Kalesi’nin yanındaki tepede Hasanpaşa Kulesi de
görülmektedir. Bu gravür, 1790 yılında Madrid’te yayınlanan kitapta Velazquez ve
Vazquez’in çalışmaları sonucu hazırlanan gravürün (Şekil 3.17) çıkış noktası
olmalıdır.

Şekil 3.16 : Karadeniz’in Avrupa kıyısında kale, Garipçe Kalesi ve Hasanpaşa
Kulesi, Gabriel Aristizabal’ın İstanbul’a yaptığı gezi(1784), Saray
Kitaplığı, Madrid, İstanbul’un Anlatımı.

Şekil 3.17 : Garipçe Kalesi, J.Velazquez, 1790.
Garipçe Kalesi ve Hasanpaşa Kulesi ancak denizden tam olarak görülebilmektedir.
Kayalıklara oturan Garipçe Kalesi’nin mevcut durumunda top atış deliklerinin hasar
görmüş olduğu tespit edilebilmektedir (Şekil 3.18). Hasanpaşa Kulesi’nin
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Kalesi’nden daha iyi olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 3.19).

Şekil 3.18 : Garipçe Kalesi, foto:Aras Neftçi.

Şekil 3.19 : Garipçe Köyü’nde bulunan Hasanpaşa Kulesi, foto:Aras Neftçi.
Büyükliman Kalesi
Büyükliman Kalesi, Rumeli Kavağı ile Garipçe Köyü arasındaki Büyükliman’da
bulunur. Barbie du Bocage, Filburnu Kalesi ile karşılıklı bulunan Kale’nin 1785’te
de Lafitte-Clavé ve Monnier tarafından bir batarya olarak inşa edilmiş olduğunu
belirtir. 1806 yılında, Mahmud Raif Efendi’nin emri altında, genişletilip kale haline
getirildiğini yazar (Bocage, 1969).
Yapının genişletme çalışmalarından önce hazırlanmış olan 1800 tarihli G. BenarSampierdarena’nın hazırladığı Boğaziçi haritasında yeri işaretlenip, burada bir
batarya olduğu yazılmıştır (İstanbul Haritaları,1990).
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Rumelikavağı Kalesi
Rumelikavağında, Anadolukavağı Kalesi ile karşılıklı bir konumda bulunan Kale,
gemilerin geçişini denetleme vazifesiyle inşa edilmiş ve Kavak köyleri gümrük
işlemlerinin yapıldığı yerler haline gelmiştir (DBİA, 1994). Kontrol noktası, gümrük
anlamına gelen ‘kavak’ sözcüğü de kalelere isimlerini vermiştir. Evliya Çelebi, 1624
yılındaki Kazak saldırıları sonucu hemen yapımına başlanan kalelerin bir senede
tamamlandığını belirtir (Evliya Çelebi, 2003).
18.yy sonunda Karadeniz Boğazı’nın tahkiminin önem kazanması ile Kaptan-ı Derya
Gazi Hasan Paşa emriyle Boğaz Kaleleri’ne yeni korucular ve toplar yerleştirilmiştir.
Boğaz’ın Karadeniz girişinde yabancı bir geminin görülmesi halinde Rumeli
Feneri’nde yakılan havai fişekleri gören Kavak Kalelerinde görevli askerler, hemen
topların fitilini ateşleyecekti. Anadolu ve Rumeli Kavak Kaleleri askerleri attıkları
toplar ile gelen geminin daha içlere sokulmasına engel olacaktı. Girmekte ısrar eden
gemi olursa, batıracaklardı (Cevdet Paşa, 1994). Kavak Kaleleri’nin Boğaz
tahkimindeki önemi büyüktür. Bocage’a göre 1783 yılında, Türklerin hizmetine bağlı
Francois Toussaint tarafından yeniden düzenlenen Rumeli ve Anadolu Kavak
Kaleleri, 1794’te Monnier tarafından genişletilmiştir (Bocage, 1969).
Kömürciyan, Rumeli Kavağı’nı eskiden Bizans Hisarı ve Serapis tapınağının
bulunduğu bölge olarak tanımlar. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Rumeli Kavağı
Kalesi, Rumeli tarafındaki Karadeniz Kilidülbahr Kalesi olarak anlatılır. 1624 yılında
Anadolu Kavağı Kalesi ile karşılıklı olarak inşa edilmiştir (İnciciyan,1976). Kıbleye
bakan bir kapısı mevcut olup, çevre uzunluğunun 1000 adım olduğu, içinde 60 adet
asker evi, Sultan Murad Han’ın bir camisi, iki buğday ambarı, cephanesi, 100 adet
top, dizdarı ve 300 askeri olduğu yazar. (Evliya Çelebi, 2003) Rumeli Kavağı
Kalesi’nin iki adet dikdörtgen kulesinin olduğu Carbognano tarafından yazılmıştır.
(Kömürciyan, 1993). Bu kale, 1783 yılında Sultan I. Abdülhamid tarafından yeni
burçların ilave edilmesiyle genişletilmiştir (İncicyan, 1976). 1838 tarihindeki
durumunun çizildiği, TSMA’den alınan haritaya göre vaziyet planı Şekil 3.20’de
görüldüğü gibidir.
Günümüzde aynı alanda yer alan kale, önceki yapının kalıntıları üzerine inşa edilen
ve bir 19. yy yapısı olan 2. Abdülhamit dönemi binasıdır. Yapı üzerindeki kitabede
bu istihkamdan (Rumeli Kavağı Kalesi) bahseder (Eyüpgiller, 2010).
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Şekil 3.20 : Rumelikavağı Kalesi vaziyet planı, TSMA 9444, 1838.
Telli Tabya
Rumeli Kavağı’nın güneyinde Macar Kalesi ile karşılıklı bir konumda inşa
edilmiştir. 18. yy sonu yazarlarından olan Carbognano, Kavak Hisarları’nın iki mil
kadar altında iki küçük kale olduğundan bahseder. Bu küçük kalelerden Avrupa
yakasında olan Telli Tabya olmalıdır. Bu kalenin Sultan Abdülhamit tarafından
Fransız Mühendis Toussaint’e yaptırıldığını ve on dört parça top ile donatıldığını
yazar (Carbognano, 1993) (Şekil 3.21). Telli Tabya, kuzeyden itibaren Boğaz’ın en
dar bölümünde bulunduğundan Karadeniz Boğazı savunmasında kritik bir öneme
sahiptir.
Barbie du Bocage, 1795 yılında inşa edilen bu tabyada mühendislik subayı Francois
Monnier’in çalışmalarının olduğunu söyler. Bu tarihte, Boğaz’ın tahkimi sırasında
yeni düzenlemeler yapılmış olmalıdır. Cevdet Paşa’nın 1795 ve 1796 tarihli
notlarında, üç adet tabya ile birlikte bu tabyaya da gerekli çalışanların temin edildiği
bilgisi verilir (Irmak ve Çağlar, 1994).
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Şekil 3.21 : Telli Tabya vaziyet planı, TSMA 9444, 1838.
Ağaçaltı ve Kireçburnu Tabyaları
Barbie du Bocage, Boğaz’ın korumasının Tarabya Köyü’nden başladığını söyler.
Kireçburnu ve Tarabya Bataryaları 1807 yılında, Büyükdere hattının savunması için,
Çelebi Efendi tarafından, mühendis Albay Francois Boutin’in öncülüğünde inşa
edilmiştir (Bocage, 1969) (Şekil 3.22).

Şekil 3.22 : Kireçburnu Tabyası vaziyet planı, TSMA 9444, 1838.
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3.3.3.2 İstanbul Boğazı Anadolu yakası kale ve tabyaları
İstanbul Boğazı Anadolu yakasında bulunan kaleler Karadeniz kıyısından güneye
doğru şu şekilde sıralanır: Elmas Tabyası, Riva Kalesi, Anadolufeneri Kalesi, Poyraz
Kalesi, Alayburnu Kalesi, Yoros Kalesi, Anadolukavağı Kalesi, Macar Kalesi
Elmas Tabyası
Bocage, Riva Kalesi’nin yeterli direnci gösterebilmesi için yakınlarına yerleştirilen
iyi bir batarya ile desteklendiğini belirtir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bu yapıyla
ilgili bulunan en eski belge 1818 yılına ait, tabya ve kışlaların keşfini gösteren
dokümandır17 (Şekil 3.23).

Şekil 3.23 : Elmas Tabyası vaziyet planı, TSMA 9444, 1838.
Riva Kalesi
Ceneviz Kalesi olarak bilinen Riva Kalesi’nin ilk yapımı Bizans Dönemi’ne dayanır.
Semavi Eyice, şimdiki Kale’nin, Osmanlı zamanında Boğaz tahkimatı sırasında, eski
kale duvarlarının üzerine örüldüğünü söyler (Eyice, 2007). Cevdet Paşa’nın, 17951796 yıllarının tarihini anlattığı bölümde Revancık Kalesi olarak belirtilir. Diğer
kalelerle birlikte bu kalenin de bir düzene sokulması gerektiği ve 160 neferin kalede
görev yapmak için verildiği yazar (Irmak ve Çağlar, 1994). Başbakanlık Osmanlı
Arşiv belgeleri18 de bu bilgiyi destekler. 18. yy’ın son yılları ile 19.yy’ın ilk yılları
arasında yapıda çeşitli tamiratların gerçekleştiği, bu belgelerden öğrenilmektedir.
Kale’nin 1838 tarihli vaziyet planı Şekil 3.24’te gösterilmiştir. İngilizlerin 1918’de

17
18

11 Temmuz 1818 tarihli, 292/12124 Numaralı Cevdet Tanzimi Askeriye, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi
2 Şubat 1796 tarihli, 143/5977 Numaralı Hatt-ı Hümayûn Tasnifi, Osmanlı Arşiv Belgesi
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İstanbul’u işgal ettiği dönemde Kale, tahrip edilmiştir. Günümüzde gezinti alanı
olarak kullanılmaktadır (Şekil 3.25).

Şekil 3.24 : Riva Kalesi planı, TSMA 9444, 1838.

Şekil 3.25 : Riva Kalesi, foto:Aras Neftçi.
Anadolufeneri Kalesi
Anadolu Feneri Kalesi 1769 yılında yaptırılmış olup İstanbul Boğazı’nın kuzey
girişinde Rumelifeneri Kalesi ile karşılıklı bir konumdadır (Şekil 3.26, 3.27).
Kulenin beden duvarında yer alan kitabede19 III. Ahmet’in oğlu Sultan Mustafa
tarafından yaptırıldığı yazmaktadır (Soysal, 1997). 1782 yılında yapıya kışlakların
inşa edilmesi ile ilgili bulunan belge20, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki

19

Kitabede günümüz Türkçesi ile şöyle yazmaktadır: ‘Bu yeni kaleyi Karadeniz Boğazı’nın korunması için III. Ahmet’in oğlu,

İskender’e benzeyen, karaların ve denizlerin ve padişahların ulu padişahı, Sultan Mustafa yaptırdı. 1768’(Soysal, 1997)
20

9 Kasım 1782 tarihli 915/39550 Numaralı Cevdet Tanzimi Askeriye, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi
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Anadolufeneri Kalesi ile ilgili en eski belgedir. Kaleyle ilgili bulunan en eski tamir
belgeleri ise 1789 yılına aittir21.
Cevdet Paşa’nın tarih notlarında 1796 yılında Karadeniz Boğazı Kalelerine yeni bir
düzen vermek amacıyla, diğer kaleler gibi bu kalenin de asker sayısının arttırıldığı
yer alır. Aynı yıllarda yapılan bir tamiratın belgesi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde
bulunmaktadır22.

Şekil 3.26 : Anadolufeneri Kalesi vaziyet planı, TSMA 9444, 1838.
Anadolu Feneri ise Kırım Savaşı sırasında Fransız ve İngiliz gemilerinin, İstanbul
Boğazı’nın Karadeniz girişini görebilmeleri ve Boğaz’a rahatça girebilmeleri için
1855-1856 yıllarında yapılmıştır. Fener yapılmadan önce Anadolufeneri Köyü’nde
Boğaz’ın girişini belirtmek amacıyla büyük çıra kütüklerinin yakıldığı bilinmektedir
(DBİA, 1994).
Ali Soysal, Anadolufeneri Kalesi’nin günümüz durumunda denizin hemen kıyısında
başlayan surlarının neredeyse yalnızca temelleri kaldığını, en tepe noktada ise kale

21
22

15 Kasım 1789 tarihli 111/5017 Numaralı Cevdet Tanzimi Askeriye, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi
2 Şubat 1796 tarihli 143/5977 Numaralı Hatt-ı Hümayûn Tasnifi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi
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surlarına oranla daha iyi korunmuş olan kule kısmının yer aldığını, Deniz Feneri bu
kulenin ortasında bulunduğunu yazmaktadır (Soysal, 1997) (Şekil 3.28).

Şekil 3.27 : Anadolu Feneri, Jean Baptiste Henri Durand-Brager.

Şekil 3.28 : Anadolu Feneri ve Kalesi, foto:Aras Neftçi.
Poyraz Kalesi
1773 yılında Baron de Tott’un tasarımına göre, Poyraz Köyü’ndeki Poyraz
Burnu’nda, Garipçe Kalesi ile karşılıklı bir konumda inşa edilmiştir. Poyraz Kalesi
ile ilgili ayrıntılı bilgi 4.bölümden itibaren verilecektir.
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Filburnu (Alayburnu) Kalesi
Filburnu Kalesi, Boğaz’ın Anadolu tarafında, Büyükliman Kalesi ile karşılıklı bir
konumda bulunur. Barbie du Bocage, ilk olarak 1785’te Büyükliman Kalesi ile
birlikte inşa edildiğini yazar. Ancak 1800 tarihli Benar-Sampierdarena haritasında
Büyükliman Tabyası gösterilmiş olmasına rağmen, Filburnu Tabyası haritada
görülmemektedir. 1838 tarihli haritadan alınan planda 13 adet top atış deliğine sahip
bir kale olduğu görülmektedir (Şekil 3.29).

Şekil 3.29 : Alayburnu Kalesi vaziyet planı, TSMA 9444, 1838.
Anadolukavağı Kalesi
Evliya Çelebi, seyahatnamesinde, Anadolu Kavağı’nı “Büyük bir limanın kıyısında
sekiz yüz haneli tamamen Müslüman evlerinden oluşur.” diyerek tarif etmektedir.
Halkının bağcılık, gemicilik ve marangozlukla geçinmekte olduğunu söyler.
Günümüzde ise Anadolu Kavağı, daha çok balıkçılıkla geçinen bir yerleşimdir.
Anadolu Kavağı Kalesi ilk olarak 1624 yılında inşa edilmiştir (İncicyan, 1976).
Evliya Çelebi, “Anadolu Kilidü’l-bahir kalesi” olarak bahsettiği Anadolu Kavağı
Kalesi’ni deniz kıyısında, düz ve geniş bir zeminde, dörtgen, sağlam bir yapı ve
güvenli bir kale olarak nitelendirmektedir. 20 arşın boyunda duvarlara sahip, kıbleye
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bakan demir bir kapısı olan kalenin çevre uzunluğu 800 adımdır. İçinde 80 kadar
asker odası, bir dizdarı ve 300 askeri vardır. Bunun yanında Sultan Murad Han’ın bir
camisi, iki buğday ambarı ve 100 adet topunun da olduğunu belirtir (Evliya Çelebi,
2003). Kale’nin 1838 tarihli planı TSMA’den edinilen haritada bulunmaktadır (Şekil
3.30).
Günümüzde, sözü edilen bu ilk kalenin izine rastlanmamaktadır. 19. yy’da
Boğaziçi’nin tahkimi sırasında inşa edilen yeni kaleler nedeniyle önemini
kaybederek,

yıktırıldığı

çeşitli

kaynaklarda

belirtilmektedir

(Gabriel,t.y.),

(Koçu,1958).
Anadolukavağı Kalesi’nin betimlendiği gravürlerde (Şekil 3.31, 3.32) tepede Yoros
Kalesi de çizilmiştir. Ancak 1784 tarihli gravürde Yoros Kalesi olduğundan daha
küçük olarak gösterilmiştir.

