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ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

MARDĠN KENTĠ ĠBADET YAPILARINDA  
MALZEME KULLANIMI VE SORUNLARI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

 
Lale KARATAŞ 

 
Uludağ Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Yapı Bilgisi Anabilim Dalı 

 
Danışman: Doç. Dr. Z. Sevgen PERKER 

 
Mardin Ģehri; çok uzun yıllardan beri, pek çok devletin hâkimiyeti altına girmiĢ, çok sayıda 
uygarlığa ev sahipliği yapmıĢtır. Kentin tarihsel süreçte, farklı etnik kökene sahip bireyleri 
bünyesinde barındırması dolayısıyla, Mardin Kentsel Sit Alanı'nda; cami, medrese, kilise, 
manastır gibi pek çok ibadet yapısı bulunmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, Mardin Kentsel Sit 
Alanındaki ibadet yapılarında, yapı malzemesi kullanım biçimlerinin incelenmesi ve 
malzemenin sorunlarının tespit edilmesidir. ÇalıĢma beĢ bölümden oluĢmaktadır. Birinci 
bölümde konuyla ilgili bir giriĢ yapılmıĢ; çalıĢmanın amacı, önemi, sınırlılıklarından 
bahsedilmiĢtir. Ġkinci bölümde Mardin ilinin tarihi, coğrafi konumu ve topografya yapısından 
bahsedilmiĢ; sosyokültürel, ekonomik ve fiziksel yapısı hakkında genel bilgiler verilmiĢtir. 
Üçüncü bölümde materyal ve yöntem açıklanmıĢtır. ÇalıĢmanın materyalini, Mardin Kentsel Sit 
Alanında bulunan ibadet yapıları oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada literatür araĢtırması, gözlem 
yoluyla tespit ve fotoğrafla belgeleme yöntemleri kullanılmıĢtır. Yöntem bölümünde, alan 
çalıĢmasına esas oluĢturan; yapı malzemesi türleri, yapı elemanı bazında malzeme kullanımları 
ve malzeme sorunlarına iliĢkin sınıflandırmalar açıklanmıĢtır. Dördüncü bölüm olan bulgular 
kısmında; Mardin Kentsel Sit Alanında bulunan ibadet yapılarında malzeme kullanım ve 
sorunları, yöntem bölümünde açıklanan sınıflandırmalar dahilinde, çizelgeler ile desteklenerek 
açıklanmıĢtır. Sonuç bölümünde tüm yapılardan elde edilen bilgiler malzeme sorunları 
bağlamında birbirleriyle karĢılaĢtırılmıĢ ve yapılar için önerilerde bulunulmuĢtur. ÇalıĢma 
kapsamında yapıda kullanılan doğal yapı malzemelerinde düzeyleri farklılaĢan çeĢitli sorunlar 
tespit edilmiĢtir. Tespit edilen sorunların yapı elemanlarına göre dağılımları incelendiğinde; en 
fazla sorunun yapının taĢ duvarlarında olduğu söylenebilmektedir. Yapının duvar ve ayaklarında 
yüzey kaybı, oyuklanma, çatlak, yüzey kirliliği, çiçeklenme, bitki oluĢumu ve hatalı onarımlar 
gibi sorunlar dikkati çekmektedir. AhĢap malzemeden üretilmiĢ pencere ve kapı doğramalarında 
ise göze çarpan sorunlar mekanik aĢınma ve çatlak oluĢumudur. ÇalıĢma kapsamında yapılan 
incelemeler sonucunda, Mardin ibadet yapılarının en kısa sürede genel bir bakım ve onarım 
sürecinden geçirilmesi gerektiği kanısına varılmıĢtır. Sorunların boyutlarına bağlı olarak her bir 
yapı elemanının ayrıca değerlendirilmesi ve uygun bakım / sağlamlaĢtırma / onarım yönteminin 
seçilmesi gereklidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Mardin, Ġbadet Yapısı, Malzeme, Malzeme Sorunları 
 
2018, ccclxxı+ 371 sayfa 
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The Mardin city has been under the domination of many states and has hosted many 
civilizations for many years. Because of the city that contain within itself different ethnic roots 
individuals in the historical process, there are many worship structures such as mosque, 
madrasah, church, monastery in Mardin Urban Site. The purpose of this study is to examine the 
usage forms of building materials and to determine the problems of the material in worship 
structures in Mardin Urban Site. The study consists of five chapters. In the first chapter, an 
introduction on the subject is made; the purpose of study, its importance and limitations are 
mentioned. In the second chapter, the history, geographical position and topographic pattern of 
Mardin city are mentioned; general information is given about its socio-cultural, economical 
and physical structure. In the third chapter, material and method are explained. The material of 
the study constitutes the worship structures in the Mardin Urban Site. Literature research, 
detection through observation and photographic documentation methods are used in the study. 
In the method section, the types of building materials that are the basis for field study, material 
uses on the basis of building elements, and the classifications related to material problems are 
explained. In the fourth section, findings; the use of materials and problems in the worship 
places in the Mardin Urban Site are explained by supporting the charts within the scope of the 
classifications explained in the method section. In the conclusion section, the information 
obtained from all the structures is compared with each other in terms of material problems and 
suggestions for the structures are made. Within the scope of the study, various problems are 
identified at different levels in the natural building materials used in structures. When the 
distribution of identified problems according to construction elements is examined, it can be 
said that the most structural problem is on the stone walls of structures. It is draw attention that 
problems such as surface loss, pitting, cracks, surface pollution, flowering, plant formation and 
inappropriate repairs on the walls and feet of the structures. The problems encountered in timber 
window and door profiles are mechanical weathering and crack formation. As a result of the 
studies carried out within the scope of the study, it is concluded that the Mardin worship 
structures should be subjected to a general maintenance and repair process as soon as possible. 
Depending on the size of the problems, each construction element must be evaluated separately 
and the appropriate maintenance / reinforcement / repair method must be selected. 
 
