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Bu karekod araciliG ile 

sayly! elekironik onamada 

gértntileyebilirsiniz.



 
 

Konya Kapu Camii ve Cevresi, Omer Faruk Tekin



Mimarlik ve Sanat Kulubu'nUn “gec-me-mis olan 
hatirlatmak” ve “gelecek olan icin de hafiza 

olusturmak” gayesiyle cikarmaya basladiklan 

“Mimari Hafiza” dergisi, her sayida giderek 
zenginlesen ve rafinelesen icerigiyle besinci sayisina 

Ulasti. Gecmis sayilarla birlikte bdoyle bir donemde, 
bu sayinin yaninda gelecek birkag¢ sayinin da 

iceriklerini Ureten yogun bir calismayla ciddi bir 
birikim olusturmay! basarmis olmalarindan dolay 

dergi ekibini tebrik ederim. 

Bu sayidan ifibaren yapllacak bir editor deGisiklidi 

sebebiyle halef ve selef editorleri burada 
zikrederek, Tfebrik ve tesekkUrlerimi iletmek isterim. 

Malumunuz tecrubeler paylasildikca kiymetlidir ve 
paylasim bir orfam kadar bir surece de ihtivyac¢ 

duyar. Bu vesileyle bu sayiya kadar Ozverili bir 

sekilde dergi editonugunu surdurmus olan ve 
donem sonunda mezun edecegimiz Feyza 

Koroglu'na, hatirlatilmasi gereken hususlari 
yazarlara ve bizlere hatirlatmasi gibi, gorevinin 

bilincinde bir ediforuUn yapmasi gereken her seyi 
yapmasi sebebiyle tesekkUr ederim. Yeni 

editérUmUz Ibrahim Ethem Karakése’' ye gérevinde 

muvaffakiyetler dilerim. 

Omer Faruk Tekin 
Mimarlik ve Sanat KulUbU 

Kuldp Danismani



Mimari Hafiza 5. Sayisinda, 

Yarin igin bugUNnU anlamak, bUgUNU anlamak icin 

ise dUnu bilmek gerekmektedir. BU dogrultuda tarih 

yaziciligi foplumun gelecegini aydiniatmada onem 
teskil etmektedir. Karsiladiklari toplumsal gorev ve 

intivag nedeniyle ait oldugu zamania i¢ ice olan 
mimarlik Uygulamasi, Zamaninin dUsUnce, sosyoloji, 

ekonomik tarihleri hakkinda belge nitelidi 
fasimaktadir. BU da demektir ki: 

“Tarihi bir mimari eser, bir farih yazimiadir.” 

Bu bilincle, ekseriyetiyle bireysel gelisimimiz icin 

Urettigimiz Mimari Hafiza Dergimizin mayis ay! 
sayisinda, tarihi eser merkezinde bir icerik hazirladik. 

Bu sayimizin da okuyan arkadaslarimiza faydall 

olmasini femenni eder, bugUne kadar dergimizin 

hazirlanmasinda emedi gecen arkadaslarimiza ve 
ddima bizleri destekleyen hocalanmiza tesekkUru bir 

bore biliriz. 

Feyza Koroglu 
Editor
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BIR MIMAR BIR USLUP 

JORN UTZON 
Ibrahim Ethem Karak6ése* 

Gemi muUhendisi olan bir babanin cocugu olarak 1918 yilinda 
Danimarka’da dunyaya geldi. Babasi ve birkag aile Uyesinin 

tersanede calismasindan oturu kucuk yaslardan itibaren 
tersanelerde vakit gecirdi. Orta okul yillarina rastlayan bu surecte, 

tersanede yeni tasarimlar, plan cizimleri ve maket yapiminda 
babasina yardim etti. 18 yasina geldiginde donanma ofisinde, 

babas1 gibi, gemi muhendisi olabilecegini fark etti. 

8 “Istanbul S. Zaim Universitesi, Mimarlik OGrencisi, 3



BIR MIMAR BiR USLUP JORN UTZON 

Kraliyet GUzel Sanatlar Akademisinde, heykeltiraslik alaninda 
profesor olan babasinin kuzeni Einar Utzon-Frank ile heykellere ve 

heykeltirasliga merak saldi ve bu merakla sanatci olabilecegine 
karar verdi. Bu dusunce dogrultusunda, mimarligin, sanat alaninda 

en iyi Kariyer yoluna sahip olabilecegini dUsunerek mimarlik 

egitimine basladi. 1942 yilinda, 2. Dunya Savas1 sebebiyle bircok 
Ogrenci gibi erken mezun oldugu mimarlik boluUmUnden, zamaninin 

bircok mimari gibi Isvec’teki ofislerde calisti. Takip eden yillarda, 
Alvar Alto’nun yaninda calismak Uzere Finlandiya’ya gitti. Daha 

sonra Frank Lloyd Wright’1n Arizona eyaletindeki okuluna ziyarette 
bulundu ve bir sure yaninda kald1. 

1950 yilini ulkesine donerek, Kopenhag’da kendi mimarlik ofisini 
acti. Kendi ofisini actiktan 7 yil sonra, 1957 yilinda, Sidney Opera 

Binas! proje yarismasini kazandi. Bu yapisindaki kabuk sistemlerin 
nasil yapilacagini da yine kendisi cozdu. 1973 yilinda tamamlanan 

bu projesinin ardindan, 2003 yilinda Pritzker Mimarlik OdiilUine 
layik goruldu. 2007 yilinda ise Sidney Opera Binasi’nin DUnya Miras 

listesine alinmasiyla, yasarken eseri bu listeye giren mimarlardan 
olmustur. 

Bircogu konut projesi olmak Uzere onlarca projeye imza atan Jorn 
Utzon, 2008 yilinda Kopenhag’daki evinde gecirdigi kalp krizi 

sonucu hayata gozlerini kapad. 

Modulasyona tutku ile bagliydi. Hatta bu modul tutkusu o kadar 
ileri gitmisti ki Le Courbusier’in Modulor’undan esinlenerek 

“UTZOLOR” adini verdigi, mobilyadan yapinin taslyicisina kadar 

butUn tasarimlan icginde ihtiva edecek bir modulasyon sistemi 
ortaya koymustu. “Organik” bir mimari anlay1s1 benimseyen Utzon, 
1952’de kendisi icin Hellebaek’te insa ettigi evde 12 cm’lik modul 
kullanmisti ki bu olcuyU tugla malzemenin olcUstinden cikarmisti. 
Ilerleyen yillarda Mayorka’da gerceklestirecegi projede ise o 
bolgede yaygin olarak bulunan 40x40 cm’lik kumtasi bloklarini, 

tasarimina modul olarak almistir.



BIR MiIMAR BiR USLUP JORN UTZON 

  
Fredensborg Evleri, Danimarka 

Danimarka’nin Fredensborg Kasabasi’nin daglik bolgesinin 

eteklerinde yer alan toplu konut projesidir. Ulke disinda uzun sure 
calismis Danimarka emeklilerinin ev ihtiyacini Karsilamak icin 

1960’l1 yillarda tasarlanmistir. L seklinde 47 evden olusan bu 

komplekse ek olarak restoran ve toplanti salonu yapilmistir. Her 
bir evin L seklini dikdortgene tamamlayacak sekilde kUcUk bir 

bahcesi ve bu bahceyi cevreleyen bahce duvarlan vardir. Evler tek 
kath planlanmis olup, catilarin akis yonU her evin bahcesine dogru 
olacak sekilde tasarlanmistir.
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FREDENSBORG HOUSES 

WINMAMARCA 19627-1965  



BIR MIMAR BiR USLUP JORN UTZON 

Kuveyt Ulusal Meclis Binas! 

1972 yilinda yapimina baslanan bina, birinci katinda Kuveyt 

Parlamentosu, ikinci katinda Kuveyt Milli Meclisi olmak uzere iki 

kattan olusmaktadir. Utzon’un bu eserinde, moduler tasarlanmis 
calisma ofisleri yer almaktadir ve yapida bu modUulasyona uygun 

olacak sekilde Uretilen hazir beton elemantar kullanilmistir. Yapi, 
ana cadde uzerinde genis bir alana yayilmistir. Ana cadde ile yap1 

arasi yuksekce konumlandirilmis bir Kanopi ile saglanmistir. Bu 
kanopi ile ofisler ve toplanti salonlarinin Kuveyt’in kavurucu 

sicaklarindan korunmasi saglanmistir. 1984’te tamamlanan yap), 

1991 yilinda Korfez Savas sirasinda hasar almis ve bizzat miman 
Utzon tarafindan restorasyon mudahale projesi hazirlanip, 

onanltmistir. 
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BIR MIMAR BiR USLUP JORN UTZON 
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Kuveyt Ulusal Meclis Binasi Kesiti 

https://www.kenseptprojeler.com/kuwait-national-assembly-building 
http://mimdap.org/20 18/04/jorn-utzonun-10-projesi 
Civelek, Yusuf, Yapisalcilik, Jorn Utzon, Modtil ve Mimarlik, Nobel Yayinlari, 2018 

Pritzker Architecture Prize, 2003 Laureate, Jorn Utzon, Biyografi 
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MIMARI MIRAS NITELIGINDEKI 
ENDUSTRIYEL ALANLARIN YENIDEN 
ISLEVLENDIRILMESI 
Ars. Gor. Ahmet Kurnaz* 

Dogal cevre unsurlarindan sadece bin olan insan, zamanla ait 
oldugu bu cevre icinde korunma, barinma ve bir takim diger 
intiyaclan icin kendi yapilarini Uretmeye baslamistir. Dogal 
cevrenin icinde yapma cevre olusturma sUrecini bu sekilde 
baslatmistir. Yapma cevre, olusturulmus oldugu donemde yasayan 
toplumun bilgi, teknoloji ve toplumsal degerlerini yansitmaktadtr. 