Şekil 3.30 : Anadolukavağı Kalesi vaziyet planı, TSMA 9444, 1838.

Şekil 3.31 : Karadeniz’in Asya kıyısında kale. Anadolu Kavağı Kalesi ve Yoros
Kalesi, Gabriel Aristizabal’ın İstanbul’a yaptığı gezi(1784), Saray
Kitaplığı, Madrid, İstanbul’un Anlatımı.
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Şekil 3.32 : Anadolu Kavağı Kalesi ve Yoros Kalesi gravürü, Carbognano.
Macar Kalesi
Anadolu Kavağı’nın güneyinde bulunan Macar Kalesi, Yuşa Tepesi’nin eteklerinde
bulunur. Carbognano’nun Kavak Kalelerinin 2 mil altında bulunduğunu söylediği
kalelerden biridir. Telli Tabya gibi Sultan Abdülhamit tarafından Fransız Mühendis
Toussaint’e yaptırılan ve on dört parça büyük topla donatılan küçük bir kaledir
(Carbognano, 1993). 1838 tarihli haritada ise yapının vaziyet planı ana hatlarıyla
çizilmiştir (Şekil 3.33).

Şekil 3.33 : Macar Kalesi vaziyet planı, TSMA 9444, 1838.

38

Ahmet Cevdet Paşa’nın 1795–1796 tarihleri arasını anlattığı notlarında adı ‘Yuşa
Tabyası’ olarak geçen yapı Macar Kalesi’dir. Kitabında bu tabyanın da içinde
bulunduğu dört kalenin idaresi için bir nazır tayin edilip, kale savunması için gerekli
kişiler ayrıntılı olarak sayılıp, bu kişilerin kaleye verildiğini yazar. 1822 yılında
Macar Kalesi’nin bitişiğinde yapılmakta olan tabyalara gereken taşları kırmak için
barut verilmesiyle ilgili, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan belgelere23
dayanarak, Kale’nin yeni tabyalar ile genişletildiği sonucuna varılmaktadır. 1896
tarihli Sabri-Rıza’nın Boğaziçi haritasında ‘ Macar Tabyası’ olarak gösterilmiş ve
ana hatlarıyla çizilmiştir.

23

27 Nisan 1807 tarihli 505/21111 Numaralı Cevdet Tanzimi Askeriye, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgesi
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4. POYRAZ KALESİ’NİN TANIMLANMASI
4.1 Konum
İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde bulunan Poyraz Kalesi, Anadolu
yakasındadır. Boğaz’ın kuzeyde ilk daraldığı noktada, Avrupa Yakası’ndaki Garipçe
Kalesi ile karşılıklıdır. Poyraz Burnu’nda bulunan Kale, Poyraz Limanı ile yan
yanadır (Şekil 4.1, 4.2).

Şekil 4.1 : İstanbul Boğazı’nın Karadeniz Girişi hava fotoğrafı (www.ibb.gov.tr).

Şekil 4.2 : Garipçe ve Poyraz Köyleri hava fotoğrafı (www.ibb.gov.tr).
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4.2 Poyraz Köyü
‘Boreas’ mitolojide bir erkek olarak betimlenen kuzey rüzgarıdır. Poyraz adı ise bu
kelimenin Türkçeleşmiş şeklidir.24 Bölgeye ilk yerleşen Cenevizlilerin kurduğu
köyün geçmişi 600 yıl öncesine kadar gitmektedir. Sonrasında Köy, Bizanslılar’ın
eline geçmiştir. Osmanlılar’ın İstanbul hâkimiyeti ile Poyraz Köyü’ne Trabzon ve
Riva

çevresinden

göçmenler

yerleştirilmiş

ve

yerli

Rum

halk

buradan

uzaklaştırmıştır (Bilir, 1986).
Poyraz, bir sahil yerleşmesidir. Köy halkı balıkçılıkla geçinir. Poyraz Limanı, balıkçı
teknelerine ev sahipliği yapar. Bunun yanında özellikle yazın, yat sahipleri veya
tekne kiralayanlar da limanı kullanmaktadır. Yerli turistler, yaz mevsiminde Poyraz
Köyü Plajı’nda denize girmektedir. Poyraz rüzgârının yoğun bir şekilde hissedildiği
Poyraz Burnu, plajların bulunduğu koyu rüzgârdan korur. Bunun yanında limanı
çevreleyen dalgakıran da sakin bir deniz oluşmasını sağlar. Bu şekilde, turistlerin
tercih ettiği bir kıyı hattı oluşmuştur (Şekil 4.3).

Şekil 4.3 : Poyraz Köyü limanı ve plajı genel görünüm.
İstanbul Boğazı’nın girişinin, yüksek bir kottan izlenebildiği Poyraz Kalesi’nin üst
platformu, turistleri çeken bir noktadır. Kale, Köy’ü ziyaret eden turistler tarafından
algılanamayan bir konumda olduğu için Kale’nin en üst terasına gelen ziyaretçiler
Boğaz manzarasını izleyip, Kale’yi görmeden ayrılmaktadırlar.

24

Dictionnaire Larousse
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Ünal Kurtçu, Boğaziçi Tiryakiliği isimli kitabında Poyraz Köyü’nü “iki tarafı yüksek
kayalı, öbür taraftan karanlık boş bir su sathı görülen açık bir kapıyla karşı karşıya”
olarak tarif eder. Manzarası sebebiyle, zamanında parası olan İstanbullular burada
arsa edinmiş ancak İstanbul’a olan uzaklığı sebebiyle yalılar yapılamamış, köy halkı
tarafından yapılan evlerle sınırlı kalmış, gelişememiştir (Kurtçu, 2007).
Poyraz Kalesi’nin güneydoğusunda bulunan Poyraz Köyü Camii’nin girişinde 1782
yılında Kaptan-ı derya Cezayirli Hasan Paşa tarafından yaptırıldığına dair bir bilgi
bulunmaktadır. Cami, Poyraz Kalesi’nin çizildiği gravürlerde görülmektedir.
4.3 Poyraz Kalesi Tarihi
Poyraz Kalesi, III. Mustafa döneminde (1757–1774) inşa edilmiştir. III. Mustafa
kendi döneminde askeri ve teknik anlamda yenilikler yapmıştır. Bunun yanında
İstanbul’daki imar faaliyetlerine yaptığı harcama, on bir milyon akçe olarak
hesaplanmıştır. Padişahın bu girişimlerini izleyen batılılar onun için ‘en büyük, fakat
en talihsiz Osmanlı Padişahı’ demiştir (Arkun, 2010). III. Mustafa, yenilik ve imar
faaliyetleri için Macar asıllı Fransız Baron François de Tott’un uzmanlığından
faydalanmıştır.
Baron de Tott’un 1755 yılında İstanbul’a ilk geldiğindeki görevi Türkçe öğrenmek,
Osmanlı İmparatorluğunun durumunu incelemek ve Kırım ile ilgili bilgi toplamaktı.
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı’nı Rus Donanmasına karşı
korumakla görevlendirildi. Bunun yanında Osmanlı Donanması’nı yenilemekle ilgili
çalışmalarda bulundu. 1773 yılında modern denizcilik eğitimi veren Mühendishane-i
Bahr-i Humayun’nun kurulmasını sağladı ve bu okulda ders verdi (Uzmen, 2004).
Güherçile ve kükürt karışımı koydurduğu humbara yapımını öğrencilerine ve
Osmanlı topçularına öğretmiş, deneyler yaparak doğru yöntemi bizzat kendisi
göstermiştir. Top dökümünde de daha kaliteli top üretimini sağlayacak yöntemler
önermiştir. Demiri daha yüksek sıcaklıklarda eritip döküm yapma çalışmalarını
geliştirmiştir (Tott, 2004).
Tott, İstanbul’da bulunduğu zaman içerisindeki anılarını yazdığı kitabında İstanbul
Boğazı’nın tahkimiyle ilgili yaptığı çalışmaları anlatır. Boğaz savunmasında önemli
olan ölçütün karşılıklı top menzillerinin çakışması olduğunu belirten Tott, kale inşası
için önlerine çıkan karşılıklı iki burnu uygun bulduğunu yazar. Bu iki burun Anadolu
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ve Rumeli fenerlerinden sonraki ilk burunlar olan Poyraz Burnu ve Garipçe
Köyü’dür. Bu tespitten yaklaşık 6 ay sonra kalelerin inşasına karar verilmesinin
ardından çalışmalar başlar. Tott, yapım işine tam anlamıyla başlayabilmek için esaslı
bir ön çalışma yapması gerektiğini ve mevkiye en uygun tasarılar üzerinde çalıştığını
yazar. İnşaat çalışmalarının başlayacağı gün yapılan törende Müneccimbaşı’nın
belirlediği en uygun gün ve saatte ilk taşın dikkatlice yerine yerleştirilip, harçla
sıvanmasını anlatır (Tott, 2004).
Temel kazısını hem toprağı tesviye etmek hem de hisarların inşasında gerekli olacak
malzemeyi elde etmek için yaptırdığını söylemektedir. Kale inşasında kullanılan
taşların, yapının oturduğu kayalıklarla aynı malzemeden yapılmış olmasını da bu
şekilde açıklamış olur. Somaki taşı bir kayadan oluşan temeli kazmak için bin beş
yüz Makedonyalı işçi çalıştırmıştır. Sert kayaların çalışmaları zorlaştırdığından
bahseder (Tott, 2004).

Alçak tabyaların bitirilmesini bekleyen Padişah’ın

sabırsızlığını ortadan kaldırmak amacıyla çalışmaların büyük gayretlerle devam
ettiğini belirtir. Temel kazısı sırasında karşılaşılan sert kayaların en iyi çelik aletleri
bile kısa zamanda aşındırdığını söyler ve Makedonyalı işçiler sayesinde bu zorlukları
aştıklarını da ekler (Tott, 2004).
Osmanlı Arşivi’nde bulunan 1773 tarihli belgeye25 göre ‘Tott Beyzade marifetiyle
inşasına başlanan kaleler’ için yeterli miktarda döşemelik ve kirişlik kereste
verilmesi istenmiştir.

Kale’nin inşasının bu tarihte başladığı düşünülebilir.

Bocage’ın Kale’nin yapım yılının 1773 olduğunu söylemesi bu belgeyi
desteklemektedir (Bocage, 1969). Bunun yanında de Lafitte-Clave’in 29 Haziran
1785 tarihli raporunda Poyraz ve Karipçe Kaleleri’nin 1773’te Baron de Tott
tarafından ve onun projesi üzerine inşa edildiği kaydedilmiştir (DGFA).
19. yüzyılda Fransa Hükümeti tarafından Türkiye’ye gönderilmiş olan Antonie
Oliver ülke ile ilgili gözlemlerini aktardığı kitabında, Boğaz’ın girişinde Baron de
Tott tarafından yapılmış, ayrıca Fransız mühendisler tarafından tamamlanmış olan
tahkimattan bahseder. Sözü geçen savunma tesisleri Garipçe ve Poyraz kaleleridir.
Oliver, düşmanların İstanbul’u tehdit ve kendilerini rahatsız etmelerine karşın bu
tahkimatın planlarının uygulanmasına yeterli özenin gösterilmediğini belirtir. Yazar,
Boğazdaki önlemlerin Rusların Boğaza inip İstanbul'a kadar inmelerine engel

25

18 Mayıs 1773 tarihli 1084/47820 Numaralı Cevdet Tanzimi Askeriye, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi
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olmayacağını, çünkü sahildeki bataryaların hem sayısının az olup hem de açıkta ve
korunmasız olduğunu belirtir. Bu tahkimattaki Türk topçuları ne kadar nişancı ve
becerikli olursa olsun bir filoya karşı bir iki gülle isabet ettirmekten öte
gidemeyeceklerini düşünür (Olivier, 2007).
Poyraz Kalesi’nin de Garipçe Kalesi gibi, yakınlarında daire planlı bir kule
bulunmaktadır. Boğaz’ın Karadeniz girişine hâkim bir konumda olan kuleler
gözetleme amacıyla yapılmıştır. Bocage, Poyraz ve Garipçe kalelerinin diğer iki eski
kale ile birlikte Boğaz’daki en eski kaleleri olduğunu söyler. Her iki kalenin de
‘harika bir konuma sahip ve güçlü kaleler’ olduğunu ekler. 1778 yılında Toussiant,
1785’te ise Lafitte Clavé tarafından yeniden düzenlendiğini ve 1807’de ise General
Sébastiani’nin tavsiyeleriyle geliştirildiğini belirtir (Bocage, 1969).
Kale’nin yapımından sonra, 1780 yılına ait T. Mollo’nun Boğaziçi haritasında hem
Garipçe hem de Poyraz Kalesi’nin adı belirtilip, yerleri gösterilmiştir. Bunun yanında
1794 tarihinde, Carbognano’nun hazırladığı Boğaz haritasında ‘Yeni Anadolu
Kalesi’ olarak işaretlenmiştir. Aynı kitapta Garipçe ve Poyraz Kaleleri’nin Karadeniz
Girişi’nin her iki tarafına yaptırılan, üst üste konumda bulunan, iyi bir topçu
kuvvetiyle donatılmış üç düzlükten oluşan birer kazamata sahip yapılar olduğu
belirtilmektedir (Carbognano,1993). 1784’te Gabriel de Aristizabal’ın İstanbul
gezisinde yapmış olduğu çizimlerin (Şekil 4.4) yeniden ele alınmış hali, 1790 tarihli
Aquado ve Vazquez’e ait gravürlerde (Şekil 4.5) görülmektedir. İki çizimde de
Hasanpaşa Kulesi, Poyrazköy Camisi, gözetleme kuleleri ve kalenin üç adet atış
platformu görülmektedir.

Şekil 4.4 : Poyraz Kalesi ve Hasan Paşa Kulesi, Gabriel de Aristizabal’ın 1784’te
İstanbul’a yaptığı gezi.
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Şekil 4.5 : Poyraz Kalesi ve Hasan Paşa Kulesi, A. Aquado ve J. Vazquez, 1790.
1785 tarihli, Poyraz Kalesi’ne ait plan ve kesit çizimi (Şekil 4.6) de Lafitte Clave’in
yaptığı düzenleme için çizilmiş olmalıdır. Çizimde top atım noktaları da
gösterilmiştir. İç duvar hizaları da plandan okunabilmektedir. Ayrıca, gözetleme
kulelerinin yeri ve kale girişi de belirtilmiştir. Poyraz Kalesi’ne 1782 yılında
kışlakların yapılması26 ve 1783 yılında ise su getirilmesi27 için hazırlanan belgeler
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndedir.

Şekil 4.6 : Poyraz Kalesi vaziyet planı,1785(www.wikipedia.org).

26
27

9 Kasım 1782 tarihli 915/39550 Numaralı Cevdet Tanzimi Askeriye, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi
25 Ekim 1783 tarihli 283/11782 Numaralı Cevdet Tanzimi Askeriye, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi
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Şekil 4.7 : Poyraz Kalesi vaziyet planı, 1838 tarihli TSMA’den alınan harita.
İstanbul Haritaları kitabından alınan Şekil A.1’deki 17.yy’a tarihlendirilmiş olan
haritada Anadolu ve Rumeli Hisarları’nın gösterim şekli, Anadolu ve Rumeli
Kavaklarında, Garipçe ve Poyrazköy’de de uygulanmıştır. Boğaz’da yalnızca bu
kalelerin gösterildiği harita 1773 tarihinden sonra yapılmış olmalıdır.
Poyraz Köyü’nün kuzeydoğusunda bulunan Hasanpaşa Kulesi, Boğaz’ın Karadeniz
girişine hâkim bir noktadadır (Şekil 4.8). Cezayirli Hasan Paşa’ya Boğaz’ı koruma
görevi verilmesiyle birlikte eski kalelerin tahkimi yanında yeni yapılar da inşa
ettirmiştir. 1781–1782 yıllarına ait Cevdet Paşa’nın tarih notlarında Cezayirli Hasan
Paşa boğaz girişindeki bütün kalelerde her gece nöbet bekleme esası koydurdu
(Irmak ve Çağlar, 1994). Yapının yapım yılı tam olarak bilinmese de bahsedilen
yıllarda Poyraz Kalesi’ne ek bir gözetleme imkânı sağlaması için Hasanpaşa
Kulesi’nin yapıldığı düşünülebilir.