Keywords: Mardin, Worship Structures, Materials, Material Problems 
 
2018, ccclxxı + 371 page 
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1.GİRİŞ 
 
Mardin Ģehri, tarih boyunca önemli ticaret yolları üzerinde yer alması sebebiyle pek çok 

uygarlığa ev sahipliği yapmıĢtır. Çok farklı din ve etnik kökenli insanları yıllar boyunca 

bünyesinde barındırmıĢtır. Müslüman, Hristiyan, Yezidi gibi farklı din ve Türk, Ermeni, 

Süryani, Yakubi, Keldani, Nesturi farklı etnik kökenli insanlar bir arada huzur içinde 

yaĢamıĢlardır(Alioğlu 1988). Bu sebeple farklı coğrafyalara, dinlere ve dillere ait birçok 

kültürü barındıran kozmopolit bir kenttir. Kent özgün yapım tekniği ve yöreye özgü 

malzeme ile inĢa edilmiĢ yapılarıyla da kültür mirası bakımından oldukça zengin bir 

durumdadır.  

 
Kentin sosyo - kültürel süreçleri esas alındığında söz konusu kültür mirası içinde ibadet 

yapıları ayrı bir yer tutmaktadır. Mardin Kentsel Sit Alanında cami, medrese, kilise, 

manastır gibi pek çok ibadet yapısı bulunmaktadır. Fakat söz konusu yapılar, yapı 

malzemelerinin, zaman içinde çeĢitli etkilere maruz kalması sonucunda, yok olma 

tehlikesiyle karĢı karĢıya kalmıĢtır. Kültür mirasının fiziksel durumunun tespit edilmesi, 

sahip olunan değerlerin korunabilmesi açısından büyük önem taĢımaktadır. Yapılarda 

kullanılan malzemelerin sorunlarının tespit edilmesi, doğru koruma müdahaleleri 

uygulanması ve bu yapıların sürdürülebilirliğinin sağlanması için büyük önem arz 

etmektedir. 

  
1.1.Problemin Tanımlanması 
 
Tarihi yapılar inĢa edildikleri döneme ait önemli birer belgedirler.  Mardin, tarihi taĢ 

yapılar bakımından çok zengin bir kenttir. Mardin‟deki tarihi yapıların birer Ģaheser 

olması ise yapı malzemesi ile mümkün olmuĢtur.  Literatürde Mardin ile ilgili yapılmıĢ 

çok sayıda çalıĢma olmasına rağmen, ibadet yapılarında yapı malzemesi kullanım 

biçimleri ve sorunlarına iliĢkin bir çalıĢmalar sınırlı sayıdadır. 

 

1.2. Çalışmanın Amacı 
 
ÇalıĢmanın amacı Mardin Kentsel Sit Alanındaki ibadet yapılarında yapı malzemesi 

kullanım biçimlerinin incelenmesi ve malzemenin sorunlarının tespit edilmesidir.  
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Mardin kentsel sit alanı içindeki belirlenen ibadet yapılarında hangi malzemelerin 

kullanıldığını tanımlamak ve bu malzemelerde hangi bozulma türleri olduğunu ve hangi 

etkenlerden dolayı bozulduğunu tespit etmek yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya olan bu 

yapılar için hayati önem taĢımaktadır. Yapıların hangi etkenlerden dolayı bozulduğunun 

tespiti halinde yapılara ileride yapılacak koruma müdahaleleri için doğru yöntemlerinin 

seçilmesi sağlanacaktır. 

 
Bu yapılarda hangi malzemelerin kullanıldığının ve hangi malzeme sorunlarının 

oluĢtuğunun tespit edilmesinin ve belgelenmesinin amaçlandığı bu çalıĢmanın, ileride 

yapılacak çalıĢmalara da kaynak oluĢturması hedeflenmektedir. Ġbadet yapılarının 

mimari özellikleri ve yapısal elemanlarda kullanılan malzemeler tespit edildikten sonra, 

geleneksel dokuyu bozan malzeme bozulmaları saptanmıĢtır.  

 
1.3. Çalışmanın Önemi 
 
Geleneksel Mardin evleriyle ilgili bugüne kadar birçok çalıĢma yapılmıĢ olmasına 

rağmen, Mardin dini ibadet yapıları malzeme bozulmaları üzerine yapılmıĢ çalıĢma 

sınırlı sayıdadır.  