12 = *istanbul S. Zaim Universitesi, Arastirma Géreviisi



ENDUSTRIYEL ALANLARIN YENIDEN ISLEVLENDIRILMESI 

Taniklik ettikleri tarihi yansitan somut ornekler olan mimari miras 
niteligindeki yapilar, gecmisten guUnUmuze toplum tarihine 1sik 

tutmaktadir. Kamusal bellegin birer parcasi olan bu yapilarin 
korunarak gunumUze ulasmasi ve gunUmuz ihtiyaclarina adapte 

edilerek kullanima kazandirilmasi, tarih ve kultur 

surdurulebilirligini saglamaktadir. Ayni zamanda yap, verilen yeni 
isleviyle tekrar deger kazanmaktadir. Yeniden islevlendirme, 
kulturel degeri olan yapilari hayata kazandirabilen guncel bir 
yontemdir. 

   
Sekil 1 ve 2: 1896-1899 yillan arasinda Viyana’da insa edilen gazometreler, gaz ihtiyacini saglayan tanklan barindirirken, 

1999-2001 yillan arasinda yeniden isleviendirilerek konut, is yeri, ofis ve alisveris merkezine donusturuldu. 

Yeniden islevlendirme; diger donUsum mUdahale bicimlerinden 
fark olarak ihtiyaclar dogrultusunda yapinin ozgun islevi disinda 

cagdas islevle degerlendirilmesi anlamina gelmektedir. Genel 
anlamda bir tasarim mUdahalesidir denilebilir. Tanimi biraz daha 
acarsak, yeniden islevlendirme, mevcut islevleri ile kullanilamaz 
hale gelmis yapilarin fiziki variiklarinin korunarak ve yeniden 
islevlendirilerek tekrar insan Kullanimina sunulmasidir. Korumaya 
deger yapinin yeniden islevlendirilmesi, cesitli adaptasyonlarla 
yapinin gcagdas kullanimina olanak vererek yapidan islevsel 

anlamda yararlanilmasinin yaninda, yapinin yasanilir hale 

gelmesiyle, tasidigi manevi degerlerin korunarak gelecek 
kusaklara da aktarilmasidir (Sekil 1 ve 2). Zaman ve mekan 

kavramlari baglaminda, donusturulen yapilar, gecmisten tasidig1 
izlerle gelecege uzanan bir degerdir. Binalar tasidiklari belge 
nitelikleriyle, toplumun simgesi olarak zamanin surekliligini 
saglarlar. Bu sebeple yeniden isleviendinilen yapiy1 kullanan ve 

ziyaret edenlerin, gecmisin izlerini gorebilmesi ve tarihi kimliginin 

farkina varmasi acisindan cok Onemlidir. 

13



ENDUSTRIYEL ALANLARIN YENIDEN ISLEVLENDIRILMESI 

Zaman icerisinde yipranmis, yeterliligini yitirmis veya terk edilerek 

kullanimi birakilmis yapilarin, bakimlan ve onarnmlarinin yapilarak, 
cesitli mudahaleler ile yeni islevler verilmesi, gerek tarihsel ve 

kulturel degerlerin guUnumuze aktarimi, gerekse de finansal acidan 
olumlu yonde degerlendirilmektedir. Korumay1, eldeki yapt 

stokunun degerlendirilmesi olarak yorumlamak, yeniden 
istevlendirmenin ekonomik yOnunU ortaya cikarmaktadir. Ekonomi 
ve kaynaklarin iyi kullanilmasi ile alakali olarak mevcut tarihi 

yapilarin korunmasi ve yeniden islevlendirilmesi bir luks degil, en 
Onemli yapma cevre varliklarindan birinin tutumluca kullanimidtr. 
Mevcut tarihi yapi ve alanlara yeni islevler yuklemenin baslica 
avantajlan; ekonomi ve kaynaklarin 1yi kullanilmasi, tarihi yapilarin 

kendilerini finanse edebilmesi, mimari kimlik ve kamusal bellek 

olusturulmasi, kultUrel mirasin, cevresel faktorlerin ve dogal 
Kaynaklarin olumlu kullanimidtr. 

Yeni islevlerin yUklenmesi sirasinda bir takim belirleyici 

unsurlarlar goz OnUne alinmalidir. Bu belirleyici unsurlardan en 
Onemlisi yeniden islevlendirmenin en temel mimari problemi olan; 

mevcut yapinin sinirlaridir. Bu baglamda, yeniden islevlendirmede 
islevin bi¢imi izlemesi kacinilmazdir. Vitruvius’un “utilitas, firmitas, 
venustas” olarak nitelendirdigi mimarligin temel kKavramlarindan 

olan “utilitas” yani islevsellik, mimarlik acgisindan onemli bir 
kavramdir. Yapinin islevi, mimari tasarim surecini etkileyen en 

Onemli kavramlardan biridir. Yeni bir islev yapinin OzgUn islevinin 
disinda verilen islev olmakla birlikte, modern mimarlikla ortaya 
cikan “bicim, islevi izler” durumu yerine yeniden islevlendirmede 
“islev, bi¢cimi izler” durumu ortaya cikmaktaatr. 

Endustri devrimi ile baslayan surec, sosyal ve ekonomik yasami 

etkiledigi gibi mimarlikta da cesitli gelismeler meydana getirmistir. 

Endustrilesmenin geregi olarak ortaya cikan endustni yapilari genis 
acikliklan, yeni malzeme ve yeni yapim teknikleri ile modern 

mimarligin ilk orneklerinden olmuslardir. Modern toplumun ve 
Sanayilesmenin simgeleri haline gelen endustri yapilan yillarca 

Uretim yapmis, kamusal bellegin parcalan olmuslardir. 

14



ENDUSTRIYEL ALANLARIN YENIDEN ISLEVLENDIRILMESI 

Sehirlerde genis alanlara yayilan dev endustriyel yapilar zamanla 

ofis, kutUphane, ortak alanlar ve isci konutlari gibi yeni yapilarin 
eklenmesiyle endustriyel kampuslere donusmuslerdir. 

Bulunduklari kentlerin degisiminde, gelisiminde onemli rol 
oynayan bu yapilar dunya genelinde olusan yeni faktorler ile 

teknolojinin gerisinde kalmis ya da kentlerin gelisimi ile kent 
yerlesim alanlarinin icinde kalmistir (Sekil 3 ve 4). Uretimi duran 
veya islevini yitirmis kentsel kulturel bellegin parcalan olan bu 

yapilar endustri miras1 kKapsaminda degerlendinlmektedir. 
Ce : a 

il 
eS a: 
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Sekil 3 ve 4: 1947-1963 yillarl arasinda Londra’da insa edilen Bankside Elektrik Santrali 

2000 yilinda yeniden islevlendirilerek modern sanatlar muzesine donusturuldu. 

Yapildiklarn’ donemde kent ceperinde kalan, kentin zamanla 

buyuyerek genislemesi sonucu gunUmUzde merkezde yer alan 

endustn yapilari suregelen donUsum surecindeki en onemli 
potansiyel alanlardan biridir. Modern donemin etkisinde gelisen, 

genis mekansal hacimlere sahip Uretim amacli yapilmis olan 
endustni yapilarinin korunmasinda guncel bir restorasyon yontemi 

olan yeniden islevlendirme tercih edilebilmektedir. Endustn 
Devrimi sonrasinda insa edilen, buyuk olcekli endUustri yapilarini 

korumak icin baslica ic ana ozellik bulunur. Iki, endUstri yapilan 
Sahip olduklan kutlesel irilik nedeniyle cevresel algiyl 

etkilemelerinin yaninda, belirgin teknik ve mimari ozellikler 

tasirlar. Ikincisi, cogu endustri yapisi, yapiminda kullanilan uzun 
OmurlU malzemelerden dolayi uzun fiziki Omre sahip ve dayanikl 

yapilardir. Son olarak, endustri yapilari doluluk — bosluk orani ve 
aydiniik — karanuik miktari gibi belirli bir ritim ve orana sahip 

olarak tasarlandigindan, i¢ mekanda kolayca degisiklik yapmaya 
uygun esneklige sahiptir. 

15



ENDUSTRIYEL ALANLARIN YENIDEN ISLEVLENDIRILMESI 

Venedik tuzUgunde; “yapilarin yeniden islevlendinlip kullanilmasi 

igin plan sinirlan iginde fonksiyon degisikliginin gerektirdigi 
degisiklikler tasarlanabilir ve buna izin verilebilir.” ifadesi ile 

vurgulanan mudahale bicimi; plan duzenine ve yapinin 
ozgunlugune yapilacak olan en az mUdahale durumu endustri 

yapilarinda daha mumkun olmaktadir. 

Endustri Mirasi denilince akla ilk gelen konu, bir zamanlar 

endustriye yonelik olarak gerceklestinilen yapi stokunun guUnumuze 
aktarimi ve degerlendirilmesidir. Endustn yapilarinin islevlerinin 

yitirmeleri sonucu, sehirlerin icinde cok bUuyUk alanlar kaldigi 
tespit edilmistir. Bu alanlardaki yapilarin, struktUrel sistemin genis 

acikliklardan ve genellikle yuksek hacimlerden olusmasi, kolaylikla 
mudahale edilebilmesi gibi sebeplerle mekansal olarak, konut, 

muze, ofis, cagdas sanat galerisi, egitim yapisi, alisveris merkezi, 

otel gibi pek cok fonksiyonla yeniden islevlendirilebildigi 
gorulmustur (Sekil 5 ve 6). 