Şekil 4.8 : Poyraz Köyü Hasan Paşa Kulesi, A. Aquado ve J. Vazquez, 1790.
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Yapı, günümüzde terk edilmiş durumda olduğu için yıpranmış ve harap bir
durumdadır. Garipçe Köyü’nde bulunan Hasanpaşa Kulesi ile karşılaştırıldığında ise
gözetleme pencerelerinde ve duvar yüzeylerinde bozulmaların daha fazla olduğu
tespit edilmiştir (Şekil 4.9).

Şekil 4.9 : Poyraz Köyü Hasan Paşa Kulesi.
4.4 Poyraz Kalesi Mülkiyeti ve Yasal Durumu
Poyraz Kalesi, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer aldığı için, yasal olarak
Boğaziçi

Kanunu’nun

ilgili

maddelerine

tabidir.

Kale,

Boğaziçi

İmar

Müdürlüğü’nden edinilen bilgi ve belgelere göre “Askeri Alan”da bulunmaktadır.
Yine aynı kurumun 2005 yılında hazırladığı bir belgeden, savunma dışı kullanımlara
ilişkin teklif projelerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın onayı ile uygulama
yapılabileceğinin belirtildiği öğrenilmiştir. Alanda yapılanma koşulları: TAKS %6 ve
H=max 6.50m olarak belirtilmiş, en çok iki katlı inşaata izin verilmiştir (Şekil C.7).
1992 tarihinde Kültür Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgeye göre Poyraz Kalesi’nin
Koruma Kurulu Arşivlerinde tescil kaydı bulunmamaktadır. Ancak, söz konusu
parselle ilgili fotoğraf, kadastral pafta, çap, röperli kroki gibi evrakların ilgili kurula
gönderilmesinin ardından gerekli değerlendirmenin yapılabileceği belirtilmiştir
(Şekil C.6).
1965 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, yapılan tespit
çalışmalarının ardından Askeriye’nin kullanımı için yapılacak tesisler ile ilgili bir
karar almıştır. Bu karara göre Kale’nin plan şemasını bozmamak kaydıyla talepler
kabul edilmiştir (Şekil C.5). Bu belgede kazamat hacminin mayın dinleme istasyonu
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olarak kullanılacağı belirtilmiştir (Şekil C.3). Yapılacak tamiratların, mümkün
olduğunca aslına uygun olması istenmiştir. Bu belgeye dayanarak öngörülen
müdahalelerin gerçekleştirildiği ve Askeriye’nin 30 yıla yakın kullanımından sonra
yapının boşaltıldığı bilinmektedir. Ancak Askeriye’nin yapıyı hangi tarihte terk ettiği
bilinmemektedir. 1992 tarihli bir belgede terk edilmiş olduğu belirtilmektedir.
4.5 Poyraz Kalesi’nin Mimari Özellikleri
4.5.1 Mekân analizleri
Poyraz Kalesi, Poyraz Burnu’nun kuzeye bakan kayalıklarına oturur. Kale, yaklaşık
107x41m boyutlarındadır ve denizin hemen yanından başlayan üç adet platformdan
oluşur. Kazamat ile birlikte toplam dört farklı seviyeden atış yapma imkânı sağlar.
Yapının en alt kottaki duvarları deniz seviyesinden 12 m kadar yüksektedir. Kale,
Kuzey ve Batı yönlerinde deniz ile çevrili olup, güneybatısında Poyraz Limanı
bulunmaktadır (Şekil 4.10). Poyraz Kalesi, üç yöne bakan atış delikleri ile çok yönlü
top atışı imkânı sağlamaktadır. Bu sebeple, döneminin top atış teknolojisine uygun
tasarlandığı söylenebilir.

Şekil 4.10 : Poyraz Kalesi denizden görünüş, foto:Eyüpgiller.
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4.5.1.1 Üst platform
Kale’nin Üst Platformuna doğu yönünden girilmektedir. Ana giriş kapısı ve kapının
bulunduğu giriş duvarının büyük bir kısmı yıkılmış olup, kuzey-güney doğrultusunda
uzanan duvarın kalıntıları görülebilmektedir. Bu kalıntılar tek katlı Su Haznesi’nin
doğu duvarından başlayıp, kuzey yönüne doğru devam etmektedir. Su Haznesi
4.95x6.70 m boyutlarında bir yapıdır. Hazneye sonradan müdahale edilerek kapı
açılmıştır. Bu kapı muhtemel olarak bir pencere iken kapıya dönüştürülmüştür.
Yapının içerisi son dönemlerde yapılan bir tahribat ile yaklaşık 1.00 m derinliğinde
kazılmıştır. Bu yapının üç duvarı 0.90 m kalınlığında olup, doğu duvarı Kale giriş
duvarı ile birlikte toplam 2.00 m kalınlığındadır. Haznenin kuzeyinde zemin kotunun
altında başlayan kemerli girişi olan bir mekân daha bulunur. 4x6.5 m boyutlarında iç
mekânı bulunan ve cebehane olduğu düşünülen yapının kuzey duvarında, denize
bakan bir penceresi vardır.
Üst platformda özgün atış deliği izine rastlanmamıştır. Mevcut duvarlar tahrip
olduğu ve üzerleri sıvandığı için özgün top mazgalları tespit edilememiştir.
Kale girişi binası, doğu-batı doğrultusunda uzanan bir terasta bulunmaktadır. Bu
platformun güney kenarında, Kale giriş binasının hizasına kadar parapet
bulunmamaktadır. Terasın bitimi, şev ile sınırlanır. Bu hat üzerinde bulunan bitkiler
sağlıklı bir değerlendirme yapılmasına engel olmaktadır. Terasın kuzey sınırında ise
parapet vardır. Ancak, yer yer zarar görmüş olup, eksik kısımları bulunmaktadır.
Beşgen planlı 101 ve 102 mekânlarının oluşturduğu hacmin üzerini örten çatı Kale
girişine yaslanır. Kale girişinin batı tarafı eğimli bir alan olup, terasın bitiminde
56cm genişliğinde bir parapet duvarı bulunur. Parapetin kenarında bulunan platform
eğimli toprak araziden 30cm genişliğinde bir kanal ile ayrılır.
Kale’nin ana girişine çıkan merdiven holü olan 103 Mekânı, 102 Mekânı’ndan kapılı
bir bölme duvarı ile ayrılır. 103 Merdiven Holü doğu yönüne doğru uzayan bir
mekândır. Dokuzar basamaklı üç bölüm merdivenden oluşur. Merdiven bölümlerinde
1.50m uzunluğunda sahanlıklar bulunur. Bu holün duvarları en üst seviyedeki
platformda da devam eder. Kalenin Üst Platform’daki ana girişinden görülen tek
kısmı merdivenli girişin üzerinde bulunan betonarme yapıdır.
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4.5.1.2 Orta platform
+7.68 kotunda 103 Holü’nden kapılı bir bölme duvar ile 102 Holü’ne girilir. Bu hol,
kapılı bir bölme duvarıyla 101 Holü’nden ayrılır. 101 Holü’nün kuzeybatısına doğru
devam eden koridor bölme duvarlarıyla ayrılıp 104 Tuvalet mekanı oluşturulmuştur.
Bu mekânın batısından geçerek 106 nolu odaya girilir. Dikdörtgene yakın uzun bir
plana sahip olan bu mekândan bir pencere ile P02 Atış Platformu’na ulaşır.
P02 Atış Platformu kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda 15.50 m genişliğinde devam
ederek Liman cephesi doğrultusunda 12.00 m genişliğindeki teras ile birleşir. Bu
platformun güneyinde, denize yakın bölümde bir nöbetçi kulübesi yer alır. Bu kulübe
0.90m yüksekliğinde bir subasman seviyesi üzerinde inşa edilmiştir. Betonarme
kulübenin girişi güneydoğuda olup, üç tarafında pencere bulunur. Terasın güneyinde
yüksekliği 3.60m olan bir de betonarme duman bacası bulunur. Güney yönündeki
dışında diğer parapetlerin genişliği 2.15–2.20 m’dir. Güney parapeti ise 0.80 m
genişliğindedir. Bu parapetlerde bulunması gereken atış delikleri, parapetin sıvalı
olması sebebiyle belirlenememiştir.
4.5.1.3 Alt platform
Z16 Koridoru, Kale’nin P01 Atış Platformu çıkışı aksında bulunan, Z17 koridoruna
dik bağlanan bir koridordur. Merdivenlerden sonra koridor iki noktada kırılarak,
aksında yaklaşık 48°lik dönme meydana gelir. Batı yönünde devam eden koridor
2.30m genişlikten 1.70m genişliğe düşer. 7.15 m uzunluktan sonra yine genişleyip
2.60m’lik

genişliğe

ulaşır.

Genişleyen

koridorun

güneybatı

duvarından

merdivenlerle Z15 Mekânı kapısına ulaşılır. Merdivenlerin ilk iki basamaktan sonrası
moloz yığını ile kapandığı için basamak sayısı tespit edilememiştir. Ancak, mevcut
kot farkından yaklaşık 9 basamak olacağı anlaşılmaktadır. Bu merdiven girişinin iki
tarafında iki adet eyvan tipinde yapılmış küçük oda bulunur. 2 ve 3m² genişlikteki bu
odaların depo olduğu düşünülmektedir.
Kale’nin Liman’a bakan cephesi olan güney cepheye dayanan iki kenarı paralel bir
beşgen şeklindeki mekân bir bölme duvarla ikiye ayrılmıştır. Bölünen iki odanın batı
tarafında bulunan kısmı Z15 Mekânı’dır. -0.51 kotunda bulunan Z14 mekanı ile 0.41 kotunda bulunan Z15 mekanı arasındaki geçiş her iki odadan da 3 basamak
yükseklikte bir kapıdan yapılır. Z14 mekânının güney duvarında Liman’a bakan iki
adet mazgal pencere vardır. Z15 Mekânı’nın ise 3 penceresi vardır. Bu pencerelerden
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biri güneye, iki tanesi güneydoğuya bakar. Z15 mekânına girişteki merdivenlerin
bulunduğu holün de güneydoğuya duvarında bir penceresi vardır.
Kalenin ana mekânı olan, Z01’den Z13’e kadar kodlandırılmış mekânların hepsini
kapsayan kazamat, planda üç doğrultuda uzanan bir düzende inşa edilmiştir. Alt
platformdan 2.15m yüksekte bulunan bu mekân, günümüzde birçok muhdes bölme
duvarıyla odalara ayrılmış durumdadır. Yapının kuzeydoğu-güneybatı aksında
uzanan kolunun kuzeydoğudaki ilk odası Z01 Mekânı’dır. Bu oda kuzeydoğu ve
kuzeybatıya bakan birer top atış penceresine sahiptir. Yapının kuzeydoğuya bakan
tek penceresi bu mekândadır. Ayrıca yapıda, zeminde oluşturulmuş olan kanal, bu
odadan başlamaktadır. Odanın kuzeydoğu, kuzeybatı ve güneybatı duvarları hizası
boyunca ilerleyen kanal, kapıdan koridora bağlanır; oradan da tüm yapıya dağılır.
Bunun yanı sıra, odalar arasındaki muhdes tuğla duvarlardan geçen havalandırma
borusu, alt katta Z01-Z13 arası kodlandırılan mekânlarda devam eder.
Z12 mekânında muhdes iki adet tuvalet yer alır. Yapının güney ucunda bulunan
tuvaletin penceresi, Kale’nin eski kapılarından biridir. Duvar örülerek pencere haline
dönüştürülmüştür. Koridor ve tuvaletler arasında birer giriş holü bulunmaktadır.
Kalenin en alçak ve denize en yakın platformu olan P01 Atış Platformu deniz
seviyesinden 14.50 m yüksekliktedir. Bu platformun kuzey ve batıya bakan
parapetleri bulunur ve platform üçgene yakın planlıdır. Dört tanesi kuzeye, altı tanesi
batıya, bir tanesi de kuzey batıya bakan 11 adet top atış deliği bulunur. Parapet
yüksekliği 1.45–1.80 m arasında değişir. Kuzeye bakan parapet batıya bakan
parapetten 0.35–0.40 m kadar yüksektir.