 
Alioğlu‟nun (2000), “Mardin ġehir Dokusu ve Evler” adlı kitabında, geleneksel Mardin 

evleri ile bilgiler verilmiĢtir. Altun'un (2011,1971), “Mardin'de Türk Devri Mimarisi” 

adlı kitabında, Mardindeki anıtsal yapılar olan camiler ve mescitler, külliye ve 

kalıntıları, medreseler, zaviyeler ve türbeler, hamamlar ve diğer sivil yapıların genel 

özellikleri ve kullanılan malzemeler açıklanmıĢtır. AteĢ'in (2006), I. Uluslararası 

Mardin Tarihi Sempozyumu Bildirilerindeki “Tarihi Mardin Evlerinde Kemerler” adlı 

çalıĢmasında Mardin'in tarihi evleri, tarihi evlerde kullanılan malzeme, yapı elemanları 

ve kemerler açıklanmıĢtır. Aydın ve Diğerlerinin (2001), ”Mardin AĢiret-Cemaat-

Devlet” adlı kitabında, Mardin tarihi, kültürel çeĢitlilik ve kentin anıtsal mimari eserleri 

ele alınmıĢtır. Dalkılıç ve Halifeoğlu (2006), “Mardin Tekke Cami Rölöve, Restitüsyon, 

ve Restorasyon Projesi Raporu” adlı makalesinde, Mardin Tekke Cami - ġah Sultan 

Hatun Medresesinin tarihçesi, mimari özellikleri, geleneksel yapım tekniği ve malzeme 

kullanımı ve restorasyon uygulamasının aĢamaları anlatılmıĢtır. Gürbüz'ün (2006), I. 

Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu bildirilerindeki “16. - 17. Yüzyıllarda Mardin 

Kalesi” adlı çalıĢmasında Mardin kalesinin konumu ve yapımı ve seyahatnamelerde 
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Mardin kalesi anlatılmıĢtır. Kılıç'ın (2010),“Geleneksel Mardin Evlerine Ait AhĢap 

Kapıların Malzeme ve Yapım Tekniği Bakımından Ġncelenmesi” adlı yüksek lisans 

tezinde geleneksel Mardin evlerinde kullanılan kapıların özelliklerine dair bilgiler 

verilmiĢtir. Noyan'ın (2008, 2005), “Bir ġehir Bir Malikâne Sıra DıĢı Evler” adlı 

kitabında, Mardin'in tarihçesi ve kültürel çeĢitliliği, inanıĢlar hakkında bilgiler 

verilmiĢtir. 

 
Bu konu hakkında çalıĢmaların sınırlı sayıda olması, bu çalıĢmanın belgeleme ve 

koruma niteliği taĢıması bakımından önem taĢımaktadır. Ġbadet yapılarında kullanılan 

malzemelerin tespit edilmesi ve belgelenmesi ve kullanılan yapı malzemelerinde oluĢan 

bozulmaların saptanması ve oluĢturulan sistematik ile daha sonraki çalıĢmalara kaynak 

oluĢturacaktır. 

 
1.4. Sınırlılıklar 
 
Tezin kapsamı Mardin kentsel sit alanında kalan ve günümüzde faaliyette olan dini 

yapılar olarak sınırlandırılmıĢtır. Mardin ilçeleri, ilin içinde bulunduğu olağanüstü 

durumlardan dolayı kapsama alınamamıĢtır. Mardin kentsel sit alanındaki yirmi dokuz 

adet ibadet yapısından, on altı adeti incelenebilmiĢtir. On üç adet yapının incelenememe 

sebebi; bazı yapıların faaliyette olmayıp ziyarete kapalı olmasından dolayı yapıya 

girilememesi ve inceleme izni alınamaması, bazı yapıların restorasyon çalıĢmalarının 

devam etmesi ve bazı yapıların ise restorasyonun yeni tamamlanmıĢ olmasından 

ötürüdür. 

 
1.5.Kapsam 
 
ÇalıĢma beĢ bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde konuyla ilgili bir giriĢ yapılmıĢ; 

çalıĢmanın amacı, önemi, sınırlılıklarından bahsedilmiĢtir. Ġkinci bölümde Mardin ilinin 

tarihi, coğrafi konum ve topografya yapısından bahsedilmiĢ; sosyokültürel, ekonomik 

ve fiziksel yapı hakkında genel bilgiler verilmiĢtir. 

 
Üçüncü bölümde materyal ve yöntem açıklanmıĢtır. ÇalıĢmanın materyalini, Mardin 

Kentsel Sit Alanında bulunan ibadet yapıları oluĢturmaktadır. Medrese yapılarının 

içerisinde ibadet mekanları da yer aldığından incelenen ibadet yapılarına medrese 
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yapıları da dahil edilmiĢtir. Yöntem kısmında, çalıĢma süresince nasıl bir metot 

izlendiği üzerinde durulmuĢtur. Mardin‟de ibadet yapılarında bulunan yapı elemanları 

ve yapılarda kullanılan yapı malzemeleri anlatılmıĢtır. Yapılarda malzeme sorununa yol 

açan nedenler ve yapı malzemesinde görülen sorunlar açıklanmıĢtır.  

 
Dördüncü bölüm olan bulgular kısmında; malzeme bozulmaları Mardin Kentsel Sit 

Alanında bulunan ibadet yapıları üzerinden incelenmiĢtir. Kentsel sit alanında bulunan 

yirmi dokuz adet ibadet yapısından bazı yapıların faaliyette olmayıp ziyarete kapalı 

olmasından dolayı yapıya girilememesi ve inceleme izni alınamaması, bazı yapıların 

restorasyon çalıĢmalarının devam etmesi ve bazı yapıların ise restorasyonun yeni 

tamamlanmıĢ olmasından dolayı on altısı incelenebilmiĢtir. Elde edilen bilgiler, Ģekil ve 

oluĢturulan karĢılaĢtırmalı çizelgelerle aktarılmaya çalıĢılmıĢtır. Kullanılan malzemeler, 

bozulma tür ve dereceleri tablo haline getirilerek daha sonraki çalıĢmalara da kaynak 

oluĢturacak bir sistematik haline getirilmiĢtir. Sonuç bölümünde ise tüm yapılardan elde 

edilen bilgiler malzeme sorunları bağlamında birbirleriyle karĢılaĢtırılmıĢ ve yapılar için 

önerilerde bulunulmuĢtur. 
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2.KURAMSAL TEMELLER  
 
2.1. Mardin Kenti   
 
Bu bölümde Mardin'in tarihi, coğrafi konum ve topografya yapısından bahsedilmiĢ; 

sosyokültürel, ekonomik ve fiziksel yapı hakkında genel bilgiler verilmiĢtir. 