~., 

  
Sekil 5: 1914 yilinda [stanbul'da insa edilen Silahtaraga Elektrik Santrali 

16



ENDUSTRIYEL ALANLARIN YENIDEN ISLEVLENDIRILMESI 

Tarihi yapiya yeni islev verilirken, yapinin sahip oldugu mimari ve 
mekansal ozellikleri iyi degerlendirilmelidir. Endustri yapisi olarak 

Uretilmis tarihi yapilarda dikkat ceken teknik ve mimari ayrintilar 
ile yapiya getirilecek yeni islev arasindaki uyum, yapidan gelen 

veriler ile cOzUmlenmelidir. Bu demektir ki, tarihi yapinin yeni bir 

islevle degerlendirilmesi amaciyla ortaya konacak tasarim sureci, 
hi¢bir zaman yeni bir yap1 olusturulurken sahip olunan tasarim 
ozgurlugu dusUncesiyle ele alinmamalidir. Korumaya deger 
yapida, yeni islev ihtiyaclan ile yeni eklenen kisimlar, yapinin oriji- 

nal elemantlarina kalici zarar vermeyen, geri donusu mumkun bir 
sekilde yapilmalidir. 

Yapilan degisiklik, ornjinal bina Uzerinde en az kalic1 mudahale ile 
gerceklestirilmelidir. Yapinin orijinal hali korunup, bir baska 

doneme adapte edilebilmesi icin uygulanacak donUsum teknigi ve 
eklerin, yapinin islevleriyle uygun olmasi gerekmektedir. Bu tip 

mudahalelerde onemli olan nokta, mekanin kimligine uygun, 
mekadna saygi gosteren bir mudahale yoluna gidilmesidir. 

  
Sekil 6: Silahtaraga Elektrik Santrali 2004-2007 yillan arasinda yeniden islevlendirilerek egitim, 

kultur, muze ve sanat merkezi olarak donusturuldu. 

17



ENDUSTRIYEL ALANLARIN YENIDEN ISLEVLENDIRILMESI 

Yeni isLevden dogan zorunlulukla mekan icinde asma kat 
olusturulmasi ya da bolUcU duvar gibi elemanlarla bolUntu 

yapilmasi geriye donusu kolay ve esnek bir sekilde saglamalidir. 

Yeniden islevlendirme surecindeki yatay ve dusey duzlemde 

yapilan mudahalelerde, islevini kKaybeden endustri mirasi 
yapilarinin sahip olduklan genis mekdan ve yuksek tavan gibi 

mimari ozellikleri vasitasi ile mimari tasarim esnasinda 
tasarimciya genis hareket alan saglayabildigi, tasiyici sistemin 

guclendirilmesi, yeni katlarin elde edilmesi, ozgUn malzemenin 
korunmasl, fiziksel mUdahalelerin kaldintabilir ve degistinlebilir 
olmasini sagladigi, cagdas yapim sistemlerinin ve malzemelerinin 

kullanimini kolaylastirdigi gozlenmistir. Bu yapisal ozellikler ile 
bulunduklan alanin bosluk doluluklari mimari tasarim asamasinda 

cesith imkanlar sunmaktadir. Yatayda ve duseyde ihtiyag duyulan 
farkli boyuttaki mekdanlarin duzenlenmesine olanak verdikler 

gorulmektedir. Yeni mudahaleler ise yapinin 6zgun bUunyesinden 
farkilasmasini kolaylastirmaktadir. 

Sonug olarak, yeniden islevlendirme kavrami yeniden 
degerlendirmenin de otesinde ozellikle tescilli yapilar i¢in yapiyl 

tekrar hayata donduren bir donusum surecidir. Korumaya deger 
yapilarin yeniden islevlendirilerek degisen ihtiyaclar 

dogrultusunda yeniden kullanimlari, Zaman icinde surdurulebilir 
olduklarinin bir ispatidir. Endustn yapilarini yeniden 

istevlendirerek korumak, belge niteligi tasiyan ozelliklen tasimalan 
nedeniyle gelecek kusaklara aktarilmasi gibi tarihsel ve kulturel 

getirilerin yaninda, ekonomik getirileri de olan bir surectir. Yapilan 

korumak, bu buyukluk ve fiziki Omre sahip yeni bir yap1 yapimina 
kiyasla daha ekonomiktir. Endustn yapilari eger iyi korunup 

gUunumuze ulasabilmislerse, sahip olduklan esnek hacimlere 
yapilacak mekansal mUudahalelerle yeniden islevlendirilebilirler. 
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KITAP ONERILERI 

  

  

Kitap Adi: 19. Yuzyilda Osmanl Baskenti: 

Degisen Istanbul 
Yazar: Zeynep Celik 

Yayinevi: Is Bankasi Kiiltir Yayinlan 
Basim Yili: 2015 

Aciklama: 330 yilinda Dogu Roma Imparatorlugu baskenti olarak bastan 
sona insa edilen Istanbul, 1453’ten sonra Osmanli payitahti oldu. Sehir 
caglar boyunca pek cok degisime uyum sagladi. Bu degisimlerin en genis 
caplilarindan bin 19. yuzyilda yasandi. 1500 yil boyunca neredeyse ayni 

sinirlar icinde kalan Istanbul, modern duUnyadaki degisimlerden uzak 
kalmayarak hem bu sinirlarinin disina tasti hem de mimarlik ve sehircilik 
alanlarinda yeni akimlarla, yeni tekniklerle tanisti. 

Zeynep Celik’in sehircilik tanhi alanindaki oncu calismasi "Degisen 
Istanbul”, iste bu blytik degisimin izini suruyor. NUfus artisinin, sehrin 
genisleyisinin, bu gelismelere karsi Uretilen idari cozUmlerle modern 

belediyeciligin dogusunun, Istanbul’daki planlama anlayisiyla 
uygulamalarinin, ulasimda yasanan devrimlerin etkilerinin tarihini gozler 

Onune seriyor. Bu gelisimin vitrin calismasi olarak hem gerceklesmemis 
devasa projeleri hem de mimarlik alaninda Istanbul’da ortaya cikan 

cesitliligi carpici orneklerle sergiliyor. 

Celik, doneme ait kaynaklarla arsivlerden sadece bu uzun ve merakli 
oykUnUn ayrintilarini degil, zengin bir gorsel panoramasini da derleyerek 
Sunuyor. 
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Le Corbusier 

Katedraller 

Beyazken 

Kitap Adi: Katedraller Beyazken 

Yazar: Le Corbusier 

Yayinevi: Daimon 
Basim Yili: 2017   

Agiklama: Le Corbusier New York ile ilk kez 1934 yilinda, kentin belediye 

baskanindan aldigi davet uzerine, bos bir yuk gemisiyle yapilan bir deniz 
yolculugunun sonunda tanisir. Sonra, bu kez biri konforlu Normandie 

gemisiyle olmak uzere iki yolculuk daha yapilir. En uzun gelisinde ABD’de 
iki ay kadar kalir. Katedraller Beyazken: Utangaclar Ulkesine 

Seyahat(Quand les cathedrales étaient blanches, Voyage au pays des 

timides) bu uzun yolculugun ardindan yazilir ve ilk kez 1937 yilinda 
yayimlanir. Kitap Le Corbusier’in bu yolculuklar sonunda olusan ABD 

izlenimlerini, yorumlarini, yaptigi krokileri ve aldigi notlan igermekte olup, 
ABD’de iken yaptigi kimi konusma ve soylesiler ya da bunlarin iceriginde 

bulunan kimi tema ve alintilar da metne katilmistir. 

Katedraller Beyazken’1, kendi metin akisi icginde, capraz okumalarla bir tur 
“acik yapit” olarak agimlamak, bu capraz okumayl yazarin diger metinlen 
ve yazin kulliyatina yonelen bakislarla genisletmek ve giderayak bu 

genisletmeyi gerek ABD ve New York gercekligi, gerekse Ortacag ve 
katedraller ile ilgili metinleri de kapsayacak sekilde yapmak, buna zengin 

sinema kulliyatini katmak mimar olanlar ve olmayanlar icin keyifli birer 
dusunsel macera olabilir. 
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sark seyahati 

ISTANBUL 1911 

Le Corbusier 

Sceraile Teese Kitap Adi: Sark Seyahati 
Yazar: Le Corbusier 
Yayinevi: Is Bankasi Kultur Yayinlarn 

=< Basim Yili: 2009 

Agiklama: Avrupa'da kitlesel sanayi Uretiminin doruga ulastigi, yeni 

teknolojilerin alisilmis hayat tarzlarini surekli degismeye zorladigi, hep 
daha cok degisim talep ettigi bir cagda, yeni arayislar pesinde yollara 

dusmus genc bir mimar adayl... 

Viyana'dan doguya, Istanbul'a uzanan bir yolculuk... Sanayilesmemis 
toplumlarla ve hayat tarzlanyla tanisma... Osmanli ve antik Yunan 

mimarlik mirasiyla karsilasmalar... 

20. yuzyil mimarligina ve sanatina Le Corbusier adiyla damgasini vuracak 

olan Isvicreli bu genc mimar, bu benzersiz tecriibesini defterler dolusu 
yazlya ve cizgiye doker. 

Geziye Avrupa modernlesmesi uzerine elestirilerle baslayan Le Corbusier, 

modernligin esigindeki Osmanli Ulkesinde merak, kesif ve hayranlik 

duygularina teslim olur. 