Bu yükseklik farkı batı cephesindeki

parapetin kuzeydeki ilk top atış deliği bitiminde kot farkı oluşturur. Bahsedilen Alt
Platform’dan kaleye iki adet giriş vardır. Bunların biri pencereye dönüştürülmüştür.
Z07 Mekânı’ndan Alt Platform’a açılan kapı ise atış deliğinden kapıya
dönüştürülmüş olmalıdır.
Alt Atış Platformu’nun kuzeybatı köşesine yakın konumda betonarme, kare planlı bir
yapı bulunmaktadır. Kalenin askeriye tarafından Radar Merkezi olarak kullanıldığı
dönemden kalan yapının çatısında bir adet radar alıcısı kalıntısı mevcuttur. Bu yapı,
tek girişi bulunan bir mekandan oluşur.
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4.5.2 Cephe analizleri
4.5.2.1 Kuzeybatı cephesi
Kale’nin kuzeybatı cephesi, yapının denizden bakıldığında algılanan cephesidir. Her
terasta çeşitli yönlere bakan top atış platformları ve yapı kütleleri bulunmaktadır. Bu
bakış açısında Kale, üst üste konumlanmış üç platform olarak algılanmaktadır. Tüm
cepheler taş olmakla birlikte bazı duvarlar kısmen, bazıları tamamen olmak üzere
sıvanmış ve üzerine taş görünümü vermek için derz çizilmiştir.
Alt Atış Platformu’nun taş dendan ve top atış deliklerinin bulunduğu duvarları
yaklaşık 3.00 m yükseklikte olmakla birlikte, bir bölümü toprak yığınıyla
kapanmıştır. Top atış delikleri, 0.25 m yükseklikteki taş simit silmenin 0.20 m
üzerinden başlamakta tüm Alt Platform cephelerinde dönmektedir.
Kazamatın cephesini oluşturan taş duvar, 0.35 m yükseklikte bir ampatman üzerinde
örülmüştür. Bu cephe, zemin hizasından itibaren geriye doğru eğimli bir şekilde
yükselmektedir. Kazamat hacminin üzerinde tüm cepheler boyunca devam eden 0.24
m yüksekliğindeki taş simit silme bulunur. Bu silmenin üzerinde 2.00 m yükseklikte
bir parapet bulunur.
Bu cephe üzerindeki 1.10–1.20 m arası yüksekliklere sahip top atış delikleri dairesel
kemerlidir. Kale’nin tüm pencereleri gibi kapısı da dairesel kemerlidir. Kapının
yüksekliği zemin hizasından kapı kemer üst hizasına kadar 4.73 m’dir.
Orta Platform’a oturan Kale duvarı geriye doğru eğimli bir şekilde örülmüş olan
sağır bir duvardır. Yalnızca Orta Platform’a çıkışın yapıldığı, pencereye
dönüştürülmüş bir kapı bu duvardaki tek açıklıktır. Bu duvarın doğu yönünde devam
eden ve kuzeye bakan bölümü, sağır taş bir cephedir. Üst Platform kuzeyde bu duvar
üzerine oturmaktadır. Bu duvar, bitkilenme ve taş bozulmasına bağlı cidar kaybına
uğramış, duvarın moloz taş çekirdeği açığa çıkmıştır. Kale’nin özgün kütlesinin
üzerine yapının girişinin yer aldığı betonarme mekan oturmaktadır. Bu giriş, deniz
yönünden bakıldığında kalenin siluetini tamamlamaktadır.
4.5.2.2 Güney cephesi
Güney cephesinde; alt, orta ve üst platformların teraslanmaları görülebilmektedir.
Kale’nin düşman saldırısı beklenmeyen bir cephesi olduğu için, bu cephede top atış
deliği bulunmamaktadır. Bu cephede, duvar ve parapet genişliklerinin de diğer
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cephelere oranla daha az olduğu görülmektedir. Güney cephe duvarlarının diğer
cepheler kadar geriye doğru eğimli olmadığı belirlenmiştir.
Kale’nin güney cephesi sıvanmış olmadığı için taş örgü düzeni daha iyi
anlaşılabilmektedir. Duvarlar, bitkilerle örtülü, doğu yönünde yükselen bir toprak set
üzerinde yükselmektedir. Yalnız alt terasın parapetlerinden oluşan kısım kayalıklara
oturmaktadır.
Alt ve Orta Platform hizalarında taş simit silme, bu cephede de devam etmektedir.
Cephenin Üst Platform duvarının bir bölümünü beton bir perde duvarı
oluşturmaktadır. Beton kısmın doğu bölümünde su gideri bulunmaktadır. Güney
cephesinin toprağın en çok yükseldiği doğu ucu ise sağır moloz taş bir duvar olup,
kısmen bitkiyle kapanmıştır.
4.6 Malzeme ve Yapım Tekniği
Poyraz Kalesi, genel olarak kesme taş ile inşa edilmiş, yığma kargir bir yapıdır. Yeşil
renkli, bölgenin kayalık cinsine benzer yapıda bir taş cinsi kullanılmıştır. Baron de
Tott’un ‘Türkler’ isimli kitabında bahsettiği üzere yapının oturduğu kayalıkların
kazılması ile yapıda kullanılacak malzeme temin edilmiş olmalıdır.
4.6.1 Duvarlar
Dış cephelerde kesme taş örgüsü görülmektedir. Yapının içi sıvalı olduğu için iç
mekan duvar örgüsü ve tonozlarda kullanılan malzeme ve teknik tespit
edilememiştir. Taş sıralarının yüksekliği 0.30 m ile 0.70 m arasında değişmektedir.
Yapının özgün duvarları ve parapetleri 2.50 m’yi bulan kalınlıktadır. Sonradan
örülmüş olan iç bölme duvarları delikli tuğladır. Cepheler genellikle çimentolu harç
ile tamamen veya kısmen sıvanmıştır. Kale’nin 1965 tarihli fotoğraflarında cepheler
henüz sıvanmadığı için orta platform parapetlerinin tuğla olduğu tespit edilebilmiştir
(Şekil F.6).
Üst platformda bulunan Su Haznesi özgün duvar örgüsünü korumaktadır. Su
Haznesi, taş ve tuğla almaşık örgü duvarlara sahiptir. Yapının ana giriş duvarı ise
moloz taş ile yığma yapım sisteminde inşa edilmiştir. Cephanelik ise moloz taş
duvarlar ile tuğla kemerli pencere ve kapı girişine sahiptir. Tuğlalar, bir tamirat
sırasında kullanılmış olmalıdır.
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4.6.2 Temeller
Yapının temelleri hakkında bir araştırma yapılamamış olmasına rağmen, Kale’nin
ana kütlesinin taş bir ampatman üzerine oturması temellerin de taş olduğunu
düşündürmektedir.
4.6.3 Döşemeler
Yapı içinde döşemeler genellikle dökme mozaik ile kaplıdır. Oda içleri ise çimento
harcı üzerinde mozaik karolardan oluşur. Merdivenler de dökme mozaikten imal
edilmiştir. P01 Alt Platform’un zemini, üzerinde yer yer çim bulunan topraktır. Kale
ve betonarme bina arasındaki yol ise dökme mozaik yer karosu ile kaplıdır. P02 Orta
Platform da toprak zeminlidir. Ana kale yapısında özgün döşeme kaplaması izine
rastlanamamıştır.
Üst platformda bulunan su haznesinin içinde kazılmış bölümde, döşeme katmanları
görülmektedir. Yaklaşık 0.50 m kadar moloz taş dolgu üzerinde 4 sıra tuğla döşeme
katmanı tespit edilmiştir (G.195).
4.6.4 Üst örtü
Kale’nin ana hacmi olan alt kütle ile tüm merdivenler beşik tonoz ile örtülüdür.
İkinci terastaki tek oda olan 106 No’lu mekânın üst örtüsü ve Z14 ile Z15
Mekanları’nın üst örtüsü de beşik tonozdur. Top atış penceresi olan diğer
mekânlardaki oda bölüntüleri beşik tonozu tam olarak görebilmeyi engellerken, Z01
No’lu mekanda beşik tonoz, bütünüyle görülebilmektedir.
Üst Platformda bulunan Su Haznesi’nin üst örtüsü tuğla ile örülmüş aynalı tonoz;
Cephaneliğin üst örtüsü ise moloz taş beşik tonozdur.
4.7 Bozulmalar
4.7.1 Dış etkenlerden kaynaklanan bozulmalar
Poyraz Kalesi, konumu itibariyle kuzeyden, Karadeniz üzerinden gelen sert rüzgâra
açık bir durumdadır. Özellikle kış aylarında yoğun rüzgârla gelen yağış, yapı
cephelerinde

bozulmaya sebep olmaktadır. Bunun yanında yapının,

suyu

uzaklaştırmak için tasarlanmış bir çatısı olmadığı için, su yapı bünyesine kolayca
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girebilmekte ve don olayının gerçekleşmesiyle Kale hava koşullarından yoğun bir
şekilde etkilenmektedir.
Yapının güney ve kuzey cephelerinde rüzgârla taşınan bitki tohumlarının
gelişmesiyle çeşitli kısımlarda bitkilenme oluşmuştur. Her yıl yer yer gelişen bitkiler
çatlaklara sebep olmaktadır.
Kale, kullanım dışı olmasına rağmen, her mevsimde halkın ziyaretine açık
durumdadır. Ziyaretler kontrol dâhilinde olmadığı için, gelenler çöp bırakarak,
duvarları boyayarak veya özgün döşemeleri kazarak yapıya zarar vermektedir.
Yapının terk edilmiş olması da verilen zararı arttırmaktadır.
4.7.2 Malzeme bozulmaları
Yapıda kullanılan malzeme, bölgenin kendi kayalarındandır. Bu taş cinsi yeşil renkli
bir tüf çeşididir. Hava koşulları ile kolayca bozulabilen bir taş olduğu görülmektedir.
Yapının cephelerinin genelindeki özgün taşlarda yüzey kaybı mevcuttur. Ana Kale
kütlesinin kuzeybatı cephesinin büyük bölümü ve bir üst platformdaki yapı kütlesinin
tüm kuzeybatı cephesi sıvanmış olduğu için, bu kısımlarda bozulmalar daha az
görülebilmektedir. Ancak, yapılacak bir sıva raspasının ardından malzeme
bozulmaları görülebilir. Kazamat hacminin kuzeybatı cephesinin sıvanmamış
kısımlarında yer yer 5 cm’den küçük yüzey kaybı görülmektedir. Bunun yanında
mevsime bağlı olarak cephe üzerinde bitkilenmeye de rastlanır. Kazamat cephe
duvarının üstünde bulunması gereken atış deliklerinde de malzeme bozulması
görülme olasılığı yüksektir. Bu top atış deliklerinin kemerlerinin tümünün sıvalı
olması bozulmanın yüksek olduğunu işaret etmektedir. Yapının 1965 tarihli cephe
fotoğraflarında,

günümüzde

sıvalı

olan

kısımlardaki

yoğun

bozulmalar

anlaşılabilmektedir (F.7). Kuzeybatı cephesinin sıvanmamış tek özgün kısmı alt atış
platformu boyunca devam eden parapet duvarının dış yüzeyleridir. Alt platform atış
deliklerinin cephesinde taş kayıpları, 5cm’den büyük ve küçük yüzey kayıpları ile
yer yer yosunlanma görülür.
Yapı’nın güney cephesi, malzeme bozulmalarının en net haliyle görülebildiği
cephedir. Bu cephede taş duvar üzerinde sıva yapılmamıştır. Ancak, duvarın bir
kısmında taş duvar yerine betonarme bir istinat duvarı görülmektedir.

Güney

cephede duvar genelinde oluşan taş kaybı sebebiyle cephenin büyük kısmında
duvarın iç çekirdeği görülebilmektedir. Güney cephesinin denize yakın alt platform
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duvarlarında taş kaybı daha az olmakla birlikte taşlarda 5 cm’den büyük ve küçük
yüzey kayıpları görülmektedir. Güney cephesinin tamamında bitki oluşumu tespit
edilmesinin yanısıra cephe duvarının doğu ucuna doğru bitkilenmenin arttığı ve yer
yer ağaç büyüklüğüne ulaşan çalıların olduğu görülmektedir.
4.7.3 Niteliksiz ekler
Yapıya askeriye tarafından kullanıldığı dönemlerde bazı niteliksiz bölümler
eklenmiştir. Alt Platform’un kuzeybatı köşesinde, 5.50x5.50 m boyutlarında
betonarme bir yapı bulunur. Yapının terasında ise metal bir radar alıcısı kalıntısı
vardır.
Özgün kazamat mekânı son döneme ait delikli tuğla ile örülen duvarlarla birçok
bölmeye ayrılmıştır. Bunun yanında Z14 ve Z15 mekânları arasında bulunan bölme
duvarı ve merdivenler de muhdestir. Z16 Holü’nde bulunan yangın köşesi için
duvara bitişik yapılan basamaklar niteliksiz ektir. Yapı içinde bulunan bütün
merdivenler dökme mozaiktir. Kale’nin özgün durumunda da benzer sayıda ve
basamak yüksekliğinde merdiven olması muhtemeldir. Ancak, merdivenler ve tüm
döşeme kaplamaları özgün malzeme olan taş ile yapılmadığı için, niteliksiz ek
sayılabilir.
Orta Platform’da bulunan Nöbetçi Kulübesi ve duman bacası da betonarme birer
ektir. Orta Platforma ulaşılan 106 Mekânı içindeki bölme duvarları ve merdiven de
muhdestir. Özgün durumda Orta Platforma çıkış, tünel gibi beşik tonoz örtülü geniş
bir koridordan yapılır.
Üst Platform’dan girilen ve basamaklarla Kale’ye ulaşılan 13.60x3.70 m
boyutlarındaki hacmin toprak üstündeki kısmı betonarmedir. Ancak, duvarların
toprak altı hizasında kalan bölümünün, toprağı tutmak amacıyla yapılan özgün
duvarlar olma ihtimali vardır.
4.7.4 Eksik yapı bileşenleri
Eski harita ve gravürlerde görülen, yapının kuzeydoğu ve güneybatı köşelerinde
bulunan iki gözcü kulesi ile üst platformun kuzeybatı köşesinde bulunan Sancak
Kulesi günümüzde mevcut değildir. Bunun yanısıra üst platformda bulunan Kışlak
binaları, yapının ana giriş duvarının büyük kısmı ve giriş yapısı ile orta platformdaki
depo binası da günümüze ulaşmamıştır. Top atış hattını oluşturan zeminin özgün
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döşemesi görülememektedir. Bu hat boyunca toprak dolgu zemin gözlenmektedir.
Orta ve üst platformdaki atış delikleri de tahrip olmuştur. Orta platform parapeti ve
üst platform, batı parapeti son dönemlerde yapılan tamirat ile bütünlenip, tamamen
sıvandığı için atış delikleri özgünlüğünü koruyamamıştır. Üst platformun kuzey
parapeti de neredeyse tamamen yok olduğu için, hem top siperleri, hem de top
mazgalları (top atış delikleri) mevcut değildir. Yapının özgün kapı, pencere,
merdiven ve döşeme kaplamaları da yerlerinde bulunmamaktadır. Kazamatın en
güneyinde bulunan huruç kapısı, pencereye dönüştürülmüş olduğu için kapıdan Alt
Platform’a inen taş merdiven kaldırılmıştır. Duvarda merdiven izi görülmektedir.
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5. POYRAZ KALESİ RESTİTÜSYONU
5.1 Restitüsyon Verileri
Poyraz Kalesi, “4.3 Poyraz Kalesi Tarihi” bölümünde anlatıldığı üzere ilk olarak
1773’te Baron de Tott’un tasarımıyla inşa edilmiştir. Ancak, ilk yapıldığı haliyle
yetersiz kalınca, Bocage’ın da belirttiği gibi 1778 yılında Toussaint, 1785’te ise
Lafitte Clavé tarafından yeniden düzenlenmiş ve 1807’de ise General Sébastiani’nin
tavsiyeleriyle geliştirilmiştir (Bocage, 1969). Ancak, belirtilen tamiratların her
birinde hangi eklemelerin yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir.
Restitüsyon çalışmalarında öncelikli olarak 1838 tarihli TSMA’den alınan haritadan
faydalanılmıştır (Şekil D.3). Yapının bu tarihteki mevcut halinin kabaca çizilmiş
rölövesini içeren bu harita, vaziyet planı restitüsyonunun çiziminde faydalı olmuştur.
Bunun yanında, 1785 tarihli Poyraz Kalesi Planı (Şekil D.2), “4.3” numaralı bölümde
bahsedilen gravürler ve BOA’den edinilen tamirat belgeleri de restitüsyon çiziminde
kaynak

olarak

kullanılmıştır.

1965

yılında

Kale’nin

Askeriye

tarafından

kullanılabilmesi için yapılan tespit çalışmaları dosyası içinde bulunan eski eser fişi,
fotoğrafları ve 1/100 ölçekli rölövesi (Şekil D.4) de restitüsyon çalışmasında
kullanılan kaynaklardandır. Bu dosya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
Müdürlüğünden ulaşılan Encümen Arşivi’nden alınmıştır.
Restitüsyon çalışması için dönem analizi yapılmaya çalışılmışsa da, Kale’nin mevcut
durumunda sıvanmamış özgün taş duvarlarında malzeme farklılığı gözlenmemiştir.
Yapı cephelerindeki sıva katmanları bu çalışmaya engel olmakta, yalnızca betonarme
niteliksiz eklerin yapıldığı son dönem ayırt edilebilmektedir. Yapının 1965 tarihli
fotoğraflarında cepheler sıvasız olduğundan bazı kısımlardaki tuğla duvar örgü tespit
edilebilmiştir. Tuğla ile örülmüş bölümlerin 20 yy. başı veya daha öncesinde
eklendiği söylenebilir. Ancak, bu eklerin hangi tarihte yapıldığı belirlenememiştir.
Avrupa yakasında yer alan Garipçe Kalesi, Poyraz Kalesi ile benzer plan şeması ve
yapım sisteminde inşa edildiği için restitüsyon için Garipçe Kalesi ile ilgili
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kaynaklardan da faydalanılmıştır. Eski plan ve kesitler ile bulunan eski tarihli bir
fotoğraf bazı noktalarda restitüsyona yardımcı olmuştur.
Kale ile ilgili BOA belgelerinde Poyraz Köyü Camii’nin tamiratlarından da
bahsedilmektedir. Ancak, cami ile ilgili çalışmalar tez kapsamına alınmamıştır.
5.2 Restitüsyon Çalışması
Kale’nin sahip olduğu tüm niteliksiz ekler restitüsyon çizimlerinde kaldırılmıştır. Alt
platformdaki betonarme yapı, kazamat içindeki tüm bölme duvarları ile üst
platformdaki

betonarme

giriş

yapısı

özgün

olmadıklarından

çizimlerden

kaldırılmıştır.
1838 tarihli TSMA’den alınan planda görülen, günümüzde mevcut olmayan kışlak
binaları, orta platformdaki ambar binası ve üst platformdaki cephanelik binası
restitüsyon çizimlerine eklenmiştir. Aynı planda iki gözcü kulesi ve bir sancak kulesi
de bulunmaktadır (Şekil D.2, D.3). Poyraz Kalesi’ne ait 1790 tarihli gravürlerde de
çizilmiş olan gözcü kuleleri, taş malzeme ile yapı köşelerinden dışa doğru çıkıntı
yapacak şekilde restitüe edilmiştir (Şekil E.3).
Fransız ‘Dépot Général des fortifications’ Arşivinden bulunan çizimlerden top atış
deliklerinin üst hizasının dışarıya doğru eğimli olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 5.1).