 
2.1.1. Tarihçe 
 
Mardin tarihi M.Ö. 3000‟li yıllara dayanmaktadır. Mardin, Dicle ve Fırat nehri arasında 

kalan bir bölgede bulunmaktadır. Bu bölgede M.Ö. 3000‟lerde Huriler, sonra sırasıyla 

Mitanni, Asur, Med, Babil gibi krallıklar egemen olmuĢlardır (Yıldız 2007). Mardin‟de 

yapılan incelemeler bölgede Neolitik döneme ait yerleĢmeler bulunduğunu 

göstermektedir (Aydın ve ark. 2000). MÖ 2000‟li yıllarda, insanlık tarihindeki ilk 

yerleĢim yerlerinden biri olan yukarı Mezopotamya bölgesinde Hitit devleti egemen 

bulunmaktaydı. M.Ö. 1000‟li yıllarda Asurlular, ardından bölgede Persler egemenlik 

kurmuĢlardır (Dolapönü 1972). Roma Ġmparatorluğu; MS 1. yüzyılda yukarı 

Mezopotamya bölgesini ele geçirerek, MS 3. yüzyıla kadar bölgede hâkimiyet 

sürmüĢlerdir. Bu tarihten itibaren Roma Ġmparatorluğu, Hristiyanlık üzerindeki 

baskılarını artırmıĢtır. Bunun sonucunda Tur Abidin bölgesi, kesiĢlerin ve din 

adamlarının bulunduğu bir bölge halini almıĢtır (Aydın ve ark. 2000). MS 3. yüzyılda 

Doğu‟yu Sasaniler ile Batı‟yı ise Roma-Bizans devletleri kontrol etmekteydiler. Roma-

Sasani çekiĢmeleri sırasında, Mardin yöresi Dicle nehrinin batısında bulunduğundan, 

önce Roma ardından Bizans Ġmparatorluğu egemenliği altına girmiĢtir. Mardin, ilk 

olarak 4. yüzyılda Romalı tarihçi Ammianus‟un karĢılıklı iki Roma kalesinden birine 

“Marde” diye adlandırması neticesinde bir yerleĢim yeri olarak tarihe geçmiĢtir (Aydın 

ve ark. 2000). MS. 3. Yüzyıldan 7. Yüzyıla kadar Bizans-Sasani çatıĢmaları devam 

etmiĢtir. Mardin yöresi yukarı Mezopotamya bölgesinde yer almasından dolayı bu 

çatıĢmaların içinde kalmıĢtır. Bu tarihten sonra ise bölgede hâkimiyeti Müslümanlar ele 

geçirmiĢtir (Çerme 2008). Hâkimiyetin Müslümanların eline geçmesine rağmen bölgede 

nüfus yoğunluğu Ermenilerdi. Sonraki zamanlarda Arap istilaları ile bölgede Arap 

nüfusu artmıĢ ve Ġslamiyet yayılmıĢtır (Aydın ve ark. 2000). 692 yılında Mardin ve 

çevresi Emeviler, 824 yılında ise Abbasiler egemenliği altında bulunmuĢtur. 885-978 

tarihleri arasında Hamdaniler, 990 tarihinde Mervaniler bölgede egemen olmuĢlardır 
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(Aliveya 2007). Mardin, 1084 yılında Türk varlığının baĢlangıcını temsil eden Büyük 

Selçuklu Devleti‟nin egemenliği altına girmiĢtir. Türkmen ailelerinin en büyüklerinden 

olan Artuklular, kenti 1103 yılından itibaren egemenliği altına almıĢlardır Mardin'de 

Artukoğulları, üç yüzyıl egemen olmuĢlardır. Artukoğulları kentte cami, medrese, 

zaviye, türbe iĢlevli yapılar inĢa etmiĢlerdir (Çevik 2006). Artuklulara ait Mardin 

merkezde yer alan pek çok ibadet yapısı bulunmaktadır. Artukoğulları döneminde, 12. 

yüzyılda Ulu Cami, Hatuniye (Sitti Radviyye) Medresesi; 13. yüzyılda ġehidiye 

Medresesi; 14. yüzyılda Kale Cami, Latifiye Cami, Bâbü‟s-Sûr (Melik Mahmut) Camii, 

Molla Hari (Süleyman PaĢa) Camii, Zinciriye (Sultan Ġsa) Medresesi, Kasımiye 

Medresesi gibi yapılar edilmiĢtir (Alioğlu 2000). Artuklulardan sonra 1401 yılında 

Timur devleti, hemen ardından da kenti Akkoyunlular ele geçirmiĢtir. Mardin‟de 

Artukoğulları‟ndan sonra egemen olan Akkoyunlular döneminde; 15. Yüzyılda Çubuk 

Camii, ġeyh Mahmut Türki Camii, Pamuk (ġeyh Mahmude dindarı) ,Reyhaniye Camii, 

Hamit Camii, Hamza-i Kebir Zaviyesi, ġah Sultan Hatun Medresesi inĢa edilmiĢtir. 