Trablusgarp ve Balkan Savaslarinin Mesrutiyet'in coskusuna golge 
diistirmesine ramak kaldigi bir donemde tadim cikarir Istanbul'un ve 
Sehrin buyUk bolUmUnU kul eden Fatih-Altimermer yanginina tanik olur. 
Le Corbusier'nin once kismen bir yerel gazetede yayimladigi, yarim asir 

sonra da kitaplastirdigi -mimarlik anlayisinin olusmasinda Onemli pay 

olan- bu gezisine ait notlan, dilimizde ilk kez eksiksiz olarak yayimlantyor. 
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Kitap Adi: Kultur Mirasimi Koruma Ilke ve 
Teknikleri 

Yazar: Zeynep Ahunbay 
Yayinevi: Yem Yayinevi 

Basim Yili: 2019 

= 

KULTUR MIRASINI KORUMA   
Aciklama: Prof.Dr. Zeynep Ahunbay, yeni kitabi Kiiltiir Mirasini Koruma Ilke 

ve Teknikleri’nde, cagdas koruma uygulamalarini yonlendirmek icin 
gelistirilen uluslararasi ilkeleri, yaklasimlari irdelerken; bir yandan da 

olusturulmasi gereken bilimsel altyaplyi aciklamaya calisiyor. Zeynep 
Ahunbay, sectigi ulusal ve uluslararasi orneklerle, tarihi yapilan tanimaya, 

hastaliklarini teshise ve koruma ilkelerine dayali dogru secimler yapmaya 
yardimci olacak bilgiler paylasiyor.KultUr Mirasini Koruma Ilke ve 

Teknikleri, “Turkiye’de Koruma Uygulamalan Yapan Kurumlar; Yetki 

Alanlari ve Calisma Yontemleri”, “Koruma Teknikleri Ile Ilgili Uluslararas1 
Ilkeler”, “Koruma Egitiminde Temel Ilkeler”, “Koruma Teknikleri”, 

“Arkeolojik Alanlarin Korunmasi” ana bolUumlerinden olusuyor. Ayrica 
kitabin sonunda verilen “Uluslararasi Tuztik, Ilke, Belge, Bildirge ve 

Kilavuzlar” ile “Sozluk” bolumleri ise kultur mirasini koruma konusunda 
ayrintili bilgi sahibi olmak isteyenler icin rehber niteligi tasiyor. 
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KORUMAK MI, 7 i ‘ 
RESTORE ETMEK tal? Kitap Adi: Korumak Mi Restore Etmek Mi? 

Camillo Boito Yazar: Camila Boito 

Yayinevi: Janus 
Basim Yili: 2018   ef JANUS 

cos 

  

Agiklama: Camillo Boito bir binanin eski kisimlanyla yeni kisimlarinin acik 

secik ayirt edilmesine dayanan bir dusunce gelistirdi. Bu dusunce 
mUdahalenin her asamasinda bir secim yapilmasini da beraberinde 

getirdi. Hic degismeyen ilkeyse, bir binanin tarihindeki butun katmanlara 
gereken sayginin gosterilmesiydi. 

EKREM HAKK] 

AYVERDI 
  

Kitap Adi: Makaleler 
Yazar: Ekrem Hakki Ayverdi 

Yayinevi: Istanbul Fetih Cemiyeti Yayinlar1 
Basim Yili: 1985 

    

  

  

Aciklama: Y. Muh. Mim. Dr. Ekrem Hakki Ayverdi’nin, sanat, mimari, 
Istanbul ve Istanbul mimarisi ile ilgili makaleleriyle tarihi ve kulturel 
meseleler Uzerine dikkatlerini ihtiva eden ve cesitli muldkatlarinin yer 
aldigi kaynak eser. 
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Kitap Adi: Idrak ve Insa 
Yazar: Halil [brahim Diizenli 
Yayinevi: Klasik Yayinlar 

Basim Yili: 2009   
Aciklama: Turgut Cansever Mimarliginin Iki Diizlemi 
Idrak ve Insa, mimarimizin buyUk ustasi Turgut Cansever’in ozellikle 
dusuncesine ve eserlerine yogunlasan bir calisma. Mimarin soylediklerine 
dikkat kesilen, insalarini goren Duzenli, Cansever’in kirk yedi projesine 
dair gorsellerle hazirladigi proje aciklama tablolariyla, eserlen farkli 
acilardan mukayeseli olarak analiz ettigi tablolarla bir “Turgut Cansever 
Kitabi” sunuyor okuyucuya. 

Ahmet Davutoglu’nun aidiyet ve medeniyet ben-idrakt 
kavramsallastirmalarini, arastirmasinin sosyal bilimlerden gelen ust 
kuramsal cercevesi olarak belirleyen Duzenli, mimari otonomi kavramini 
da calismasinin merkezi unsurlarindan bin olarak kKonumlandiniyor. 

DUzenli bu eserinde aynca bilimsel bir arastirma disiplini olarak mimarlik 
ile uygulama sahasi olarak mimarlik arasindaki etkilesim ve gerilimden 
hareketle, aidiyet, kimlik, OzgUnlUk gibi Turkiye mimarliginin modern 
meselelerine de temas ediyor. 

“Idrak seviyemize gore insa ederiz.” 
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BIRIKIM 

SEMIZ (CEDID) ALi PASA MEDRESESI 
All Kazim Sakalli* 

Tarihi yapilar, guUnumUze aktarilma sureclerinde doneminin 

kulturel, sosyal, ekonomik olgularina bagli olarak fonksiyonlarinin 

degismesi ile bazi mekansal degisikliklere ugrayarak veya 

butunuyle yeniden islevlendirerek kullanilabilmektedir. Bu yapilar 

korumada en iyi yol gunlUk yasama dahil edebilmek, yasayan bir 

yapi olarak kullanabilmektir. Yazida, restorasyon surecinin bir 

kisminda staj yapma firsati buldugum bir takim islev degisiklikler 

gecirmis ve hala kullanimda olan Semiz Ali Pasa Medresesinin 

gecirdigi sureclerden bahsetmekteyim. 

26 *Mimar



BIRIKIM SEMIZ (CEDID) ALi PASA MEDRESES!i 

Istanbul’un Fatih ilcesinin 
Karagumruk mahallesinde 

bulunan medrese, Kanuni 

Suleyman sadrazami Semiz Ali 

Pasa tarafindan Mimar Sinan’a - 

yaptinimistir. Rumeli Beylerbeyligi ca-“ FF 

ve Misir Beylerbeyligi de 

yapmis olan Pasa’nin vakfiyesinde, 

medreseye bagli 12 dukkan 

ve bir adet firindan bahsedilir.? 2 
  

Pervititch Sigorta Haritalan, 32 No'lu Pafta, 1929 

Herhangji bir kulliyesi olmadan insa edilen medresenin gunumuze 

gelen bir kitabesi bulunmamaktadir. “U” plan semasinda olan 

medresenin, cumle kKapisi orta aksin sagina meyilli ve avludan 

alcakcadir. Kuzeydogu yonundeki asil On cephesinde cumle kapisi, 

muhtemel dukkadnlara ait ocaklar, nisler ve alttaki hucrelere acilan 

bir kKap1 gozUkmektedir. Bu cepheye ihtiyag duyuldugu icin 

Sonradan 2 adet payanda yapilmistir. 

Medresenin cumle kapisi, Zamaninda sehrin onemli girislerinden 

biri olan Nisanca Caddesi bugUnku ismiyle Hasan Fehmi Pasa 

Caddesi uzerindedir. 

Cumhuriyet doneminde Fevzi Pasa Caddesinin acilmasi ve 

Menderes imar hareketleri ile genisletilmesinin ardindan yapinin 

cumle kapis1 Onemini kaybetmis, arka cephesi anayol uzerine 

cikmis ve girislen arka cephe uzerinden yapilmaya baslanmistir. 

1 Emecen — Sahin, “Osmanli tasra teskilatinin kaynaklarindan 1550-1551 (957-958) 

tarihli sancak tevcih defteri’, 1998, s. 96,101 

2 VGMA, Vakfiye Defterleri, No.585, s. 16,20. a7



BIRIKIM SEMIZ (CEDID) ALi PASA MEDRESESi 

Avluya cumle kapisindan girildiginde, karsida dershane 

gozukmekte ve iki yana uzanan 14 hucre avluyu kucaklamaktadir. 

Her hucrenin kendi kubbesi vardir. Dershanenin kubbesi 

pandantiflidir, avluya bakan cephesinde mukarnasli bir portal ve 

iki yaninda bursa kemerli penceresi gorulur. Duvarl muntazam 

orulmus kesme kUfeki tas1, yan ve yola bakan cephelerinde ise iki 

Sira tugla bir sira tas almasik olarak orulmUstUr. Kare planh olan 

derslik, hucrelerden Fevzi Pasa Caddesine cikan iki yandaki giris ile 

ayrilmistir. AVlunun sag kosesindeki tek kollu merdiven asagidaki 

hucrelere iner. Buradaki 3 hucrenin pencereleri Testereciler 

sokagini gormektedir. Dershanenin bulundugu kotta sagdaki ilk 

hucre ile kose hucre arasinda eyvan bulunmakta sol kosede ise 

helalarin ve sarnicinin bulundugu yan bahceye gecis 

bulunmaktadir. 

Yapinin ozgun halinde tag kapisi ve ayni beden duvarini kullanan, 

iki yonde siralanan dukkanlari vardir. 1929 tarihli Pervititch 

haritasinda tac kapisinin ve dukkanlarin yerler belirlenmis fakat 

Zamana yenik dusmus olmali ki, 1976 tarihli belgelenen fotografta 

izleri belli olmamaktaadtr. 1914 yilina kadar medrese olarak 

faaliyet gostermeye devam eden yapi* sehrin gecirmis oldugu 

Balat yanginlanl ve depremlerden 

nasibini almis cokca Zarar gormUs, 

gUnumuze gelene kadar gecirdidi 

imarlar Sonucunda Ozgun plan 

Semasini yitirmistir. Bir sure 

metruk halde birakilan medrese, 

donemin ihtiyaclarini karsilamak 

i¢in saglik ocagi olarak yeniden 

islevlendirilmis, bu islevi ile tekrar 

gunlUuk yasama dahil edilmistir. Janta mma aAreIreRtnaen 
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BIRIKIM SEMIZ (CEDID) ALi PASA MEDRESESi 

Tarihi yapilarin yonetimsel ve islevsel olarak degistirilmesi 

yapinin kullanimini ve onun muhatap olacagi cevreyi degistirir mi? 