Şekil 5.1 : Garipçe Kalesi kesit, DGFA, Fransa.
Kale’nin 1785 tarihli planında üst platformda herhangi bir atış deliği bulunmamakla
birlikte 1838 tarihli planda üst platformda toplam 7 adet top mazgalı bulunduğu
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görülmektedir (Şekil D.2, D.3). Kale’nin ilk yapıldığı dönemde 3 seviyeden atış
yapabildiği, daha sonra eklenen üst platform ile atış imkânının arttırıldığı ve toplam 4
seviyeden atış yapabilir hale getirildiği anlaşılmaktadır. Restitüsyon çalışması,
Kale’nin 4 atış seviyesine sahip olduğu döneme göre yapılmıştır ve Üst
Platform’daki top atış delikleri çizilmiştir.
BOA 1800 tarihli 8953 Gömlek Numaralı Belgede Kale dışında iki adet kışlak ve iki
adet karakol binası olduğu belirtilmektedir. Bu belgede kışlakların uçurum tarafında
bulunduğu da yazılmıştır. Yapılan restitüsyon çalışmasında TSMA’den alınan
haritaya göre kışlaların konumları belirlenmiş ve çatı planları oluşturulmuştur. Üst
platformun güney ucunda doğu-batı doğrultusunda uzanan 8.30 m genişliğindeki
kışlak binasının konturları oluşturulmuştur. Garipçe Kalesi’nin kışlak binaları
yıkılmadan önce çekilmiş olan bir fotoğraf kışlak binalarının restitüsyonunda faydalı
olmuştur (Şekil 5.2). Bu fotoğrafa göre pencere genişlikleri ve yükseklikleri
belirlenmiştir. 0.75m genişliğindeki pencereler kışlak binasının güney cephesi
boyunca yerleştirilmiştir. Pencere açıklıklarına göre asker koğuşları yerleştirilmiştir.
Oda bölüntüleri, yapılacak arkeolojik kazı sonucu çıkması muhtemel olan temel
izlerine göre netleşecektir. 1800 tarihli, bahsedilen Osmanlı Arşivi belgesinde Kale
muhafızlarına ait konutlardaki tamiratlar ve kullanılan malzeme ile ilgili bilgi
verilmektedir. Kiremit örtülü çatı, etrafı taş duvarlı, zemini tahta döşemeli, pencere
ve kapılı ve iç mekanı beyaz sıvalı tek katlı binaların inşası ve gerekirse yeniden
ilavesi istenmektedir. Ayrıca bahsedilen konutların, kanalizasyonunun ayrılması ve
tahliyesinin yapılacağı da yazılmıştır28. Bu verilerden kışlak binalarının yapımında
kullanılan malzemeler restitüsyon çizimlerinde belirtilmiştir. Bu binalara ait
kanalizasyon tesisatıyla ilgili, yapılacak arkeolojik kazı sonucu daha çok veri elde
edilebilecektir.
Yine 8953 numaralı belgede, kapı önünde hendek açma, köprü inşası ve zincir
montajı bilgilerine yer verilmektedir. 1785 tarihli planda Kale’nin ana giriş duvarının
önünde hendek olduğu çizim ile gösterilmiştir. Bu bilgiye göre restitüsyon
çizimlerinde Kale ana giriş duvarı boyunca 8.00 m genişlikte bir hendek ve hendeğin
üzerine geçiş için katlanan bir ahşap köprü çizilmiştir. 1800 tarihli BOA

28

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan 8953 Gömlek Numaralı Baş Muhasebe Bina Emini Kalemi Defteri’nde
bahsedilmektedir.
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belgesinde29, kale kapı kanadının tamiri ve sac demirden kaplamasının yapılması ile
ilgili bilgi verilmiştir. 1965 tarihli fotoğrafta taş Kale girişi ayakta durmaktadır. Kale
girişinin güneyinde içeri girilen bir açıklık görülmektedir. Giriş duvarında eksiklikler
olduğu anlaşılmaktadır. Kale girişinin dışında, doğu-batı doğrultusunda uzanan bir
duvar olduğu görülmektedir. Bu fotoğraftaki verilere göre Kale girişinin çizimi
yapılmıştır (Şekil 5.3).

Şekil 5.2 : Garipçe Kalesi ve geride kışla binalarının kısmen görünümü, Genim,
2006.

Şekil 5.3 : 1965 tarihli fotoğrafta Kale’nin Ana Girişi ve giriş duvarı ile güney
cephesinin kısmi görünüşü.

29

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan 1800 yılına ait 8953 Gömlek Numaralı Belgede bahsedilmektedir.
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BOA 1837 tarihli bir belgede Sancak Kulesi’nin inşa edileceği belirtilmektedir. Bu
kule, 1838 tarihli TSMA’den alınan planda da görülmektedir (Şekil D.3). Bunun
yanında, Boğaz’ın Karadeniz girişini gösteren bir gravür, çok iyi çizilmemiş de olsa
Poyraz

Kalesi’ni

betimlemekte

olup,

çizimde

bahsedilen

sancak

kulesi

görülebilmektedir (Şekil 5.4). Bu veriler doğrultusunda sancak kulesi iki kademeli
olarak çizilmiştir.

Şekil 5.4 : Boğaziçi Karadeniz girişi, Gravürlerle Türkiye.
Osmanlı Arşivi’nde Kale bahçelerinin dış tarafında olduğu söylenen yere 1797
yılında kargir rıhtım doldurulması ve 1800 yılında ise dalgalar sebebiyle yıkılan
rıhtımın tamir edilmesiyle ilgili bilgiler mevcuttur30 . Bahsedilen rıhtımın yeri tam
olarak belirlenememiştir.
1821 tarihli bir belgede dendanlar ve top atış deliklerinin döşemelerinden
bahsedilmektedir. Bu döşemelerin altına kiriş ilavesi ve taş döşemesinin tamirinin
yapılması ile bozulan yerlerde eski özelliklerinin aynısı masif dendanların inşasının
yapılacağı belirtilmiştir31. Top altı döşemeleri taş olarak çizilerek restitüe edilmiştir.
Yapının çeşitli kısımlarındaki dış cephelerde horasan harçlı derzleme yapıldığı bilgisi
1800 tarihli BOA belgelerinden edinilmektedir32.
Alt tabyanın tamiratlarıyla ilgili 5 Mayıs 1837 tarihli belgede durumu kötü bulunan
dendanların büyük taş tomruğundan yontma taş ile ve cephesi ince toprak tesviyeli;
kanat, dil ve kurşun ile birleşik inşa edileceği belirtilmiştir. Aynı belgede bahsedilen
Kale kapısı içinde bulunan cephane kapısının ahşap sövelerinin de yenileneceği

30

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan 6545 ve 8953 Gömlek Numaralı ve sırasıyla 1797 ve 1800 yılına ait belgelerde
bahsedilmektedir.
31
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan 4 Haziran 1821 tarihli 16286 Gömlek Numaralı Belgede bahsedilmektedir.
32
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan 1800 yılına ait 8953 Gömlek Numaralı Belgede bahsedilmektedir.
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bilgisi bulunmaktadır. Yine bu belgede orta tabyadaki taş basamaklı kargir
merdivenin eksik kapaklarının tamiri ve yol mahallerinde eskimiş kaldırımların
yenilenmesi gerektiği yazılıdır33. Tamiratlarda kullanılmış olan malzemeler esas
alınarak restitüsyon çizimleri yapılmıştır.
1837 tarihli tamirat belgesinde Kale kapısı yakınında bulunan çeşme haznesi içine
sıva ve kalay yapılması ile nöbethanenin tamiri bilgisi verilmektedir. Bu bilgiden
Kale ana girişi yakınında bir nöbethane bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu belgede
kışlak içindeki eskimiş olan mutfağın kaldırılıp, yeniden yapılması bilgisi de yer
almaktadır34. Mutfağın kışlak binası içinde olduğu bilinse de yeri tam olarak tespit
edilememiştir.
1965 ve 1982 yılları arasında dalgakıranın yapılmış olması ve 1982 sonrası koyun
doldurulması ile kıyı çizgisi değişmiştir. 1965 tarihli fotoğrafta koyun özgün durumu
görülebilmektedir. Arazinin restitüsyonunda Şekil 5.5’teki fotoğraf esas alınmıştır.
Şekil 5.6’daki 1946 tarihli hava fotoğrafında da koyun henüz dalgakıran yapılmadan
önceki durumu görülmektedir. 1982 tarihli Poyraz Kalesi hava fotoğrafında
dalgakıranın mevcut olduğu ancak koyun henüz doldurulmadığı görülmektedir (Şekil
5.7).

Şekil 5.5 : Kale’nin güney cephesini ve Poyraz Limanı’nı gösteren fotoğraf.

33

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan 5 Mayıs 1837 tarihli 16466 Gömlek Numaralı Baş Muhasebe Bina Emini Kalemi
Defteri’nde bahsedilmektedir.
34
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan 5 Mayıs 1837 tarihli 16466 Gömlek Numaralı Baş Muhasebe Bina Emini Kalemi
Defteri’nde bahsedilmektedir.
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Şekil 5.6 : 1946 tarihli hava fotoğrafı (www.ibb.gov.tr).

Şekil 5.7 : 1982 tarihli hava fotoğrafı (www.ibb.gov.tr).
1965 tarihli rölöve çiziminde 1/100 plan ve kesitlerin yanında bir de detay çizimi
mevcuttur (Şekil 5.8). Havalandırma bacalarının detayını içeren çizime göre, mekanı
örten tonozun orta hattından daha kenarda bulunan havalandırma bacası, örülen
küçük bir tonoz aracılığıyla dışarıdan hava almaktadır. Bu çizimlerde havalandırma
bacalarının yerleri de planda gösterilmiştir. 1965 tarihli rölöve planında belirtilen
yerlerinde

çizilen

havalandırma

bacaları

restitüsyon

plan

gösterilmiştir.

Şekil 5.8 : Havalandırma Bacalarının detay çizimi.

65

ve

kesitlerinde

1965’te çizilmiş olan rölövede kazamatın güney ucunda huruç kapısı bulunduğu
görülmektedir. Alt Atış Platformuna çıkış için kullanılan bu kapı ile kazamat
arasında 11 basamaklı bir merdiven çizilmiştir. Yine aynı rölöve çiziminde
günümüzde alt platforma çıkış için kullanılan kapı, atış deliği olarak çizilmiştir. Bu
eski çizimde Z04 Merdiven Holü’nün +1.42 kotundaki sahanlığının kuzey duvarında
kuzeybatı yönüne doğru bir açıklık çizilmiştir. Bu açıklığın, Orta Platform’a açılan
bir tepe penceresi olma ihtimali vardır. Bu durum, duvarda sıva raspası yapılmasının
ardından yerinde inceleme ile anlaşılacaktır. Yapının restitüsyonu bu verilere göre
yapılarak huruç kapısı açılmış, alt platforma çıkış kapısı atış deliğine dönüştürülmüş
ve havalandırma penceresi de 1965 tarihli rölövede belirtilen yerinde çizilmiştir.
Kazamat hacminin zemin döşemesi özgün olduğu düşünülen kota düşürülmüş ve iç
mekân yüksekliği arttırılmıştır. Garipçe Kalesi’nin Şekil 5.1’deki kesitinden de
faydalanarak top atış deliklerinin yüksekliği yaklaşık 0.50 m-0.60 m arasında olduğu
kabul edilmiştir.
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6. POYRAZ KALESİ RESTORASYON ÖNERİSİ
6.1 Genel Restorasyon Kararları ve İşlev Önerisi
Boğaz kaleleri arasına bütünlüğünü koruması açısından önemli bir yeri olan Poyraz
Kalesi’nin, tarihi ve mimari özelliklerinin ortaya çıkarılacağı bir restorasyon ve
yeniden işlevlendirme uygulaması ile kamu kullanımına açılması gerekmektedir.
Kale, savunma yapılarına özgü yapısal özelliklerinin bazılarını kaybetmiş olsa da,
yapının kapsamlı çalışmaların ardından bu özelliklerini yeniden kazanabileceği
düşünülmektedir. Poyraz Kalesi için hazırlanan restorasyon projesi, yeni işlev önerisi
ile yapısal müdahaleleri içermektedir. Bazı kararların netleşebilmesi ve özgün bazı
bölümlerin ortaya çıkarılabilmesi için arkeolojik kazı yapılması gerekmektedir.
Poyraz Kalesi’ne verilecek işlevin, yapıyı yoğun bir kullanıma maruz bırakmaması
ve bunun yanında kültür turizmini desteklemesi hedeflenmektedir. Poyraz Kalesi’nin
özellikle

yaz

aylarında

turizm

açısından

bir

çekim

noktası

olabileceği

düşünülmektedir. Bu amaçla yapının bir ‘Deniz Savaşları Müzesi’ olması
önerilebilir. Hem Kale’nin kendi savunma tarihinin hem de farklı deniz savunması
örneklerinin gösterileceği sergi alanlarının bulunması yapının ‘Kale’ olarak mimari
değerini vurgulayacaktır. Müze gezisinin yanısıra, gelen ziyaretçilerin Kale’nin 3
farklı seviyedeki manzara teraslarını gezerek bazı bölümlerde oturabilmesi, yapıda
daha uzun ve kaliteli zaman geçirmelerine destek olacaktır.
Müze kullanımında Sergi Salonu olarak önerilen Z01 Kodlu Kazamat, içindeki
niteliksiz ek duvarlardan arındırıldığında sergileme için uygun bir mekân haline
gelecektir.