Osmanlı döneminde ise; 16. yüzyılda Kıseyri Camii, Arap Camii; 17. yüzyılda Zairi 

Camii; 18. yüzyılda Halife (Hacı Ömer) Camii; 19. yüzyılda Hamid Camii türbesi inĢa 

edilen yapılar olmuĢtur (Alioğlu 2000). Böylece Mardin ilinin dini yapıları geçmiĢten 

günümüze Artukoğulları, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemleri olmak üzere üç devir olarak 

açıklanabilmektedir (Dolapönü 1972). 1508 yılında ise Mardin, Safevilerin 

egemenliğine geçti (Aydın ve ark. 2000). Mardin de Osmanlı egemenliğinin baĢladığı 

dönemde Hristiyan nüfus Müslüman nüfustan fazlaydı. Hristiyan nüfusu Süryani kadim 

(Ortodoks), Ermeni Greyoryan (Ortodoks), Nesturî, Keldani (Süryani Katolik) olarak 

sınıflandırılmaktaydı (ÖzcoĢar ve GüneĢ 2006). XIX. yüzyıl Mardin, Müslüman, 

Ermeni, Süryani, Keldani, Katolik, Protestan, Musevi ve Yezidi vatandaĢların birlikte 

huzur içinde yaĢadığı bir dönemdir (YaĢar 2006). Kalenin ise, 4.yüzyıldan beri varlığı 

bilinmektedir. Kale 18. Yüzyıla kadar yerleĢme alanı olarak kullanılmaktaydı. 19. 

Yüzyıldan askeriye tarafından kullanılmaya baĢlamıĢtır (Alioğlu 2005.) Kısaca 

özetlemek gerekirse; kent M.Ö. 3000‟den günümüze kadar Hurriler, Akadlar, Babilliler, 

Hititler, Mitanniler, Asurlular, Aramiler, Medler, Persler, Selevkoslar, Abgarlar, 

Romalılar, Abbasiler, Hamdaniler, Bizanslılar, Sasaniler, Mervaniler, Türkmenler, 

Selçuklular, Artuklular, Eyyubiler, Moğollar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve 

Osmanlılar tarafından bir egemenlik alanı olmuĢtur (Aydın ve ark. 2000). Mardin 
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Cumhuriyetin ilanından sonra il olmuĢtur. Bu tarihten itibaren kentte konut yoğunluğu 

oluĢmaya baĢlamıĢtır. Bunun sonucunda kent merkezi sit alanı ilan edilmiĢtir. Devlet 

tarihi bölgede konut yapımına ruhsat vermemeye baĢlamıĢtır. 1990 yılından sonra ise 

YeniĢehir denilen bölgede büyümeye devam etmiĢtir (Arslan ve Karadoğan 2007). 

 
2.1.2. Coğrafi konum ve topografya 
 
Mardin Tûr Abidin ya da Mazı (Masius) Dağı denilen bir bölgede Mezopotamya 

bölgesinin yukarı kesiminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde yer almaktadır. Kentin 

kuzeyinde Diyarbakır, güneyinde Suriye, doğusunda ġırnak, batısında ġanlıurfa yer 

almaktadır(ġekil 2.1).  

 

 
 

Şekil 2.1. Mardin haritası [Anonim 2010] 

 
Kent Mezopotamya ovasına hâkim yüksek bir plato üzerinde kuruludur. En tepede bir 

kale ve kalenin eteklerinde 100 metre aĢağıda güneye doğru kale altı yerleĢmesi 

uzanmaktadır. Kale deniz seviyesinden yaklaĢık 1200 metre yükseklikte bulunmaktadır. 

Bu alan 2,5–3 km boyunda ve en geniĢ yeri ise 500 metre olan güneye doğru oldukça 

eğimli bir araziye yerleĢmiĢtir. Topografya etkisi sonucu birbirinin güneĢini kesmeyen 

yapılar oluĢmuĢtur. Sokaklar ise çoğunlukla merdiven ya da rampalardan meydana 

gelmektedir (Bekleyen ve Dalkılıç 2014). 
 
2.1.3. Sosyokültürel ve ekonomik yapı 

 
Mardin, çok çeĢitli etnik yapıyı bünyesinde yıllarca barındırabilmiĢ bir kenttir. Tarihte 

Mardin‟de Yezidilik, ġemsilik gibi pagan inançlar ile Hristiyanlık, Ġslamiyet ve 

Yahudilik gibi tek tanrılı dinler; Türk, Kürt, Arap, Süryani, Arami, Ermeni gibi etnik 

topluluklar bir arada yaĢamıĢlardır (Aydın ve ark. 2000). Günümüzde Mardin merkezde 

file:///C:/AramaBlog/%3fsearch=Mezopotamya
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yoğunluklu olarak Araplar, Kürtler ve Süryani Ortodoksları yaĢamaktadır. Süryani 

Ortodokslar Sami dil grubuna bağlı „Tûrôyo‟ dilini konuĢmaktadırlar. Keldaniler; 

Ġdil‟de, Silopi‟de, Midyat merkezde ve Mardin kentinde yaĢayan bir diğer Hıristiyan 

cemaattir. Kent merkezinde birkaç aileyle temsil edilen Ermeni Katolik ve Protestanlar 

da bulunmaktadır (Kılıç 2009). Kentte Musevi ve ġemsiler ise bulunmamaktadır. 

Katolik, Protestan, Ortodoks, Hristiyanların yanı sıra, Museviler ve Yezidiler kentte 

bulunan etnik kökenlerdir. Kentte halk arasında Arapça, Kürtçe ve daha seyrek olarak 

Türkçe konuĢulmaktadır (Aydın ve ark. 2000).  