Yakin tarihe kadar verem savas dispanserl ve saglik ocagi olarak 

kullanilan medrese, kentin degismesi ve sehir dokusunun 

kaybolmasi nedeniyle degerini kaybetmis, zaman icerisinde calinan 

kubbe kursunlanr, alemler, Fevzi Pasa Caddesine dogru yatmis olan 

dershanesi ve binanin her yerinden tureyen niteliksiz bitkilenme ile 

curumUs beden duvarlarl sonucu harap olmus vaziyetteydi. Yapiya 

dispanser fonksiyonu verilmesi ihtiyaclarina yonelik yeni mekan 

gereksinimleri getirmis, birtakim eklemeler, degisiklikler ile 

tahribata maruz birakilmistir. 

Yeni mekanlar olusturmak amaci ile revaklarin avluya bakan kism1 

ve eyvan dogramalar ile ortulmUs, bazi kemer taslar ve revaklarin 

altlan curumUs, sarnici kapatilip arka bahce Uzerine mustemilat 

yapilmis, doktor odasi, muayene odasi gibi ihtiyag duyulan 

mekanlar icin hUcreler tasnif edilmis bazi hUcre pencereleri 

yikilarak kapiya cevrilmis ve bu gibi yeni islevinin ihtiyaclarina 

yonelik degisiklikler yapilmistir. 2012 de saglik ocagi faaliyeti son 

bulup bir vakif tarafindan devralinip restorasyon surecine 

baslanmistir. 

Yapinin gecirmis oldugu bu restorasyon sonucu dershanesinin 

kubbe kasnaginin duzeltilmis, alemlerinin kondurulmasi, cUuruyen 

duvarlarin, bitkilenmelerin temizlenmesi ile yap1 medrese 

gorunUumUne kavusmus ihya edilmis olup gUnUmUzde de eski 

istevine yakin bir islevde vakif hizmetleri icin kullanilmaya 

baslanmistir. Bununla birlikte Hasan Fehmi Pasa Caddesi 

uzerindeki on cephesinde guUnUumuUze gelemeyen tag kapisi ve 

dukkanlari iginde bir rekonstrUksiyon uygulamasi yapilmistir. Ta¢ 

Kapinin sagina ve soluna siralanan dukkanlar sadece kaybolan 

degen ihya etmek icin degil gUnumUzde de kullanilmasi icin 

planlanmisttr. 
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BIRIKIM SEMIZ (CEDID) ALi PASA MEDRESESI 

    

  

          

Istanbul Btiytiksehir Belediyesi Harita Miiduirliigli Arsivinden Fotograflar, 1976 

Restorasyon Oncesi fotograflarinda tac kapisinin ve dukkanlarin 

ust ortusunun izleri belli olmakta, dUkkanlar beden duvarindan 

daha alcakca duvarin sadece bir kismini ortmekte oldugu 

gozukmektedir. Pervititch haritasinda konumu belirtilen tac kapi ve 

dukkanlarin yeterli arsiv verilerinin bulunmamasi nedeniyle 

cagdas bir yorum uygulanmistir. Burada eklenen tac kapinin sag ve 

solunu tamamen ortecek sekilde celik strukturlu dUkkanlar 

kondurulmustur. Bu dukkanlarin celik tasiyicilari ozellikle 

gosterilmek istenmis olmalidir ki sutun-kemer goruntusU vererek 

cephelerde uygulanmistir. OzgUn halinde bulundugu tahmin edilen 

sutun kemer iliskisinin sadece taslyici vazifesi gordugu 

dusuntlerek yapilmis olmasi muhtemel olan bu donem eki, ek 

olmasi gereken asil yaply1 buyuk kUtlesiyle ortmekte ve asil 

yapinin mimari karakterine golge dusurur nitelikte gozUkmektedir. 

[hya edilen yapiya uygulanan donem eklerinde yapinin mimari 

karakterini yansitan veya bu karakteri bozmayan tavriyla yaply1 

ortaya cikarmas! beklenir. 
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BIRIKIM SEMIZ (CEDID) ALi PASA MEDRESESI 

Bu baglamda tarihi yapilarin guUnumuz kosullarina aktarnlma 

sureclerinde, cagdas yapim tekniklerinin ve malzemelerinin 

kullaninn, kendi kimligini ifade ederken, tarihi yapinin kimligine 

saygili durabilmesi gibi nicel ozelliklen ile tercih edilmekte oldugu 

gorulmustur. 

Son restorasyonunda yapilmis olan rekonstruksiyon uygulamasi 

uzerinden siz degerli okuyucularimiza ithafen su soruyla bitirelim: 

“Tarihi yapinin ithya edilmesi, yapiya eklenen cagdas eklerin 
yorumlanmasinda keyfiyet hakki kazandirir m1?” 

  
Fotograf, Onder Kaya 
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BARAJ ALTINDA KALAN SADECE 

HASANKEYF MI? 
Oznur Kara* 

Hasankeyf insanligin en eski yerlesim yerlerinden biri olan 

Mezopotamya vadisinde yer almaktaadir. Dicle Nehri etrafinda 

kurulmus olmasi, korunmaya musait cografi yapisi, barinmak icin 
kullanilan yuzlerce magarasi, caglar boyunca bircok medeniyete ev 

Sahipligi yapmis olmasi bu sehri stratejik bir oneme 
kavusturmustur. 

32 *istanbul S. Zaim Universitesi, le Mimarlik Orencisi, 1



  

Hasankeyf'in ne zaman ve kimler tarafindan kuruldugu 

biinmemektedir. Miladi ilk asirlarda Hasankeyf, Bizanslilar ile 
Sasaniler arasinda el degistirmis, Hasankeyf'e saglam bir kale 

yapan Bizanslilar, bu hakimiyeti, Muslumanlarin bu beldeyt 
fethettigi 7, yUzyil baslarina kadar sUrdUrmUstUr. Hasankeyf ve 

cevresi; Hz. Omer’in halifeligi sirasinda Iyaz b. Ganm’in 
kumandasindaki Islam Ordusu tarafindan fethedilmistir. 
Kaynaklarda sehrin fetihten 10. yuzyila Kadar uzanan tarihi 

hakkinda bilgi bulunmamaktadir.Bu yuzyilda meshur cografyaci 
Makdisi, Hasankeyf’in mustahkem bir kalesiyle cok sayida 

kilisesinin bulundugunu ve carsilari, hanlari, tastan ve tugladan 
yapilmis evleriyle guzel bir sehir oldugunu soyler. 

(Ahsenii’t-tekasim, s. 141)+ 

Halifeler doneminin ardindan sirasi ile; Emeviler, Abbasiler 

Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular Eyyubiler ve Osmantilar bu 

bolgeye hakim olmustur. Bir donem Mogol istilasina da ugrayan 

Sehir, ugradigi tahribata ragmen bircok eseri guUnuUMUZze 
ulastirmay! basarmistir. Bu eserlerden bazilan sunlardir: 

A. KALE B. SEHIR 

a) Hipodrom Mevk 9. Kale burcu 

b) Iskan edilmis kisimlar 10. El-Rizk Cami 
c) Dar Vadi 11. Sultan Suleyman Cami 

1. Giris Rampasi 12. Kog Cami Harabest 

2. 3.4. Tahkim edilmis yayilar 13. Bir Medrese Kalintis 
5. Dicle 'ye girig merdiveni 14. Kervansaray 
6. KUcuUkK Saray 15. Hamam 

7. Buyuk Saray 16. Bir caminin izleri 

8. Ulu Cami 17. Kuguk Cami 

18. Kizlar Cami (TUrbe) 
19. Ev harabeleri 

20. Eski bir duvar parcas1 

21. Dukkanlar ve evler 
22. Dicle Uzerinde kopru 

harabeleri 
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C. DICLE'NIN SOL KIYISI 

      

  

imam Abdullany 
Turbesi 

23. Imam Abdullah Zaviyesi 
24. Zeynel Bey Turbesi 
25. Modern evler 
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Bunlarin yani sira bircok kucuk 
eser kalintisi ve hoyuk bulunmustur. 

ILISU BARAJI VE HASANKEYF 

GUneydogu Anadolu Projesinin (GAP) 

bir parcasi olan ve bugUne kadarki en \{ 
buyuk hidroelektrik projelerinden bin a 4 

olan Ilisu Baraji, 1954’te ilk taslag 
hazirlandigindan beri buyuk bir 

tartisma konusu olmustur. Baraj, Hasankeyf’teki Dicle Nehri’nin su 

seviyesini 60 metre yUkselterek antik kentin % 80’ini ve 
cevresindeki bircok koyU su altinda birakacak, halen arastinilmayan 
300’den fazla tarihi alani da suya gomecektir. 

*Hasankeyf Sehir Plani 

Tarihi yerlesim alani cevresinde, magaralarda yasayan halk ve 
tasinabilir eserler icin devlet tarafindan “Yeniden Yerlesim Eylem 
Plam” hazirlanmistir. Soz konusu plan cercevesinde, su altinda 
kalacak bazi eserler, Devlet Su Isleri’nin aciklamasi ile “Turkiye ve 
DUnya’da bu hususta uzmanlasmis bir ekip yonetiminde, 

Hasankeyf Yeni Kulturel Park Alani’na tasinacak ve 
yerlestirilecektir” ancak Hasankeyf icin Avrupa Insan Haklani 

Mahkemesi’nde dava acan Kulturel Miras Hukuku Uzmani Avukat 
Murat Cano’nun ifadesi ile Hasankeyf sit alanindaki yapilarin cogu 

bolgenin Ortagag yapim teknolojisiyle (alg esasli bir harg ve moloz 

tabir edilen kaba yonu taslardan) meydana getirilmistir. Yapilan 
bu teknoloji ile insa edilmis bir kent, bilinen tasima yontemleri ile 

tasinamaz. Kenti sokmeye kalkismak, onun yok olmasina neden 
olacaktir. Sokulen kent, harc ve tas parcalarina ayrildiktan sonra 
baska bir yerde yeniden ozgutn nitelikleriyle kurulamaz. 
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BARAJ ALTINDA KALAN SADECE HASANKEYFE Mi? 