Z02 Mekânı’nın ise Müze Yönetim Odası olarak kullanılması

önerilmiştir.
Çağdaş ek bağlamında Üst Platform’da önerilen küçük bir bina ile ziyaretçilere
oturma, dinlenme, yemek yeme ve tuvalet hizmetleri verecektir. Yine Üst
Platform’dan girilen Cephanelik Yapısı, Depo olarak kullanılacaktır.
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6.2 Restorasyon müdahaleleri
6.2.1 Niteliksiz eklerin ve malzemelerin kaldırılması
Alt Platform’da bulunan betonarme bina ve bu binanın Kale ile arasındaki yolun
parapetleri kaldırılacaktır. Döşemede bulunan çimento şap ve karo mozaik
kaplamalar da yerlerinden sökülecektir. Alt Platform parapetleri üzerindeki
çimentolu sıvalar raspa edilerek özgün malzeme açığa çıkarılacaktır.
Kale’nin tüm dış cephelerindeki çimentolu sıvalar kaldırılacaktır. Bu uygulamanın
ardından, yapılacak ayrıntılı hasar tespiti ile özgün malzemenin durumu
belirlenecektir. Kazamatın kuzey cephesinde bulunan ve tümü sıvalı olan top atış
deliği kemerlerinde hasar oranının yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Kazamat’ın
üst katında bulunan top atış deliklerinin tamamı sıvalı olduğundan malzeme tespiti
yapılamamış olmasına rağmen, 1965 tarihli yapı fotoğraflarında bu dendanların tuğla
olduğu görülmektedir. Mevcut sıvaların raspasının ardından yapılacak tespit sonucu
kullanılan malzeme belirlenecektir.
Yapı içinde bulunan niteliksiz tuğla bölme duvarların tümü kaldırılacak ve iç
mekanlardaki sıvalar da raspa edilerek özgün malzeme ortaya çıkarılacaktır. Bunun
yanısıra tüm yapı döşemelerindeki çimento şap ve dökme mozaik döşemeler
kaldırılacaktır.
Orta Platformda bulunan betonarme duman bacası ve betonarme nöbetçi kulübesi
kaldırılacaktır. Bu seviyedeki Kale duvarının üzerindeki çimento sıvalar da
kaldırılacak ve cephede bulunması muhtemel olan pencere tespit edilmeye
çalışılacaktır.
Üst Platformda bulunan betonarme Kale girişi, Sarnıç Binası’na bitişik betonarme
yapı kalıntısı ile Kale alanı dışında bulunan diğer betonarme yapı kaldırılacaktır.
Ayrıca, Üst Platform’un zemininde bulunan tüm beton platform ve döşeme
kaplamaları sökülecektir. Bu platformun kuzey parapet duvarı da özgün
olmadığından kaldırılacaktır.
Z04 Merdiven Holü’nün +1.42 kotunda bulunan sahanlığın kuzey duvarında
restitüsyonda çizilmiş olan tepe penceresi, yapılacak sıva raspasıyla tespit edilip,
dolgusu kaldırılacaktır. Bunun yanısıra kazamatın güneyinde bulunan huruç
kapısındaki dolgu da kaldırılarak Alt Platform’a çıkış için bu kapı kullanılacaktır.
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6.2.2 Cephe temizliği
Çimentolu sıvalardan arındırılan tüm cepheler gerekli görülürse uygun yöntemle
temizlenecektir. Sıvalı duvar ve tavanlar el aletleri kullanılarak mekanik yöntemle
dikkatli bir şekilde çimentodan arındırılacaktır. Çimentolu sıvaların duvar
yüzeylerinde çiçeklenmeye sebep olduğu bölgeler başta olmak üzere, yapı genelinde
tuzdan arındırma çalışması yapılacaktır. Tuzdan arındırılan yüzeylerin açığa çıkan
durumuna göre karar verilerek mekanik veya kimyasal temizlik yapılacaktır.
Kale’nin özellikle güney ve kuzeydoğu cephelerinde bitkilenme daha yoğun
görülmektedir. Bu cephelerde, uygun kimyasallar ile bitkiden arındırma yapılacaktır.
6.2.3 Arkeolojik kazı
Yapının özgün kısımlarının ortaya çıkarılması için arkeolojik kazı çalışması
yapılması gereklidir. Üst Platform’un güneyinde bulunması olası olan Kışlak
Binaları’nın restitüsyon çizimleri yapılmıştır. Ancak, yapılacak kazı çalışması
sonucu elde edilecek bulguların daha geçerli olacağı düşünülmektedir. Top atış
deliklerinin önünde bulunduğu öngörülen döşeme izlerinin tespiti için de kazı
çalışması yapılması gereklidir.
Üst Platform’un doğusunda bulunan Kale girişi önündeki hendeğin sınırlarının tespit
edilmesi için de arkeolojik kazı yapılması gerekmektedir. Yapılacak kazıda hendeğin
sınırlarında set duvarı olup olmadığı netleşecektir.
6.2.4 Sağlamlaştırma
Restorasyon çalışmalarında gerçekleştirilecek sağlamlaştırma yöntemleri zemin,
taşıyıcı sistem ve yapıda kullanılmış olan malzeme açısından değerlendirilmiştir.
Yapı, kayalık bir zemine oturduğu için, temel ile ilgili bir sorun tespit edilememiştir.
Zeminin dayanıklılığının da etkisi ile, yapının taşıyıcı sisteminde bir sorun
belirlenememiştir.

Duvarlarda herhangi bir strüktürel çatlak bulunmamaktadır.

Ancak sıvalı duvarlardaki sıva sökümünün ardından strüktürel değerlendirme
yeniden yapılabilecektir. Yapıda kullanılmış olan taş malzeme, hava koşullarına açık
olduğu için, tespit edilen 5 cm’den az yüzey kayıplarını durdurabilmek amacıyla bu
yüzeylere müdahalede bulunulacaktır.
Arkeolojik kazı sonucu açığa çıkacağı düşünülen temel kalıntıları ve hendeğe ait
duvarlar

bozulma

sürecini

yavaşlatacak
69

şekilde

sağlamlaştırılıp,

yerinde

korunacaktır. Yapının, yerinde korunacak taş duvarları bu konudaki uzmanların
incelemeleri sonucunda gerekirse yüzeylerine koruyucu ve bağlayıcı nitelikte
kimyasallar sürülecektir. Taşlardaki kılcal çatlaklar da gerekli görülürse doldurucu
bir madde ile sağlamlaştırılacaktır. Kesme taşların arasında açılmış olan derzleri
doldurmak amacıyla uygun karışımla bir enjeksiyon uygulaması yapılacaktır. Moloz
taş ile örülmüş kısımların derzlerinde oluşmuş olan boşluklar da yeniden derzleme
yapılarak doldurulacaktır.
6.2.5 Bütünleme
Çimento sıvaları kaldırılan tüm dış cephelerdeki özgün taşların hasar durumları tespit
edildikten sonra 5 cm’den fazla yüzey kaybı görülen duvarlarda taş değişimi
yapılacaktır. Tüm dendanların üzerindeki çimentolu sıvalar kaldırıldıktan sonra
özgün malzeme ile restorasyon projesinde önerildiği şekilde bütünleme yapılacaktır.
Orta Platform’un dendanları 1965 tarihli fotoğraflarda görüldüğü gibi tuğla olarak
tespit edildiği takdirde yine tuğla ile bütünlenecektir. Kale’nin tüm iç mekânlarında
çimento esaslı sıvaların temizlenmesinin ardından yeniden derzleme yapılacaktır.
Sergi Salonu’nun döşemesi yaklaşık 0.50 m kadar yükseltilerek özgün durumuna
getirilecektir.
6.2.6 Yeniden yapım
Alt, orta ve üst platformlarda top atış deliklerinin önünde bulunan top döşemesi
restitüsyonda belirtildiği gibi taş olarak yeniden yapılacaktır. Taş zeminin dışında
kalan alanlar ise eğimli toprak zemin olacaktır.
Restitüsyon çizimlerinde, Sergi Salonu’nun tonoz üst örtüsünde bulunan 3 adet
havalandırma bacası ile Z03 Koridoru ve 103 Merdiven Holü’ndeki birer adet
havalandırma bacası sıva raspası sonucu yerleri tam olarak belirlendikten sonra
açılacak ve bu havalandırma bacaları restitüsyonda çizilen detayında yeniden
yapılacaktır.
Üst Platformu çevreleyen parapet duvarları tamamen veya kısmen yıkılmış olduğu
için restitüsyona dayanarak platformun kuzey ve batı sınırlarında toplam 7 adet top
atış deliği yeniden yapılacak ve güneyde de 0.90 m–1.50 m arası yükseklikte parapet
duvarı örülecektir.
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Restitüsyon esas alınarak, Kale Ana Giriş duvarı ve kapısı yeniden yapılacak, giriş
önünde hendek açılacak ve ahşap köprü inşa edilecektir. Tüm yapıdaki demir sac
kaplamalı ahşap kapılar restitüsyon esas alınarak yeniden üretilecek ve projede
belirtilen yerlere yerleştirilecektir.
Üst Platform’da bulunan Su Deposu yapısının kırma çatısı, restitüsyonda belirtildiği
gibi yeniden yapılacaktır ve üzeri alaturka kiremit kaplanacaktır. Hendek üzerine
restitüsyonda çizilen katlanır ahşap köprü yapılacaktır. Kale ana girişinden sonra
yapıya girişe kadar zemin taş döşeme olarak yapılacaktır. Giriş merdivenleri
restitüsyonda önerildiği gibi taş olarak yeniden yapılacaktır.
Orta Platform, kazamatın üstünde yer aldığı için bu platformda su yalıtımı yapılması
gereklidir. Mevcut toprak dolgusu kaldırılan zeminde, uygun su yalıtım uygulaması
yapıldıktan sonra üzeri top atış delikleri önünde taş döşeme, kalan kısımda ise eğimli
toprak zemin olarak düzenlenecektir.
Orta Platformun kuzey ve güney uçlarındaki Gözcü Kuleleri restitüsyon
çizimlerinden yola çıkılarak taş duvarlı ve üzeri taş kubbeli olarak yeniden
yapılacaktır. Kalenin önemli bir mimari öğesi olan bu kulelerin yeniden yapılması,
yapının kendisinin de sergilenmesi açısından önemlidir. Sergi Salonu’nun tavanında
bulunan havalandırma bacalarının üst örtüsü olan küçük yarım kubbeler Orta
Platform’da görülecektir.
Z01 Sergi Salonu’nda bulunan 10 adet top atış deliği için önerilen çerçevesiz cam,
projede önerilen detayda üretilecektir. Bunun yanısıra yapının tüm iç mekan
zeminlerine taş döşenecek ve merdivenler restorasyon projesinde önerildiği gibi taş
olarak yeniden yapılacaktır. Sergi Salonu’nun Alt Platform’a çıkış kapısı özgün hali
olan top atış penceresine çevrilecektir. Kazamatın güneyinde bulunan huruç
kapısının taş merdivenleri yeniden yapılacaktır.
6.2.7 Çağdaş ek
Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nce hazırlanan belgede belirtilen yapılandırma şartlarına
uygun olarak Üst Platform’da bir çağdaş ek yapı önerilmiştir. TAKS=%6 ve
Hmax=6.50 m olarak belirtilmiştir. 4275 m² alana sahip olan Kale’de en fazla 256.50
m² alanda en fazla iki katlı yapı inşa edilebilir. Önerilen ek yapı bu şartlara
uymaktadır.
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Üst Platform’un kuzeydoğu ucunda, Cephanelik yapısının hemen yanına inşa
edilecek olan ek yapı; Kafe, Mutfak ve Tuvalet mekânlarına sahip olacak ve
Müze’ye gelen ziyaretçilere hizmet edecektir. Tek katlı olarak önerilen 16.00x7.00 m
boyutlarındaki yapı 45m² alana oturmaktadır.
Ahşap taşıyıcılara sahip olan yapı, cam cephelidir. İki basamak merdiven çıkılarak
içeri girilmektedir. Yapının içinde ahşap duvarlı mutfak ve tuvalet hacmi
bulunmaktadır. Çatısı ise teras çatı olarak yapılacaktır. Kat yüksekliği Sarnıç binasını
geçmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Girişinde iki basamaklı bir merdiven bulunan
yapının döşemesi, zeminden 0.30 m yüksektedir. Ayrıca mutfak ve tuvaletlerin ortak
duvarında, birbirine bitişik olarak iki adet duman bacası önerilmiştir.
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7. SONUÇ
Poyraz Kalesi, Boğaziçi’nin savunma tarihinin önemli yapılarından biri olmasına
rağmen uzun yıllardır terk edilmiş durumdadır. Bu sebeple, Kale’nin mimari
bütünlüğü yavaş yavaş yok olmakta ve yapının ömrü bakımsızlık sebebiyle
kısalmaktadır. Bu süreci yavaşlatabilmek için yapıya uygun bir işlev verilip,
mümkün olduğu kadar hızlı ve dikkatli bir şekilde koruma uygulamasına
başlanmalıdır.
Kale ile ilgili tespit çalışmaları rölöve çizimleri üzerinden hasar ve malzeme
analizleri yaparak gerçekleştirilmiştir. Eski haritalar, gravürler, eski fotoğraflar,
yapının eski rölövesi ve BOA belgeleri yardımıyla Kale’nin restitüsyonu yapılmıştır.
Kale’nin güneyinde bulunan liman, mevcut koy doldurularak oluşturulmuştur.
Koyun özgün durumu için eski hava fotoğrafı ve fotoğraflardan faydalanılmıştır.
Restitüsyon çizimlerinde koy özgün haliyle çizilmiştir.
Yapılan restitüsyonda, kışlak binalarının plan konturları oluşturulmuştur. Kışlak
binalarının iç mekan boyutları veri yetersizliği sebebiyle arkeolojik kazı sonrası
revize edilmek şartıyla kışlak tipolojisine uygun olarak çizilmiştir. Kale’nin ana giriş
duvarı, hendek ve Üst Platform’da bulunan atış delikleri eski haritalara göre
çizilmiştir. Eski haritalar, gravürler ve BOA belgelerinden elde edilen verilere göre
sancak kulesi ve gözcü kuleleri restitüe edilmiştir. Kazamatın özgün huruç kapısı
açılarak, mevcut kapı da özgün hali olan top atış penceresine çevrilmiştir.
Poyraz Köyü’nün, yaz mevsimlerinde şehir içi turist potansiyeli yüksek bir yerleşim
yeri olmasının avantajı kullanılmalı ve gelen ziyaretçilerin bir kısmının Kale’ye
yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Yetkili kurumlar tarafından verilecek işlev kararının
ardından restorasyon müdahalelerinin en kısa sürede gerçekleşmesi gerekmektedir.
Tez kapsamında yapının müze olarak kullanılması ve bunun yanısıra ziyaretçilere
hizmet eden yeme-içme biriminin bulunması önerilmiştir. Bu amaçla çağdaş bir ek
yapı tasarlanmıştır.
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Önerilen restorasyon müdahaleleri, hasar tespitlerinde görülen problemlerin
çözülmesine yöneliktir. Hasar tespitlerinde niteliksiz ek olarak belirtilip plan, kesit
ve cephe çizimlerinde taranan kısımlar, yapılacak restorasyon uygulamasında
kaldırılacaktır. Kaldırılacak ekler; üst, orta ve alt platformlarda bulunan betonarme
yapılar ve kazamatın içindeki niteliksiz tuğla bölme duvarlarından oluşmaktadır.
Cephelerde ve iç mekan duvarlarında tespit edilmiş olan çimentolu sıvaların uygun
yöntemlerle temizlenmesi önerilmiştir. Ayrıca cephelerdeki bitkilerin de taş
malzemeye zarar vermeyecek kimyasallarla temizlenmesi gerekmektedir.
Kale’nin bazı özgün kısımları günümüzde mevcut değildir. Restitüsyon çalışmasında
Üst Platform’da bulunduğu anlaşılan kışlak binaları ve hendek; yapılacak arkeolojik
kazı ile yerinde tespit edilmeye çalışılacaktır.
Taş malzeme üzerinde tespit edilmiş olan yüzey kayıplarının oluşmasını
durdurabilmek ve mevcut malzeme hasarını giderebilmek amacıyla, yerinde
korunacak taşlara müdahalede bulunulacaktır. Bu taşların yüzeylerine koruyucu ve
bağlayıcı maddeler sürülecektir. Kesme taş duvarlarda derz açılması görülen
kısımlarda

uygun

karışım

ile

enjeksiyon

uygulaması

yapılarak

duvarlar

sağlamlaştırılacaktır. Mevcut taş cephe duvarlarının yanısıra arkeolojik kazı sonucu
elde edilecek duvar kalıntıları da uygun sağlamlaştırma yöntemleri ile yerinde
korunacaktır.
Taş duvar cephelerdeki 5 cm’den fazla yüzey kaybı görülen taşlarda, çürütme
yapıldıktan sonra yerlerine yeni taş yerleştirilecektir. Çimentolu sıvaların
sökümünden sonra tuğla olarak tespit edilecek dendan ve duvarlarda ise tuğla ile
bütünleme yapılacaktır.
Kale’nin restitüsyon çalışmasında tespit edilen bazı özgün kısımları günümüzde
mevcut değildir. Bu çalışmaya göre yapının özgün parçalarının yeniden yapılması
önerilmiştir. Top altı döşemeleri taş olarak yeniden yapılacaktır. Kazamat ve
koridorun tavanında 4 adet havalandırma bacası restitüsyona dayanarak yeniden
açılacaktır. Eksik top atış delikleri ve dendanlar yeniden yapılacaktır. Gözcü Kuleleri
ve Sancak Kulesi de yapının özgün mimari öğeleri olduğundan bu bölümler de
restitüsyona dayanarak yeniden yapılacaktır.
Kale’ye önerilen müze kullanımını destekleyen bir servis binasının yapılması
önerilmiştir. Bu yapı, Üst Platform’un kuzeyinde, cam cepheli ve teras çatılı olarak
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tasarlanmıştır. Yeme-içme birimi, mutfak ve tuvalet gibi bölümleri bulunan binanın,
kışlak binaları ile ilgili yeterli bilgi bulunması durumunda inşa edilmesine gerek
kalmayacaktır. Kışlak binaları, arkeolojik kazı sonrasındaki verilerin yeterli olması
halinde yeniden inşa edilecektir ve bahsedilen hizmetler bu yapı ile karşılanacaktır.
Poyraz Kalesi’nin yanısıra Boğaz’daki aynı durumda bulunan diğer savunma
yapılarının da terk edilmiş durumlarından kurtarılıp, kamu kullanımına açılması
gerekmektedir. Bu yapıların kültür mirasımızın birer parçası olduğu ve Osmanlı
Askeri Mimarisi’nin İstanbul’daki en önemli örnekleri olduğu unutulmamalıdır.
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EK A

Şekil A.1 : İstanbul ve Boğaziçi haritası, Yapanı Bilinmiyor, İstanbul Haritaları
(Doğu yarım küre, Avrupa, Asya ve Afrika, Batı Küre Batı Hindistan
ve Amerika ve buralardaki ülkeler, karalar ve denizler adlı Atlastan
alınmıştır).
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Şekil A.2 : T. Mollo tarafından çizilen Boğaz haritası, İstanbul
Haritaları, basım tarihi 1780.
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Şekil A.3 : Boğaziçi Haritasından detay, Carbognano, basım tarihi 1793.
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Şekil A.4 : İstanbul ve Boğaziçi Haritası, İstanbul Haritaları, basım tarihi: 1803.
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Şekil A.5 : 1/100.000 ölçekli Moltke Haritası, basım tarihi: 1836-1837.
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Şekil A.6 : Boğaziçi Haritası, Sabri Rıza, Atatürk Kitaplığı Nadir Eserler Arşivi,
basım tarihi: 1896.
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Şekil A.7 : İstanbul ve Boğaziçi Haritası, İstanbul Haritaları,
basım tarihi: 1840.
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Poyraz Kalesi

Garipçe Kalesi

Şekil A.8 : Osmanlı Denizleri, İstanbul Boğazı'nın Yeniköy'den Rumeli ve Anadolu
Feneri arasındaki bölge, BOA, Ölçek 1/5000, basım tarihi:1923.
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EK B
EK B.1
Tarih: 25/S /1187 (H.) Dosya No:1084
18 Mayıs 1773 (M.)