 
Ekonomik açıdan bakıldığında; Mardin ilk çağlarından Arapların kente yerleĢmeye 

baĢlamasına kadar geçen zaman aralığında nasıl bir ekonomiye sahip olduğu 

bilinmemektedir. Ekonomik hayatın Arap-Ġslam döneminde oldukça canlı olduğu 

görülmektedir. Ġç ve dıĢ ticarette kentin 14–15. yy da oldukça etkin olduğu 

görülmektedir.16. yy tapu defterlerinde; Ģehirde darphane, tabakhane, baĢhane, 

mumhane, buzhane, bozahane, dokuma tezgâhları gibi iĢyerleri bulunduğu 

belirtilmektedir (Sögütlü ve Kılıç 2010). Mardin ekonomisinde günümüzde tarım ve 

ticaret baĢroldedir. Kentte farklı ölçeklerde sanayi iĢletmeleri olmasına karĢın yatırım 

için yatırımcıların batı illerini tercih etmeleri sebebiyle sanayi geliĢmemiĢtir. Kentte 

sanayinin geliĢmesi için Fosfat iĢletim fabrikası, Çimento ve Kireç üretim fabrikaları, 

yem ve boru fabrikaları kurulmuĢtur (GüneĢ 2012). 
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3.MATERYAL VE YÖNTEM  
 
3.1. Materyal 
 
Mardin merkez kentsel sit alanı olarak ilan edilen bölgede bulunan cami, medrese, 

kilise, manastırlar çalıĢmanın konusuna materyal sağlayan verilerdir. 

 
3.1.1. Mardin kentsel sit alanında bulunan ibadet yapıları 
 
Mardin kentsel sit alanındaki günümüze ulaĢan camilerden Artuklular dönemi eserleri; 

1.Ulu Cami(12.Yy baĢı),  

2.Hızır Cami(12.Yy),  

3.Melik Mahmut Cami (14.Yy üçüncü çeyreği),  

4.Latifiye Cami (14.Yy üçüncü çeyreği),  

5.Molla Hari (Süleyman PaĢa) Camii (14. yy. sonu.) olarak sıralanmıĢtır.  

 
Akkoyunlu devri eserleri;  

6.Kale Cami (14.Yy sonu),  

7.ġeyh Çabuk Cami (15.Yy-1136),  

8.Hamza-i Kebir Cami (15.Yy ikinci çeyreği-1438),  

9.Teker Cami (15.Yy) bulunmaktadır.  

 
Osmanlı Devri Eserleri;  

10.Pamuk Cami (15.Yy-1338),  

11.Hamidiye Cami (15.yy sonu),  

12.Reyhaniye Cami (15.Yy sonu),  

13.ġeyh M. Zırrar Cami (17.yy. sonu) bulunmaktadır.  

 
Mardin kentsel sit alanındaki günümüze ulaĢan kiliseler;  

14.Bizans Kilisesi (5.Yy),  

15.Surp Kevorp Kilisesi (5.Yy),  

16.Mar Hürmüzd Kilisesi (5.Yy),  

17.Mar ġimuni Kilisesi (6.Yy),  

18.Kırklar Kilisesi (6.Yy),  

19.Meryem Ana Kilisesi (19.Yy),  
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20.Mar Yusuf Kilisesi (19.Yy),  

21.Protestan Kilisesi (20.Yy),  

22.Mar Pevlus-Petrus Kilisesi (20.yy) kiliseleridir (Altun 1971). 

 
Mardin kentsel sit alanındaki günümüze ulaĢan medreseler;  

23.Hatuniye Medresesi (12.Yy),  

24.ġah Sultan Hatun Medresesi (Tekke Davudi Cami) (12.Yy),  

25.ġehidiye Medresesi (13.Yy),  

26.Zinciriye Medresesi (14.Yy),  

27.Kasımiye Medresesi (15.Yy) medreseleridir (Altun 1971). 

 
Mardin kentsel sit alanında günümüze ulaĢan manastırlar  

28.Mar Efraim (19.Yy)  

29.Mar Mhail (19.Yy) manastırıdır (Altun 1971). 

 

3.2.Yöntem 

 
ÇalıĢmada literatür araĢtırması, gözlem yoluyla tespit ve fotoğrafla belgeleme 

yöntemleri kullanılmıĢtır. Elde edilen bilgiler, betimsel ve sistematik analiz yöntemleri 

ile değerlendirilmiĢtir. Mardin‟deki ibadet yapıları hakkında bir arĢiv taraması yapılarak 

genel bilgiler elde edilmiĢtir. Ardından Mardin kentsel sit alanına ait harita edinilmiĢ, 

incelenecek tüm yapılar harita üzerinde iĢaretlenmiĢtir. Bunun yanı sıra yapıda malzeme 

kullanımı ve malzeme sorunları üzerine literatür araĢtırması yapılmıĢ ve alan 

incelemesinde kullanılacak sınıflandırmalar oluĢturulmuĢtur.  