Ayrica sitin dogal bicimlenmesini tasimak da olasi degildir. Yine 

ayni sekilde magaralar ve som kaya kutlesi ile butUnlesen kalenin 
nakledilmesi mumkun degildir. Diger taraftan, kalenin Uzerindekti 

anitlar, Roma Imparatoru Konstantinos’tan I. Justinianus 
donemine kadar uzanan sureye ait kalintilar ve kent merkezindeki 

tarih Oncesi donemlerin seramiklerinden olusan tabakalar, “tasima 
projesi’nin kapsami disinda birakilmislardir.? 

Hasankeyf bu topraklarin kultUrel bir mirasidir. Kulturel mirasimiz 
bizlere gecmisimizi hatirlatan, birlik duygumuzu, aidiyetimizi 

guclendiren "hafiza"mizin diri kalmasini saglayan bir hazinedir. 
Kimligimizi bulmamizi varligimizi anlamlandirmamizi saglayan bir 

aractir. Bu araclara sahip cikmayan bir toplum varligin 
anlamlandirmada gucluk cekebilecegi gibi gecmis ile bugun 

arasinda baglanti kurarak, medeniyet insd etme yolunda da 

engellerle karsilasacaktir. Nitekim kulturel mirasin hafiza ve kimlik 
olgusunu kuvvetlendirdiginin farkinda olan Cengiz Han'in isgal 

ettigi sehirleri yakmasinin sebebi; donmus bir dUnyanin insanlara 
ve baska nesillere hUkmedip, onlan esir almasi manasina geldigini 

diistinmeleridir.* 

*Zeynel Beylurbesi, Hasankeyf 
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Hasankeyf gibi kultUrel bir mirasin sular altinda birakilmasi Cengiz 
Han'in isgal ettigi beldelere yaptigi yikim ile kiyaslanamayacak 

olsa bile sonuclan itibariyle benzerlikler gostermektedir. Bolgede 
yasamini surduren yore halki yeni yerlesim alanina tasinarak 

"barinma" ihtiyaclan giderilmis olacaktir. Peki, dogup buyUdukler 

tarihi magaralan, iginde gegen cocukluk anilarini gelecek nesillere 
aktaracaklan bir Hasankeyf'i tasimak mumkun olacak mi? 

Hasankeyf, Anadolu'nun, korunmasi ve gelecek nesillere 

aktarilmasi gereken kulturel bir mirasidir. Hasankeyf'in 
korunmasinda devlet ve ilgili kurumlari kUltUrel mirasi Koruma 

sorumluluguna hassasiyet gostermelidirler. Kurumlar halkin 

intiyaclarini giderecegini iddia ederken ulkenin sahip oldugu tarihi 
ve kUltUrel mirasa mUdahale etmemelidir. Su ve enerji ihntiyaclan 

soz konusu oldugunda bunlara alternatif cozUmler Uretilmeli, 
tarihi ve kulturel mirasin korunmasi Oncelenmelidir. 

Omri 100 yildan az olan bir baraj icin 12 bin yillik tarihin sular 

altinda kalmasi kabul edilebilecek bir durum degildir. Baraj icin 
alternatif cozUmler bulunulabilir fakat 12 bin yiluk gegmise sahip 
olan Hasankeyf'l nasil bulacagiz? 

  

*Fotograf: Hasan ACAN  



  

  

    
Seda KUNDURACI 

Istanbul S. Zaim Universitesi 
Mimarlik Ogrencisi, 4 
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Zehra SEZER 

Istanbul S. Zaim Universitesi 
Mimarlik Ogrencisi, 4 
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> Hattah Ziraat w Baytar Mektebi (Tstannbnel} 

HALKALI'DA TARIHTEN BIR INCI 

HALKALI ZIRAAT VE BAYTAR 
MEKTEB-I ALISI 
Bilge Nur Aksu* 

Bir Ulkenin gelismesinin Onemli unsurlarindan biri tarimdir. Tarim 

gelisen Ulkeler; Uretim ve ticarette gelisim saglayarak kalkinma ve 
istihdami saglamis olurlar ve egitim, saglik gibi temel alanlarda 

ilerleme de beraberinde gelir. Tarimsal calismalani gelisen ulkelerin 
zor kosullar (savas,afet,kitiik) donemleri icin tohum yedekleme 
imkdnlari da olur. Su hususa da dikkatinizi cekmek isterim; tarim 
ve hayvancilik bir butundur. Tarimin basarili olabilmesi icin 

hayvancilik alaninda yapilan calismalar buyUk Onem arz eder. 

Bu anlayis ile 1848 yilinda Yesilkoy’de Mekteb-i Zirdat-1 Sahane’nin 
kurulusuyla ilk tohum atilir lakin ikinci egitim doneminde kapatilir. 
Tarim ve hayvancilik anlaminda yeni bir Kapi Halkali’da acilmis 

olur. 

AO ‘istanbul S. Zaim Universitesi, ie Mimarlik Ogrencisi, 1



HALKALI ZIRAAT VE BAYTAR MEKTEB-! ALISi 

Egitimini Fransa’da gOrmUs uzman Ziraatc1 Amasyan Efendi 
donemin zirai caligsmalarindan sorumlu komisyona,; Avrupa’ya 
ogrenci gonderilmesinin yetersiz oldugunu, yeni bir zirdat 
mektebinin acilmasi ve disarida egitim goren talebelerin gelip bu 
kurumlarda muderrislik yapmasiyla daha genis kitlelerin de 
egitilmesini onerir. Sultan Il.AbdUlhamid’in istegi uygun 
bulmasiyla calismalar b gal Peki mektep icin hangi arazi 
kullanilacaktir? Ilk zorluklar araziyi bulma hususunda baslar cunkU 
mektebin acilmasini isteyenler, istemeyenlere nispeten 
azinuktadir. Bu sebeple uygun gorulen arazi satin 
alinamamaktadir. 

Yogun calismalar sonucu Halkali koyUndeki Misirli Hursit Pasa’nin 
zevcesi Rukiye Hanim’a ait 5984 donumluk arazi 2000 altina satin 
alinir.1877 yilinda yapimina baslanan mektebin birinci kism1 
tamamlanir lakin tahsisat bitince insaat iki yil bekler. Zihni 
Pasa’nin Ticaret Nazirligi doneminde yeni bir komisyon kurulur ve 
tahsisat temin edilir. 1891 yilinda insaat tamamlanir. Mektebin ilk 
ogrencileri Mulkiye Baytan talebeleridir. 1889 yilinda alinan ilk 
talebeler derslerine Ahirkapi’da bulunan Tibbiye-i Mulkiye 
Mektebinde devam ederler. Talebelerden 19’u, 1891 yilinda insaati 
henuz tamamlanmamis olan Halkali’da ki okula nakledilir. 1891 
yilinda insaat tamamlanir.13 Ekim 1892 Persembe gunU donemin 
Ziraat Bankasi Mudur-i Umumisi Celal Bey’in katilimiyla agilis 
merasimi kurban kesilerek dualar esliginde gerceklesir. Bir yil Once 
sinifini dereceyle bitiren Mehmet Akif Efendi (Ersoy) merasimde 
Odulunu alir. 

Mektebin insasi Fransiz mimar tarafindan yurutulur. Mektebin ana 
beden duvarlanri; tarla tasi diye adlandinlan taslardir. Arsivlerde 
edinilen bilgiye gore; tarla tasi, arazi alindigi zaman icerisinde 
bulunan bir tas ocagindan cikan taslarla Uretilmistir. 

Mektebe ait Halkali Ziraat Mekteb-i Ali’si Mecmuasi’nda okuyucular 
icin mektep binasi ayrintili olarak tarif edilmistir. Mektep, biri 
zemin kat olmak Uzere iki katlidir. Ilk katin sol tarafinda 
dershaneler ile avluya bakan aydinlik bir koridor, sag tarafta 
muallimler igin ayrilan odalar bulunmaktadir. Donemin 6neml 
calismalarinin yapildigi Bitki ve Bitki Hastaliklan, Hayvanat ve Bitki 
Zararlilari icin laboratuvar mevcuttur. Bati cephesinde ambar, 
Sahanlk, dermirhane, mutfak ve hamam varditr. 
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HALKALI ZIRAAT VE BAYTAR MEKTEB-! ALISi 

GUney cephesinde uygulamali olmak Uzere arastirmalar icin Zirai 
alanlar mevcuttur. Kuzey de suthane, makine dairesi ve ahirlar 
vardir. Binalar hem mektebi hem de numune ciftligini icine 
almaktadir ve bugun ic bahce olarak adlandirdigimiz dogal bir avlu 
olusmustur. 
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Ziraat Mektebi Plani 

Ustad Mehmet Akif Ersoy’a “Hasta” isimli stiri yazdiracak kadar 
kislarinin sert gectigi bilinen Halkali’da soguga karsi nasil 
onlemler alinmistir? 

Avluda bulunan binalar birbirine birlestirilmemis ve bu sayede 
ruzgari suzerek bir sirkUlasyon alani olusturulmustur. Diger onlem 
olarak pencerelerde beden duvarlan kalin tutulmak suretiyle 
yapinin dengesi korunmus, kisin soguk havanin, yazin sicak 
navanin i¢ mekdni etkilemesi engellenmistir. 
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HALKALI ZIRAAT VE BAYTAR MEKTEB-! ALISi 
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Ziraat Mektebi Plani, 
Kaynak:Rektorluk Arsivi 
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Ziraat Mektebi Plani, 
Kaynak:Rektorluk Arsivi
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Ziraat Mektebi On Kisimdan Gecen Yoldan Fotograf, 
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IVI luk Ars Rektor 
Ziraat Mektebi Yemekhaneden Fotograf, 

Kaynak 
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HALKALI ZIRAAT VE BAYTAR MEKTEB-! ALIisi 

Ana mektep binasinin ara kat dosemesi ahsaptl r. 1894 Hicri 1310 
senesinde arsivlerde “bUyUk hareket-i arz” olarak adlandintan 
depremde hasar goren binalarin onarimi ve yenilenmesi donemin 
mimarlarindan Raimondo D’ Aranco’ya verllir. 