Gömlek
No:47820

Fon Kodu: C..AS..

Karadeniz fenerine yakın Tot Beyzade marifetiyle inşasına başlanan kalelerin topları
için inşa ettiği 24 kundağın nısfı tekmil olmakla altlarına döşemek için kâfi miktar
döşemelik ve kirişlik kereste itası.

EK B.2
Tarih: 23/B /1210 (H.)
2 Şubat 1796 (M.)

Dosya No:143

Gömlek No:5977 Fon Kodu: HAT

Karadeniz Boğazı'nda Garibce, Poyraz Limanı, Anadolu Feneri, Riva, Büyükliman,
Kilyos, Rumeli Feneri, Anadolukavağı, Yuşa kale ve tabyalarının suret-i inşaat ve
tamiratların yapılması.

EK B.3
Tarih: Fi 19 Şevval 1211
(17 Nisan 1797)

Dosya No:

Gömlek No:6545

Fon
Kodu: D..BŞM.d...

Bahr-ı Siyah Boğazı dahilinde, Anadolu sahilindeki Poyraz Limanı, Fener ve İrve
(Revancık) kalelerinin tamir edilen ve edilecek olan mahallerinin keşfini ve yapılan
masrafları kapsayan defter

Karadeniz Boğazı’nın iç ve dışında imâr ve ihyâları buyrulan kale ve tabyalardan
Boğaz dâhilinin Anadolu sâhilinde bulunan Poyraz Limanı kalesinin binâ emini
Mehmed Sadık Efendi marifetiyle önceki senelerde başlanan binalardan geriye kalan
ve bu defa inşâsına başlanacak olunan mahallerin keşif defteridir.
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Uzunluk

Genişlik Alan

Toplam

88,5

10

265500

88,5

8

Adı geçen Kale’nin yukarı tabya dış
cephesi ve iç mekân derzi
Kaldırılan kale bahçelerinin kireç ile
sıvanması
Bahsedilen kale bahçelerinin dış tarafına
döşeme tahtına gereken kargir rıhtımın
doldurulması
Bahsedilen rıhtımın üzerine diğer

1

637200

4

9960

mekânlardan taşınan ve edinilen siyah
taş tomruğundan top siperi inşası
Bu mekânda bulunan duvar üzerine

41,5

tamir ile birlikte derz yenilemesi
Aşağı tabyada bulunan kale bahçelerinin

60

3

3

64800

51

10

1

153000

51

8

1

367200

10

3

tamiri ve eksiklerin derz ile birlikte
tamamlanması
Aşağı tabyada döşeme zeminine kargir
rıhtım doldurulması ve tesviyesi
Bahsedilen rıhtım üzerine siyah taş
tomruğundan yüzü yontma döşeme
inşası
Tabyaya ulaşacak merdivenin tamiri ve

18000

eksik kademelerin tamamlanması
Kale içinde yıkılan mahalde bulunan

80

8

51200

duvarın tamiri ve üzerinin yenilenmesi
böylece yükselmesi
Kale içinin inşa edilen alt kat kışlakları

40

120

700

çerçeve ve cam ile eksik olan sıvaları;

Yan

derzleri, giriş holü ile birlikte diğer

odalar

bütün çeşitlerdeki eksiklerinin

126000

tamamlanması
Kalenin deniz tarafı büyük kapısı

8

93

5

10

60000

üzerinde bulunan tonozun tamiri
Sıva ve kiremit kalemlerinin yenilenmesi
ve çevre olukların düzenlenmesi ve
kanatların yapımı ile sac kaplanması
Bahsedilen kapı önünün, hendek üzerine

15

5

30

2

21,8

16,3

67500

arka arka sıralar halinde birbirine uyan
demir takımlı asma kale hendeği inşası
Dış kalede içi kargir rıhtımlı, masif

5

30000

tomruk taştan, iki tarafta önü tekneli
mükemmel çeşme suyu ve önüne oluk ve
lüle yerleştirilmesi
Cami-i şerifin dışında eksik kalan

41280

derzlerin ve içinin eksik olanlarının
tamamlanması
Cami-i şerif bitişiğinde kürsü ve

20

60000

kademesi taştan, gövdesi tuğladan,
şerefesine kadar mevcut minarenin
tamamlanması ve yeniden kurşun ve
gizli külahlı ve bakır alemli külahın
inşası
Zabitlerin konutlarının dışlarına yeniden

50

15

Bahsedilen konak yerlerinin arka

70+30=1

1

tarafındaki bahçe mahallerinin ve

000

90000

derz ve içlerinin bazı çeşit eksiklerinin
tamamlanması ve bazı yerlerde kaldırım
döşenmesi
6 maa

180000

temel

bölmelerin taşı yeni hatıl ve püştivanlı
üzeri ve kiremitli çatı inşası gereken
duvar ve iki tarafı derz yenilenmesi
Adı geçen yerin ön tarafı iki kenarıyla

100

1

300

2

2

60000

gereken perde duvarı
Adı geçen yerin yol üzerine yeni
kaldırım döşenmesi
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18000

Kale çevresi yakınındaki humbara

100

25

15000

yerleştirilmesi karar verilen yüksek yere,
üzerinin hafr ve tesviyesi ile bazı
yerlerde taş kesilmesi
Bahsedilen yer etrafına derz ile birlikte,

1

3

180000

destekli hatıl inşası
Bu yerden aşağı sona eren ve geçmek
için yeniden yol açılması ve yeni
kaldırım döşenmesi
Bu yerin bitiminde gereken hendek hafrı
ve toprağın kaldırılması
Bahsedilen hendek üzerine iki tarafı

12

5

54000

duvarlı, üzeri fazladan tabanlı, tahta
köprü inşası
Hamaliye, nakliye, mavna ücreti ile

640000

kayık, aletler, binalar ve diğer masraflar
toplam

2975840

24798,5 guruş 20 para

EK B.4
Tarih: 1214
(H.)1800 (M.)

Dosya No:

Gömlek No:8953

Fon Kodu: MAD.d..

Karadeniz Boğazı'nda tabyalar inşası, Liman-ı Kebir tabyasında kışlak, evler ve camii
yapılması, Karadeniz Boğazı'nda Poyraz Limanı kalesinin inşası, Anadolu tarafında
Yuşa, Rumeli tarafında Kilyos, Kuyuca, Liman-ı Kebir kalelerinin su yollarının
yapılması defteri.
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Sf.60-61
Poyraz Limanı Kalesi tamirat keşfi:
Sözü geçen Kale’nin uçurum tarafında askerlerin ikamet ettikleri kışlaklar ve cami
üzerinde çatı tamiri; kiremit, çatı ve tavan döşeme ve etrafındaki dolma duvar ve
pencere ve kapı ve yapı genelinin sıvasının bozulmadan tamir edilmesi.
Tabya künbetinde bulunan topların zemininin genişletmesi
Üst tabyada bulunan kalenin bahçe cephesine horasanlı derz yenilemesi, iç ve dış
tarafların tamiri
Üst tabyada top döşemesi gibi yerlerin yenilenmesi
Bu kısımda bulunan duvara derz yenilemesi
Bu mahaldeki kapıcı odasının yıkılmadan tamir edilmesi
Bu mahalde bulunan kale kapısı kanadının tamiri ve sac demirden kaplamasının
yenilenmesi
Kapı önünde hendek açma, köprü inşası ile birlikte zincir montajı
Bu mahaldeki iki adet karakol binası etrafına horasanlı sıva yapılması ve iç
döşemesinin tamiri
Bu mahaldeki iki adet dış kalede bulunan kışlaklar üzerinde aktarma. Kiremit, çatı ve
tavan karışık döşeme ve etrafındaki dolma duvar, kapı ve beyaz sıva. Genelinin
yıkılmadan tamir edilmesi
Taş iskele üzerinde çarpışan denizden (dalgalardan) yıkılmış olan kargir rıhtımın
yenilenmesi
Kızıl kum kürek ücreti, tekne ve diğer masraflar
Toplam 387320= 3227,5 kise 20 para

Sf.115-116
Poyraz Limanı Kalesi tamir keşfi
Cami-i şerif üzerinde kiremit aktarması ve eksiklerin tamamlanması, iç ve dışında
beyaz sıvaları yarı seviyede yenilenmesi ve yıkılmaya meyilli duvarların tamir ve
yenilenmesi
Cami-i şerifin kapısı üzerinde yıkılmaya meyilli olan saçağın renkli boyanması ile
birlikte yenilenmesi
Kale’nin zabitlerine mahsus konutlarda çatı tamiratı
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Tavan ve iç mekânda genel olarak beyaz sıvaların tamir ve yenilenmesi. Dizdar
(kale muhafızı) evinin yapılarına gereken sütunların değiştirilmesi ve yenilenmesi ile
kuvvetlendirilip istihkâm edilerek yıkılmadan yapılması.
Askerlerin kışlası iç mekanındaki yer yer beyaz sıvasının yenilenmesi. Toplam:
25000
Kale dışındaki kışlağın ön tarafında kesme taş üzeri, renkli boyalı horasanlı sıvaların
yenilenmesi. Toplam: 3000
Bahsedilen konutların taşraya çıkınca bildirilmiş olan kanalizasyonun ayrılması ve
tahliyesi Uzunluk:50, Toplam: 3000
Bahsedilen Kale reislerine mahsus, üzeri kiremit örtülü çatı, etrafı taş duvarlı, üzeri
basma tavan ile altı tahta döşemeli pencere ve kapılı ve iç mekânı beyaz sıvalı alt kat
binaları inşası ve gerekmesi halinde yeniden ilavesi. Uzunluk:15, Genişlik: 10,
Toplam: 135000
Toplam: 503080= 4192 kuruş 40 para

Sf.521-522
Kale iç mekânında askerler ve topçu kışlaları üzerinde çatı tamiri
Cami-i şerif kapısı üzerine yeniden inşa edilen sundurma
Kapı bitiminde üzeri çatı ve tavanlı tahta döşemeli, etrafı duvarlı ve pencereli
mükemmel kapıcı odası inşası
Basılan yol bölümlerinde Saray mermeri kirişli tahta döşeme yenilenmesi
Kale kapısı önündeki hendek üzerine kirişli ve tabanlı Saray mermerinden döşemeli
ahşap köprünün yenilenmesi
Dış kalede Yeniçeri ve Cebeci Kışlaları üzerinde kiremit aktarması
Mevcut yolların bozulmadan tamiri
Yeniçeri Kışlası içindeki odaların ağa tahtasından döşeme yenilenmesi
Bu mekânın içinde bozulan kargir duvarın yenilenmesi
Genel olarak bu mekânların pencerelerin çerçevelerine konulan cam
Tabya karakolhanesinde ve dizdar ağa odasında çerçeveli ve ağa tahtasından kapı
tamir
Kalenin mutfak kapısına kemer ve söveli demir sac kaplamalı mükemmel kapı
yenilemesi
Adı geçen Kale’nin orta tabyası üzeri kargir ve etrafı sınırlanmakla yağmur alacağı
aşikar olduğundan yüksek kısmı için 4 adet menfes açılması
97

Açılan mekânlarda etrafı kargir duvarlı, üzeri tuğladan kargir tonozlu 4 adet kargir
havalandırma yenilenmesi; kalıpla harç dökülmesi ve sıvası ile birlikte
Hamaliye, nakliye ve mavna ücreti ile kayık ve diğer masraflar
Toplam 117480=679 kuruş

EK B.5
Tarih:
3 Ramazan 1236 (H.) Dosya No:
4 Haziran 1821 (M.)

Gömlek

Fon

No:16286

Kodu: D..BŞM.BNE.d...

Boğaziçi'ndeki Yeniköy, Tarabya, Baltalimanı, Silivriburnu, Kılburun ve Poyraz
Kalesi ile Çakal Burnu'nda Nakkaş İskelesi rıhtımında yapılacak tabyanın inşası,
ahşap top döşemesi, cebhanesi ve diğer keşif, muayene ve masrafını gösterir defter.
Süleyman Ağa kulları marifetiyle tamir ve yenileme için başlatılan Karadeniz
Boğazı’nın Anadolu tarafında bulunan Yuşa tabyası, Kılburun ve Poyraz Kalesi ve
Riva Kalesi yakınındaki Elmas tabyasıyla 3 kıta tabya ve 1 kıta kalenin top siperleri,
ve kargir duvar ve top döşemeleri, kargir cebhane ve sundurmalar için yapılan keşif
defteridir.

Poyraz Kalesi ile ilgili kısım:
Bahsedilen tabya içinde bulunan top döşemesinin altına kirişler ilavesiyle
döşemesinin tamir ve yenilenmesi
Bahsedilen Kale geri tabyası önünde bulunan masif duvarın açılması. İki tarafı masif
merdiven ayağı ve kemeri mazgal inşası
Bahsedilen Kale’nin daha yüksek seviyesinde üst taraftaki bir adet top döşemesi
kaldırılması
Masif yontma taş mazgallı içi masif döşemeli tabya inşası
Bahsedilen tabya bitişiğinde merdiven inşası
Kale kapısı önünde demir mil ve çemberi tamir edilerek döşemesinin yenilenmesi
Hamaliye, nakliye ve inşası masrafı 30314
Toplam 323443=2778 kise 23 para
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EK B.6
Tarih: 29 Muharrem
1253 (5 Mayıs 1837)

Dosya No:

Gömlek

Fon

No:16466

Kodu: D..BŞM.BNE.d...

Karadeniz Boğazı'ndaki kalelerden Kılburnu, Poyraz Limanı, Garibçe, Liman-ı Kebir
Kaleleri ile dört adet kale tabyasının tamiri için yapılan keşif ve tahmini masrafı
gösterir defter.