 
Alan çalıĢması aĢamasında öncelikle yapılara ait plan Ģemaları, çeĢitli kaynaklardan 

yararlanılarak sadeleĢtirilmiĢ, planlar üzerinde mekânlar ve cepheler 

numaralandırılmıĢtır.  Plan Ģeması bulunamayan yapılar ise Ģematik olarak çizilerek 

aynı sistematikle incelenmiĢtir. Yapılardaki malzeme kullanımları ve sorunları, yapı 

elemanı bazında malzeme kullanımı ve malzeme sorunlarına iliĢkin olarak önceden 

oluĢturulan sınıflandırmalar dâhilinde, fotoğraflanarak belgelenmiĢtir. Yapılarda tespit 

edilen malzeme sorunları fotoğraflar üzerinde noktasal olarak iĢaretlenmiĢ ve harfler 

verilerek yapıya ait plan Ģemaları üzerinden açıklanmıĢtır. Alan çalıĢmasında elde 



11 
 

edilen tüm bilgi ve belgeler değerlendirilmiĢ, yazılı bir metin ve karĢılaĢtırmalı 

çizelgeler halinde okuyucuya aktarılmıĢtır. Sonuç bölümünde ise tüm yapılardan elde 

edilen bilgiler malzeme sorunları bağlamında birbirleriyle karĢılaĢtırılmıĢ ve yapılar için 

önerilerde bulunulmuĢtur. 

 
3.2.1. Yapı elemanı bazında malzeme kullanımı  
 
Bu baĢlık altında Mardin ili ibadet yapılarında kullanılan yapı malzemeleri anlatılmıĢtır. 

Yapı elemanları sınıflandırılarak, yapıda görülen malzeme sorunları açıklanmıĢtır. 

 
Doğal taĢ: Mardin ibadet yapılarında yörede ocaklardan çıkarılan kalker taĢı 

kullanılmaktadır. Bu taĢ ocaktan kesilince yumuĢak ve beyazdır. Atmosfer etkileri ile 

kısa zamanda sarararak sertleĢmektedir. 

 
TaĢın Mardin mimarisinde kullanımı iĢleniĢi Ģekillerine göre kesme, ince yonu, kaba yonu 

moloz taĢ biçimindedir. Ocaktan çıkarıldıktan sonra ustaların kenarlarını çekiç ile 

düzelttikleri yüzeyleri düzgün olmayan taĢ çeĢidi moloz taĢtır. Yonu taĢlar, taĢların alın 

ve yan yüzlerinin kabaca düzeltilmesiyle elde edilen taĢlardır.  Eni 15 cm en küçük 

boyutu 20 cm olan alın yüzleri tamamen, köĢeleri keskin olarak iĢlenmiĢ taĢlar ince 

yonu taĢtır. Düzgün taĢ kesme makineleriyle kesilmiĢ fabrika ürünü olan taĢlar kesme 

taĢ olarak tanımlanmaktadır (ġekil 2.2) (Megep 2006) 

 

 
 

Şekil 2.2. Yapıda kullanılan taĢlar (Anonim 2006) 
 
Mardin de dini yapılarda ana yapım malzemesi taĢtır. Sarı kireç taĢı(sert) yapıda ana 

yapım malzemesi olarak kullanılmıĢtır. DıĢ bahçe duvarlarında, dıĢardan görülmeyen 

cephelerde, çift cidarlı duvarların aralarında moloz taĢ görülmektedir. Kaba yonu diye 
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adlandırılan taĢ önemi olmayan cephelerde ve dıĢ bahçe duvarlarında görülmektedir. 

Kesme taĢ; ayak ve sütunlarda, önemli cephe duvarlarında, merdivenlerde, tonoz ve 

kubbelerde, kemerlerde ve yardımcı elemanlarda görülmektedir. 

 
Süsleme amacına uygun olan taç kapılarda, mukarnaslarda, kitabelerde, mihraplarda 

kızılımsı kireç taĢı (az sert) kullanılmıĢtır. Diyarbakır‟dan çıkarılan bazalt taĢı Zinciriye 

ve Kasımiye medreselerinin mihraplarında ve kubbelerin mukarnas kemerlerinde 

kullanıldığı görülmektedir. Bazalt taĢı aynı zamanda Zinciriye‟nin sel sebilli eyvanın 

ayna kemerinde, kapı korniĢ ve bezemelerinde kakma ve süsleme olarak kullanılmıĢtır. 

Mermer malzemenin Zinciriye medresesi Hanefi mescidi mihrabında süsleme olarak ve 

giriĢ kapısı kenarlarında sütünce olarak kullanımı görülmektedir (Çağlayan 2018). 

 

Tuğla: Kentte ibadet yapılarında tuğla kullanımı azdır. Tuğla kullanımının bazı dini 

yapıların tonoz ve kubbelerinde sadece geç dönem onarımlarında kullanıldığı 

görülmektedir. 
 
AhĢap: AhĢap malzeme dini yapılarda; kapı ve pencere doğramalarında kullanılmıĢtır. 

Ġç mekânda ise bazı yapıların tavan kiriĢlerinde, tavan kaplamalarında kullanılmıĢtır. Ġç 

mekândaki korkuluklarda ahĢap malzemenin kullanıldığı yapılar bulunmaktadır. Dini 

yapılarda görülen ahĢap; söğüt, gürgen, çam, meĢe, kavak, ceviz,  çınar ve dut 

ağaçlarından elde edilmiĢtir. Kapı ve pencere doğramaları ceviz ağacından yapılmıĢtır. 
 
Metal: Anıtlarda metal kullanımının sınırlıdır. Kapı yardımcı elemanları olan; kapı 

menteĢe ve kuĢakları, kapı kilit ve sürgüleri, kapı milleri(sayır) de dövme demir 

kullanımı görülmektedir. Demir metali; pencere Ģebekelerinde, pencere Ģebekelerindeki 

bağlantı demirlerinde, lokma parmaklıklarda kullanılmıĢtır. Bazı ibadet yapılarında 

taĢları birbirine bağlayan kenetlerde demir kullanılırken, demir kenetlerin bağlantısında 

kurĢun kullanılmıĢtır. Kubbedeki âlemlerde bakır kullanımı görülmektedir.  