Mektep binasi ziraat ve baytar talebeleri icin yetersiz kalinca; 1894 
yilinda baytar talebeleri Cindi Meydan’in da kiralanan binaya 
nakledilir. Baytar Mektebi MUdUrluglUne Mehmet Ali Bey tayin 
edilir, Ziraat Mektebi MUdurlugUne de Mashar Bey getirilir ve artik 
mektebin yeni adi Halkali Ziraat Mektebi Alis-i’dir... I.DUnya 
Savasi’nin basladigi 1914 yilinda Halkali Zirdat Mektebinin 
bagrindan nice geng cepheye gider ve mektep iki sene mezun 
vermez. 1916 yilinda savas i¢erisinde zirai Uretime ve calismalarina 
intiyag duyuldugu icin mektep yeniden acilir. 1922 yilinda mektep 
rektorluk unvani alir ve ilk rektor Ali Riza Erten’i olur. 1928 yilinda 
ciKartilan Islah-1 Tedrisat Kanunu hukmunce mektep kapatilir ve 
talebeleri Orman Mektebine nakledilir. Iki yil aradan sonra Halkali 
Ziraat Mektebi adiyla uc yil sureli orta dereceli meslek okulu olarak 
egitim-ogretim donemi baslar. 1980 yilinda Tarim Meslek Lisesi 
adiyla dort yil olmak Uzere ogretim suresi uzatilir. 2007 yilinda 
Tarim Meslek Liselerinin kapatilma karan geregince okul da 
kapanir ve bir sure Emret Komutanim, Hatirla Sevgili gibi bircok 
yapimin setine ev sahipligi yapar. 2011 yilinda Istanbul Sabahattin 
Zaim Universitesine devredilmesiyle egitim vakfiyesini bir manada 
devam ettirmesi saglantr. 

DOnemin zor sartlarina ragmen boylesine bir yap1 yapmak hic 
suphesiz bir basaridir. Adeta “Insani Yasat ki Devlet Yasasin” 
dusturunun vucut bulmus halidir Halkal Zirdat Mektebi... Zirdi 
caligmalarin yapildigi mekteplerde ana Oncelik olarak tarim ve 
hayvancilik esas alindigi icin ortamin konforu bu iki hususa gore 
ayarlanirken Halkali Ziradat Mektebinde yapilan mimari inceliklerde, 
avlu ve oda duzenlemelerinde imparatorlugun insana verdigi 
degen idrak edebiliniz. Bu hususta goruyoruz ki hicbir mimari yap 
yoktur ki insanla butUun olmasin. 
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HALKALI ZIRAAT VE BAYTAR MEKTEB-! ALISi 

129 yillik cinarin golgesinde egitim aliyor olmaktan kivanc¢ 
duydugumu ifade etmek isterim. RektorlUk binasi olarak ana 
mektep binasinda attigim her adimda ahsaplarin sesi ruhumu 
buyuler, attigim her adimda ozgunlUgUnU hissederim. Avludaki 
agaclarin sesinde Ustad Akif’in siirlerini duyarim. 

Azmin, emegin, mimari inceligin oldugu bu guzel mektebin 
havasini tenefflis etmek bana imparatorlugun iklimini yasatir. 

Bugun hala RektorlUk binasinin giriginde bulunan kitabe de yer 
alan siir beni cok etkiler.cuUnkU tarim ve hayvanciligin Oneminin 
anlatildigi bu guzel siir tanm ve hayvanciligin bir butun olduguna 
da vurgu yapar. Bu sebeble yazimi bu guzel siirle bitirmek isterim: 

Zer’dir is-i cihanin atyebi. GUnumuz Turk¢esi ile; 
Sah mevld sdye Han Abdulhamit Ovdu, takdir eti ekip bi¢meyi 

Eyledi ihya bu ali matlebi Ummetin rahmet sacan 
Zer’'dir amma mevasiye menut, Peygamberi 

Kildi insa bir de baytar mektebi Giftgilikti Adem’in ilk yaptigi 
Iki fenn-i nafi’? cem’ eyledi Ciftciliktir islerin en gozdesi 

isbu ddarii'l-feyzde tevelim gibi 4immeti bol padigah Abdulhamid 

Cdkeri Muhtar tarihin dedi: Kildi gercek Cok guzel bir gayeyl 

Pek bed? oldu Zirdat Mektebi, — Ulke saglikli tarim yapsin diye 
Yapti Yukseltti bu parlak merkezi 

Sonra olmaz diye hayvansiz tarim 

Acti burada bir de baytar mektebi 

Iki parlak fenni koydu yan yana 

— Bu bilim yurdunda ikizler gibi 

= Rabbim, o Sahlar Sahinin yildizi 

Parlasin durdukca dunya ebedi 

ZL  Soyle tarih dustu su seckin kole iy SSS 
LEAT PPP ss “Pek guzel oldu Zirdat Mektebi”’ 

Guintimuz Istanbul Zaim Universitesi 

Rektorluk Binast Ana Kapts1 

      

  

Sirrizade Ali Riza, 1309 
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Ziraat Mektebi Laboratuvarindan Goruntu, 
Kaynak:Rektorluk Arsivi 

  

Ziraat Mektebi Araclari, 
Kaynak:Rektorluk Arsivi 
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HALKALI ZIRAAT VE BAYTAR MEKTEB-I ALIS! 
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Ziraat Mektebi Calisma Alanlari, 

Kaynak:Rektorluk Arsivi 
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HALKALI ZIRAAT VE BAYTAR MEKTEB-! ALISi 
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Ziraat Mektebi Amfide Ders Dinleyen Talebeler, 
Kaynak:Rektorluk Arsivi 
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Ziraat Mektebi Ciftci Bayrami’ ndan Hatira, Talebeler Sofrada 
Kaynak:Rektorluk Arsivi 
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BIR SANATKAR BIR SANAT 

MEVLUT CILLER (1942-2017) 
Sura Nur Uzun* 

Konya’nin Yaylapinar k6yiinde dogdu. Ilkokuldan sonra Colak Ali 

lakablyla taninan ve marangozluk zZandatini icra eden Ali 
Adibelli’nin yaninda cirakliga basladi. Ahsaba olan meraki ve 

marangozluk zandatiyla ugrasmasi, onu kUcUk yaslarda mesk 
Sahibi yapti. Kalfaligi sirasinda kundekari Zanaatini yakindan 

inceleme firsati buldu. 

50 “istanbul S. Zaim Universitesi, Mimarlik OSrencisi, 3



BIR SANATKAR BIR SANAT MEVLUT GiLLER 

Selcuklu yapisi olup, bugUn Konya’da bulunan Aldeddin Cami’nin 
minberi ve Sahip-i Ata Cami’nin kundekari Kapisinin restora- 

syonunda calisti. Kundekari unsurlarin yapiminda uygulanilan 
tekniklerin nasil yapildigina dair bilgi almak icin doneme ait diger 

yapilarin kundekani islerini yakindan inceledi. KUndekari 1¢in uzun 

yillar suren calisma ve gayretleri neticesinde ustaligina mahiyet 
Katt. 

Ustasinin kendisine cokca soyledigi "Esek olur yuk semeri, zengin 

olur para kemeri, sanatkar olur kalir eseri" sOzUNU kendisine 
dustur edinip icazetini ald. 

1983 yilinda Cihanbeyl ilcesinin Yeniceoba Kasabasinda kesme 
tastan insa edilen, KUtukusagi KOyU Cami’nin minber ve vaaz 

kirsUsu ilk eserleridir. [lk eserlerini ustalikla icra etmis olmasi, 
zamanin deviet buyukleri tarafindan ilgi ile karsiland1. MevlUut 

Ciller, Ulkemizde kundekari sanatinin yeniden diriltilmesinde oncu 
rolu Ustlenmis oldugunu, Ankara Kocatepe Cami’nin kundekari 

islerindeki marifeti ile bir kez daha gostermistir. 
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BIR SANATKAR BIR SANAT MEVLUT GiLLER 
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Ankara Kocatepe Camii, Fotograf: Ciller Kundekari 
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BIR SANATKAR BIR SANAT MEVLUT GILLER 

Hem Turkiye’de hem de dunyada eserler verdi. Konya Meram 
Hasbeyoglu Cami, Bursa Seyh Edebali Cami, Japonya’da Tokyo 

Cami, Almanya Berlin’de Sehitlik Cami, Amerika Washington’da 
Diyanet Center Merkezi eserlerinin bulundugu yapilardan sadece 

birkagidir. 

  
Japonya Tokyo Camii, Fotograf: Hassa Mimarlik 
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BIR SANATKAR BIR SANAT MEVLUT GiLLER 

  
Kudus, Mescid-i Aksa Minberi, Fotograf: Ciller Kundekari 

Bunlara ilaveten, Yahudiler tarafindan atese verilen Mescid-i Aksa 
igin yurutulen bir restorasyon projesi kapsaminda, kule donen 8 
asirlik minberin, aslina uygun bir sekilde yeniden yapilma 

calismasinda yer aldi. “Selahaddin Minberi” diye bilenen minber, 
kendisi icin cok buyUkK Onem taslyan calismasidir. 