Anadolu sahilindeki Poyraz Limanı Kalesi Tamir keşfi için
Bahsedilen Kale’nin daha alçak seviyesinde masif top siperleri kötü bulunduğundan
kaldırılması, büyük taş tomruğundan yontma ve cephesi ince toprak ile tesviyeli
kanat, dil ve kurşun ile rabtlı masif top siperleri inşasıyla ve top zemininin kapak
döşemesinin siyah taş kapağından yarı derecede yenilemesiyle yardımlarının
gerekmesi üzerine tamiriyle bahsedilen tabyanın düzenlenmesi
Bahsedilen Kale’nin orta seviyesinde kargir zemininde mevcut top mazgalları ve
cephanelerine horasanlı sıva ve üzerine badana yapılması ve bahsedilen yerde toplar
altının ahşap döşemesinin eskimiş olanlarının tamamlanmasıyla tamiri
Bahsedilen Kale’nin orta tabya olarak tabir edilen tabyanın top siperleri harab
olduğundan kaldırılması, eski vasıflarının aynısı masif top siperleri inşasıyla ve
toplar altının taş kapak döşemelerinin tamiriyle bahsedilen tabyanın yazılmış olan
düzenlemesi
Bahsedilen Kale’nin dört bölüm tabyalarından yüksek seviyedekinin kargir top
siperleri bozulmuş olduğundan kaldırılması, eskiden beri var olan benzer yüksek bir
sıra taş kapak, kargir güverteli ve cephesi Horasan harcıyla derz ve badanalı kargir
top siperleri inşası.
Toplar altında mevcut kapak döşemesinin yer yer tamamlanmasıyla uygun olan
mekânlara derz yapılması
Bahsedilen Kale’nin Orta platformunda kargir kemeri ve cephesine derz yapılmasıyla
üzerine badana yapılması
Tabyanın kapısının masif söve yenilenmesi ve keşfolunmuş mekânda, cephesi sac
kaplı demir aletleri, bütün tabya kapısı yenilenmesi ile birlikte. Kısacası bahsedilen
tabyanın yazılı çehre iyileştirmesi düzenlenmesi
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Tabya kapısının som sövesi

Uzunluk

Genişlik Alan

Toplam

70

10

3,5

1890

70

3,5

8

0,5

Cismen

250

yenilenmesi

0,5

Sac kaplı tabya kapısı inşası

2,5

3,5

437,5

Bahsedilen tabyada mevcut

15

8

240

kargir mühimmat ambarı içinde
derz ve badana yapılması
Bahsedilen tabyanın içinde ışık

1

1,5

450

için pencerelerinin mevcut
sövelerine doğrama demir
kapak
Bahsedilen Kale’nin üç kat tabyaları burunları ve cepheleriyle ve asker kışlaları arka
tarafında bulunan ve gerideki muhafaza duvarları ve cephesinde eskimiş derzleri
yenilenmesiyle üzerlerine badana yapılması ve tabyadaki taş basamaklı kargir
merdiveninin eksik kapaklarının tamamlanmasıyla tamiri ve yol mahallerinde
eskimiş kaldırımların yenilenmesi ve bahsedilen mekanların düzenlenmesi ile birlikte

Taş merdiven tamiri

Uzunluk

Genişlik

11

3,5

10

3,5

08

2

10

1,5

08

3

Uzaklık

Alan

Toplam
642,5

Derz ve badanası

Derz ve badanası

100

100

10

090

20

047

15

117

07

120

17

050

09

130

11

030

04

040

03

16968

Kaldırım tecdidi

050

3,5

120

1,5

100

2

1110

Bahsedilen Kale’nin kapısı içinde bulunan kargir cephanesi bozulduğundan üzerinin
kargir tonoz kemeri üzerine tahta rıhtım siyah taş kapağından birbirine uygun
birleşmiş ve cepheleri ince tarak ile tesviyelenmesi,
Gerekmesi üzere şev verilerek kapak döşeme inşasıyla ve bahsedilen cephane
kapısına neccarkari söveleri bulunarak yenileme kaydı yapılması
Asker kışlasının önünde perde duvarı üst kısımlarına kapak döşeme inşasıyla çehre
iyileştirmesi düzenlenmesi
Uzunluk Genişlik

Alan

Taş kapak döşeme

12

8

Cebehane üzeri

inşası

30

1

Duvar

Toplam
1890

yükseltilmesi
Meşe cebehane

1,5

2,5

93,5

kapısı inşası

Orta Tabya olarak tabir edilen tabya iç mekanında atik nöbethanesi kaldırılması,
geçmiş özellikleri gereğince müştemilatın hepsinin eksikleri tamamlanarak, sancak
kulesi inşası, değeri 30000 olan bahsedilen tabyanın iç mekanında atik mühimmat
ambarı çok köhne ve harap olmuş olduğundan kaldırılıp yeni moloz taş harçla karışık
dört tarafı çatı çıkınca kargir duvarı üzeri yüksek tavan kara çatılı, derzli meşe
döşeme ve kapılı dışı ve içi derz ve badanalı içi gereğine göre kerevet ve ışık için
pencereli müştemilatıyla yarı kargir alt kat mühimmat konulmasına mahsus ambar
inşası
Bahsedilen Kale’nin büyük kule kapısı iki tarafının masif sövesi kötü bulunduğundan
üzerinin kargir sövesi ardına alınarak büyük taş yontma kanat ve dil ile bağlı iki
tarafına masif söve yenilenmesiyle ve keşfolunmuş mahale alçı taşı, üzeri meşe kaplı,
üzeri sac kaplı ve dirhem başlı çiviyle birleştirilmiş kale kapısı inşasıyla ve bu kapı
önünde ahşap köprünün kaldırılması.
Yeni Dünya’dan kazık ve tabanlı üzeri çifte döşeme ve gerektiği kadar kolluklu
ahşap köprü inşasıyla ve kale kapısı iki tarafına ve üzeri beyaz sıvaları
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yenilenmesiyle meydana gelen bahsedilen kapının çehre iyileştirmesi ile vasıflarının
düzenlenmesi.
Bahsedilen Kale’nin yüksekteki seviyesine bakan zabit dairesiyle ve bitişiğinde
topçu askerlerine mahsus kışlak binaları tamamen harab ve perişan olduğundan
kaldırılması. Yıkıntıdan kullanılmaya değer olanların kullanılmasıyla yarı kargir alt
kat askeri koğuşlarıyla ve zabit dairesi inşası
İnşa edilecek asker kışlasının bir tarafı sedd duvarına denk geldiğinden mevcut sedd
duvarı binanın çürük kısmı parçalanarak, halis harçla bitişik derzli meşeden hatıl ve
püştivanlı ve cephesi derz ve badanalı sedd duvarı üstüne kargir duvar ilavesi
Asâkir-i Mansûre-i Muhammedî askerlerine mahsus iki adet kışladan aşağı kışlak
olarak tabir edilen itibar gören kışlanın gereği olmadığından terk olunarak ancak
yukarı kışlak dahi tamir kabul etmediğinden tamamen kaldırılması.
Mevcut temeli üzerinden çatıyla aynı seviyede, daha öncesinde kargir duvarlı üzeri
kiremit ile örtülü eksiksiz çatılı ve satranç derzli meşe döşemeli kışlak inşası
Ahşap söve, pirinç laleli demir parmaklık doğrama çifte kanat meşeden yapılmış
çerçeve, ayna ile gerekmesi üzere pencereli ve doğrama oda kapılı içinin derz ve
badana üç kat beyaz sıvalı ve beyaz yağlıboyalı kilit, zemberek ve halka ile birlikte.
Müştemilatın hepsi tamamlanarak kârgîr âsâkir-i mansûreye mahsûs kışlak
binalarının çehre iyileştirmesinin yazılmış olan inşası
Bahsedilen kışlağın atik ve köhne mutfağı parçalanarak iki tarafını kargir duvarlı
üzeri kiremit çatılı, bu duvarı derzli, içi bağdadi tavan ve kapak döşemeli ve kerevet
ve dolap varaklı, ışık için pencereli neccarkari kapılı içi derz ve badanalı. İçi beyaz
sıvalı, mutfak binası inşasıyla ve mevcut kargir ocağı tamir edilerek, taş bölmeleri
yenilenerek mutfak inşası

Kale’nin zabitlerine mahsus birbirine birleşik zabit konaklarının kiremit
yerleştirilmesiyle çatı tamiri ve kiremit nakliyesi ve yan taraflarına derz yapılmasıyla
içinde yer yer tavan ve döşeme tamiri sıvalarının eskimiş kısımlarının yenilenmesi.
Boyaların tazelenmesiyle eksik kilit ve zemberek ve halka tamamlaması ve
pencerelerinde eksik kanat ve çerçeve yenilemesi ve kırılan camlarının
tamamlanması. Kısacası bahsedilen kısımların yıkılmadan yapılmasıyla arkalarında
bahçe duvarlarının yıkılmış kısımları inşasıyla zabit konaklarının yıkılmadan imarı.
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Uzunluk Genişlik
Binaların tamiri

33

14

50

01

Toplam
25600

Kitâbe saçak tamiri
Bahçe duvarı inşâsı

Uzaklık Alan

1

Hammaliye ve

600

1

120

4

7200
59335

nakliye
Toplam

605113
1210 kuruş 113
küsûr
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Şekil G.160 : Z07Alt Platform’a çıkış.

Şekil G.161 : Z07 Mekanı.

Şekil G.162 : Alt Platform’a çıkış.
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Şekil G.163 : Alt Platform’a çıkış.

Şekil G.164 : Z08 Mekanı güney
duvarı.

Şekil G.165 : Z08 Mekanı kuzey yönüne
bakış.
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Şekil G.166 : Z08 Mekanı kuzeydoğu duvarı.

Şekil G.167 : Z08 Mekanı giriş kapısı eşiği.
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Şekil G.168 : Z09 Mekanı batı duvarı.

Şekil G.169 : Z09 Mekanı top atış deliği.
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Şekil G.170 : Z09 Mekanı doğu duvarı.

Şekil G.171 : Z09 Mekanı güney duvarı.

Şekil G.172 : Z09 Mekanı kuzey duvarı.
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Şekil G.173 : Z10 Mekanı güneybatı duvarı.

Şekil G.174 : Z10 Mekanı
kuzeybatı
duvarındaki
top atış deliği.

Şekil G.175 : Z10 Mekanı kuzey duvarı.
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Şekil G.176 : Z11 Mekanı kuzeydoğu duvarı.

Şekil G.177 : Z11 Mekanı kuzeybatı duvarı.

Şekil G.178 : Z11 Mekanı güneybatı duvarı.
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Şekil G.179 : Z12 Mekanı
Şekil G.180 : Z12 Mekanındaki top atış deliği.
kuzeybatı yönüne
bakış.

Şekil G.181 : Z12 Mekanı kuzeybatı yönündeki
pencereye dönüştürülmüş huruç
kapısına bakış.
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Şekil G.182 : Huruç kapısı
güneybatı
duvarı.

Şekil G.183 : Huruç kapısı üzerindeki beşik
tonoz.

Şekil G.184 : Huruç kapısı
üzerindeki beşik tonoz.

Şekil G.185 : Pencereye dönüştürülmüş olan huruç kapısı.
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Şekil G.186 : Poyraz Kalesi girişinde avlu duvarı kalıntısı.

Şekil G.187 : Poyraz Kalesi girişinde Su Haznesi yapısına bitişik giriş duvarı
kalıntısı.
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Şekil G.188 : Su haznesi ve bitişik giriş duvarı kalıntısı.

Şekil G.189 : Poyraz Kalesi girişinde Su Haznesi yapısına bitişik giriş duvarı
kalıntısı.
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Şekil G.190 : Su Haznesi yapısı batı görünüşü.

Şekil G.191 : Su Haznesi yapısı girişi, güney görünüş.
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Şekil G.192 : Su Haznesi kuzey cephesi.

Şekil G.193 : Su Haznesi yapısı iç mekan.
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Şekil G.194 : Su Haznesi yapısı zemini ve yapılan tahribat.

Şekil G.195 : Su Haznesi yapısında yapılan tahribat sonucu özgün zemin
katmanlarının görüldüğü çukur.
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Şekil G.196 : Su Haznesi yapısı tavan tuğla örgüsü.

Şekil G.197 : Cephanelik Yapısı Girişi.
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Şekil G.198 : Cephanelik Yapısı Girişi.

Şekil G.199 : Cephanelik
Yapısı Girişi.

Şekil G.200 : Cephanelik Yapısı Girişi.
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Şekil G.201 : Cephanelik Yapısı içinden giriş kemerine bakış.

Şekil G.202 : Cephanelik Yapısı iç mekan, kuzey duvarına bakış.
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Şekil G.203 : Cephanelik Yapısı kuzey penceresi.

Şekil G.204 : Cephanelik Yapısı batı duvarı.

203

Şekil G.205 : Cephanelik Yapısı doğu duvarı.

Şekil G.206 : Cephanelik Yapısı güney duvarı, giriş kapısına bakış.
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Şekil G.207 : Kale’nin kuzey duvarı kalıntısı.

Şekil E.208 : Kale girişine içeriden bakış.
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Şekil G.209 : Betonarme ek yapı, güneybatı yönüne bakış.

Şekil G.210 : Betonarme ek yapı, doğu cephesi.

Şekil G.211 : Betonarme ek yapı iç mekanı.
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EK H

Barbata: Kale ve sur duvarlarının üst kesiminde mazgallar ve mazgal siperlerinden
oluşan koruma kesimi (Sözen ve Tanyeli, 1994).
Batarya: En küçük topçu birliği (TDK)
Burç: Sur veya kale duvarlarına bitişik yapılan dairesel, dikdörtgensel ya da çokgen
planı savunma kulesi (Sözen ve Tanyeli, 1994).
Cebhane: Savaş aletlerinin korunduğu yer (Özön, 1965)
Dizdar: Kale bekçisi, kale muhafızı (TDK)
Gözetleme(Gözcü) Kulesi: Düşmanın geleceği yolları gören, yapıdan dışarıya doğru
taşacak şekilde inşa edilen yapı
Hendek: Kale’nin girişini korumak için, kale etrafında kazılan çukur. Hendek,
imkân varsa suyla doldurulurdu ve geçiş sağlamak için iner kalkar bir köprü zincirle
bağlı olarak hendeğin karşı tarafına inerdi; gerektiğinde de yukarı kaldırılarak kale
girişini perdeleyerek girişi zorlaştırırdı (TDVİA).
Hisar: Eskiden taştan yapılan kuleli ve yüksek duvarlı küçük kale olarak tarif
edilmiştir (Hasol, 1979).
Humbara: Demir veya tunçtan dökülmüş, içi boş ve yuvarlak olarak yapılan ve içine
patlayıcı maddeler doldurularak havan topu veya elle atılan harp aleti (TDK)
Huruç: çıkma, çıkış (TDK)
Kazamat: Sur duvarlarında savunma görevini yapan askerlerin yaşama odaları ya da
küçük savunma hücresi. Kazamatlı surlar yapı malzemesinden tasarruf sağlar ve
içerlerine askeri birlik ve savaş araç-gereçleri yerleştirmeyi olanaklı kılardı (Sözen,
M. ve Tanyeli, U. 1994). Türkçe’de eskiden ‘kumkuma’ denen bu mekan daha
sonraları Fransızca ‘cazemate’ veya İtalyanca ‘casamatta’ kelimesinden dilimize
geçmiştir (TDVİA).
Kışlak: Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ‘kışın barınılan yer’ olarak belirtilen bu
kavram Osmanlı Dönemi Belgelerinde Asker Barınağı olarak geçmektedir. Kışla
kelimesi de ‘Askeri birliklerin barınması için yapılmış yapı ya da yapı topluluğu’
olarak açıklanmıştır (Sözen, M. ve Tanyeli, U. 1994).
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Mazgal: Kale duvarlarında iç yanı geniş, dış yanı dar delik. Kale korkuluğunda
mazgal dişleri arasında kalan her boşluk (Hasol, 1979)
Mühimmat: Savaş gereçleri (TDK)
Nöbethane: Askerlerin herhangi bir tehlikeye karşı nöbet beklediği kısım
Sancak Kulesi: Bayrak asmak için inşa edilmiş, yüksek kule
Seğirdim yeri:

Kale duvarlarının üstünde

barbatanın arkasında

bulunan,

savunanların her yere ulaşmalarını sağlamak için yapılan düz yol (ESA).
Sur: Kentleri kuşatan kuleli, burçlu ve mazgallı savunma duvarları surlardır(ESA).
Top: Gülle veya şarapnel atan büyük, ateşli silah (TDK).
Top siperi (Kale siperi): Top mazgalları arasındaki duvar, dendan
Zabit Konakları (Karakol binaları): Rütbeli askerlerin ikamet ettiği konutlar
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EK I
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