Mevlut Ciller kendisinden talep edilmesi sebebiyeti ile baz 
eserlerinde Arapca yaziyla “Amele Mevlut Ciller el-Konevi” imzasin1 

kullandi. Sanatiyla icra ettigi eserlerine hayran biraktigi gibi alcak 
gonullugu ile kalpleri de fethetmeyi inmal etmeyen Ustamiz, her 

fani gibi Dar-ul Beka’ya irtihal etti. 

Gordugumuz desenler gelisi guzel bir desen degildir. Bu essiz 

sanatin sirlari, mutlak surette tablalarin belli bir sayiya denk 
gelmesindeki kompozisyonda gizlidir. Insallah cogu fani gibi 
hayatin hay huyu icerisinde boyle bir sanatin inceliklerini idrak 
edip ihya eden Mevlut Ciller’de unutulup gitmez... 
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BIR SANATKAR BIR SANAT KUNDEKARi SANATI 

  
Osmanlica Lugati'nda; tutma, kavrama, yakalama anlamina gelen 
kUndekari, Farscadan dilimize gecmis olup, kelimenin asil halt 
kendekaridir. Kundekari Sanatini icra eden ustalara da kundekar 
denir. 

Hakiki kundekari: besgen, sekizgen, baklava ve cok kollu yildiz gibi 
cesitli geometrik sekillerden olusan kucUk ahsap parcalarin, tutkal 
ve civi Kullanmaksizin, delik ve zivana catma sisteminde orulen 
iskelet tablalarinin kinis sistemi ile gecirilmesi suretiyle yapilan 

ahsap uygulama teknigidir. Cesitli geometrik sekillerden olusan 
ahsap tablalarin sayisi gelisi guzel olmayip, Esmda-i HUsna 
(Allah’1n 99 ismi) gibi belirli sayilara denk getirilip, kagit 
Uzerine kUundekari’nin tabla plani cizilir. Olusan bu tablo plant 
Uzerinde delik ve zivana sistemi igin numaralandirmalar yapiltr. 
Tek tek hazirlanan ahsap parcalar numara sirasina gore 
birlestirilir. Geometrik tablolarin Uzerlerine yer yer ahsap 

oymacilik, Sedef, Bag, Fildisi kakmacilik yapilir. 
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BIR SANATKAR BIR SANAT KUNDEKARi SANATI 

Bu teknigin calisma prensibi, ahsap parcalarin egrilme yonlen 
birbirine zit gelecek sekilde, parcalarin bunyesinde olusturulan 
yivler ve girinti-cikintilarin birbirine gecirilmesi esasina dayantr. 
Boylelikle organik malzeme olan ahsabin yazin kuculup kisin 

buyumesinden dolay1 fiziksel yapilarinda meydana gelen yarilma, 

esneme ve acilma gibi kusurlarin olusmasi engellenmis olunur. 

ee 

N\A We 
NH?     

Geleneksel Turk Mimarisinde buyUk Onem tasiyan kundekani sanati 

minberlerde, vaaz kursulerinde, rahlelerde, korkuluklarda, pencere 

ve kapi Kanatlarinin yan sira bazi tavan gobeklerinde de 

kullanilmistir. 

Ayni zamanda Turk-Islam El Sanatlarindan da biri olan kiindekari, 

Selcuklular vasitasiyla Anadolu’ya tasinmistir. Selcuklular’in diger 
Sanatlarda oldugu gibi agac isciliginde de olduk¢a ilerlemis teknik 
bilgiye ve yetenege sahip olmalan, onlari gercek anlamda 
kiindekariyi Islam dUnyasinda yayginlastiran ve gelismis ilk 

orneklerini veren medeniyet kilmistir. Ancak bu sanat en parlak 
evresini Anadolu’da tamamlamisttr.
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Selcuklular doneminde geometrik desenler acik ve daha belirgin, 
kayitlarin kalinligi genis ve pahli oyma (derin oyma) kullanilmistir. 

Ozgtn Selcuklu kundekari isciligine; Konya Alaaddin Camii, 
Beysehir Esrefoglu Camii, Sivrihisar Ulu Camii, Aksaray Ulu 
Camii, Malatya Ulu Camii, Harput Sere Hatun Camii ve Siirt Ulu 
Camii minberlerini ornek olarak verebiliriz. 

  
Konya Aldeddin Cami, Fotograf: Mustafa Cambaz 

Osmanlilar doneminde, Selcuklularin sade kundekan tekniginden 
uzaklasilarak desenler kUcultulUp, inceltilmis ve Rumi motifler 

kullanilmistir. Hareketli ve goz dolduran sedef, fildisi, baga, altin 

ve gumUs gibi agactan baska yardimci malzemelerden 
yararlanilarak kKundekari tekniginde zengin Usluplar 

olusturulmustur. Boylelikle kundekani yapim tekniklen zirveye 
ulastinlmistir. Nigde Sungur Bey Camii, Urgup Taskin Pasa 

Camii, Birgi Ulu Camii, Manisa Ulu Camii, Bursa Ulu Camii 

minberlerini Ankara Haci Bayram Camii Turbesi’nin i¢ kapisini ve 

Manisa Muradiye Camii’nin i¢ kapisini bu donemin ornekleri 

sayabiliriz. 
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Bursa Ulu Cami Minberi 

98



BIR SANATKAR BIR SANAT KUNDEKARI SANATI 

Hakiki kundekaride elde edilen gorsel basarinin taklit edilerek isin 
konstruksiyon aSamasinin gOz ardi edilmesi ile daha az ustalik 

harcanarak yapilan kundekariye Taklit KuUndekari denir. Kundekanr 
gorunUmuntw elde etmek icin taklit kundekani Uc farkli yontem ile 
yapilir. Bu yontemler, cakma ve kabartmal, cakma ve yapistirmalt 

ve kafes isi Kundekaridir. 

1. Cakma-Kabartma KUndekari: 
Bu teknikte ahsap levhalar Uzerine icleri yine genelde arabesk 

motiflerle doldurulan geometrik sekiller kabartma olarak ve 
birbirinden ayrk bicimde islenmis, aralarina ayrica hazirlanan 
cerceve citalari civilerle cakilmistir. Bu teknigin baslica orneklen 
Ankara Alaeddin Cami, Kayseri Ulu Cami, Kayseri Huand Hatun 
Cami. Ankara Kizil-bey Cami, Divrigi Ulu Cami ve Ankara 
Arslanhane Cami minberleriyle Kastamonu Candaroglu Mahmud 
Bey Cami’nin kapisidir. 

  ustafacambaz*com 

Kayseri Ulu Cami Minberi,Cakma- Kabartma Kundekari, Fotograf: Mustafa Cambaz 
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Kayseri Ulu Cami Minberi, C(akma-Kabartma Kundekari, Fotograf: Mustafa Cambaz  
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2. Cakma-Yapistirma KUndekari: 
KUndekari gorunumuU veren butun parcalar ayn ayn hazirlanip 
ahsap levha Uzerine tutkal ve civi yardimiyla tespit edilmistir. 

Baslica ornekler Ankara Ahi Elvan Cami’nin minberi, Merzifon 
Celebi Sultan Medresesi’nin dis kapisi ve Amasya Mehmed Pasa 
Cami’nin kapisidir. 

  / 

Ankara Ahi Elvan Cami Minberi, Cakma-Yapistirma Kundekari, Fotograf: Mustafa Cambaz 

3. Kabartma KUndekari: 
Ahsap levha kundekari izlenimi verecek sekilde kabartmalarla 
suslenmistir. Astinda teknik agidan kUndekari ile en kucuk bir 
iliskisi bulunmadigi halde bu adla anilmasinin sebebi sadece 
gorunum itibariyle ona benzemesidir. Bu tarzda kabartmalarin 

yuksekligi digerlerine oranla daha dusuk seviyededir. Kayseri Ulu 
Cami, Ankara Hoca Pasa Cami, Karamanoglu Ibrahim Bey 

Imareti, Ermenek Akmescid ve Beyhekim Mescidi kapilan bu 
teknikte yapilmis eserler arasindadir. 
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Mevlut Ciller ve Kundekari hakkinda Ogrendigimiz tum bu bilgiler 
aslinda bizi su sonuca vardirir: 

Turk-Islam El Sanatlarimizin usta-cirak iliskisinden dogan 
mdrifet, Ug hasrete sahiptir. Kanaat, sanat ahlaki, sabir ve sebat. 
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Manisa Muradiye Cami kapisi sag kanat, Fotograf: Sura Nur Uzun 

Sirdaki kundekari, Mevlut Ciller!] Belgesel 
Eskimeyen Ustalar, Kiindekari Sanati, Mevlut Ciller] Belgesel 
Kundekari Sanati, Mevlut Ciller! Derin Kokler Program 
Geleneksel Turk El Sanatlanmizt Yasatan Kundekdri Ustasi Mevlut Ciller, Yuksek Lisans Tezi, Hamide Soysal 

https://fenbildergi.aku.edu.tr/1101/015602(13-20).pdf 
https://www.academia.edu/31120902/T %C3 %6BCrk_Sanat%C4%B1_%C3%9Czerine_Denemeler 

62 https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/26/C26008684. pdf
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MIMARLIK SOZLUGU | Zeynep Karahan* 

Su Kemeri: [lk kez Romalilarca uygulanmis olan Uzerinde su 
yolu bulunan, tugla veya tastan kemerli kopru, akeduk. 
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Sur: Kentleri Kusatan, Kuleli ve mazgalli kale duvani. 

  

  

  

  
    
            

    

  

  
Dogan Hasol, Ansiklopedik Mimarlik Sozlugu 
Cizimler Zeynep Karahan‘a aittir. 65
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MIMARLIK VE SANAT 
KULUBU 

Bu dergi, Istanbul Sabahattin Zaim Universitesi 
Mimarlik ve Sanat KulUbU 

yayinidir. 

*Eskiz, Omer Faruk Tekin