 
Harç, sıva ve boya: Mardin deki ibadet yapılarında en sık rastlanan harç çeĢitleri ınkara 

harcı ve horasan harcıdır. Kentte en çok kullanılan bağlayıcı harç olarak yöresel „ınkara‟ 

harcıdır. Bu harcın içeriği; kireç taĢı tozu(ince elek kumu) ve söndürülmüĢ kireçten 

oluĢmaktadır. Mardin de ibadet yapılarında sıva kullanımı görülmemektedir (Çağlayan 

2018). Horasan harcı; bazı dini yapılarda horasan harcı tonoz ve kubbe gibi yapı 
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elemanlarında görülmektedir. Ġçerik olarak; içinde piĢirilmiĢ ve öğütülmüĢ toprak 

ürünleri katılan bir malzemedir. Suya dayanıklı bir yapı malzemesidir. Horasan harcı 

içeriği; su görmemiĢ tuğla tozu ve bir sene bekletilmiĢ kireçten oluĢmaktadır. Bazı 

uygulamalarda mukavemetin artırılması amacıyla saman, bitkisel lifler vb. bağlayıcı 

maddeler ile karıĢtırılmaktadır (https://tr.wikipedia.org/wiki/Horasan_harc, 2017). 
 
Yapıda malzeme bozulmaları, yapı elemanları üzerinden incelenmiĢtir. Bu bölümde 

yapı elemanlarının, yapının hangi bölümleri olduğu açıklanmıĢtır. Ġbadet yapılarında 

yapı elemanları; düĢey taĢıyıcılar, yatay taĢıyıcılar, merdivenler, duvar boĢlukları ve 

yardımcı elemanlar olarak sınıflandırılmıĢtır. 

 
3.2.1.1. Düşey taşıyıcılar ve malzeme kullanımı 
 
Mardin ibadet yapılarında düĢey taĢıyıcılar tek taĢıyıcılar ve sürekli taĢıyıcılar olmak 

üzere iki kısımda sınıflandırılmıĢtır. 

 
Tek taĢıyıcılar ayaklar ve sütunlar olmak üzere iki kısımda incelenmiĢtir. Ġbadet 

mekânlarında ayaklar yapıyı taĢımaya yardımcı olan elemanlardır. Sütunlar ise bazen 

taĢıyıcı eleman bazen de yapıda süsleme elemanı olarak kullanılmıĢtır. Ayaklar ve 

sütunlar kesme taĢ malzeme kullanarak inĢa edilmiĢtir. 

 
Mardin ibadet yapılarında sürekli taĢıyıcılar duvarlardır. Yapının görünüme girmeyen 

ve önemsiz kısımlarında moloz taĢ kullanılmıĢtır. Görünüme giren duvarlarda düzgün 

kesme ya da yonu taĢ kullanılmıĢtır. Duvarlar kimi ibadet yapılarında çift cidarlıdır. 

Kasımiye Medresesi‟nde olduğu gibi; ince bir harç ve kükürde batırılmıĢ demir 

kenetlerin bağlayıcı olarak kullanıldığı, derssiz oluĢturulan duvar örgüsünün kullanıldığı 

duvarlar da bulunmaktadır (Alioğlu 2000). 

 
3.2.1.2. Yatay taşıyıcılar ve malzeme kullanımı 
 
DöĢemeler; düz döĢemeler ve eğrisel döĢemeler olmak üzere iki baĢlık altında ele 

alınmıĢtır. Düz döĢemeler kat ağırlıklarını taĢıyan plak Ģeklinde yapı elemanları olarak 

değerlendirilmiĢtir. Eğrisel döĢemeler ise tonozlar ve kubbelerdir. Düz döĢemeler ibadet 

yapılarında;  avluda, kat aralarında ve damda görülmektedir. Kesme taĢ malzeme kullanarak 

yapılmıĢtır. Mardin dini mimarisinde en çok görülen tonoz çeĢitleri genellikle çapraz, 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Saman
https://tr.wikipedia.org/wiki/Horasan_harc
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beĢik ya da sivri tonozdur. Bunun yanında haç tonoz, manastır tonozu, tekne tonoz 

kullanımı görülmektedir.  

 
3.2.1.3. Merdivenler ve malzeme kullanımı 
 
Mardin‟de dini yapılarda merdivenler avluda ve iç mekânda görülmektedir. Kesme taĢ 

malzemeden yapılmıĢtır. 

 
3.2.1.4. Duvar boşlukları ve malzeme kullanımı 
 
Bu baĢlık altında duvar boĢlukları olan kapılar, pencereler, kemerler incelenmiĢtir. Dini 

yapıların pencerelerin tamamına yakınının ön kısmında lokmalı ya da geçmeli demir 

Ģebekeler adı verilen korkuluklar bulunmaktadır. Düz lentolu, basık kemerli, yarım 

daire kemerli ya da sivri kemerli olarak inĢa edilen kapı ve pencerelerin tek kanatlı ve 

çift kanatlı örnekleri vardır. Yapılarda pencere ve kapılarda ahĢap malzeme kullanımı 

görülmektedir. Metal malzeme pencere Ģebekelerinde, kapı menteĢeleri ve kuĢaklarında, 

kapı kilit ve sürgülerinde, kapı tokmakları, halkaları ve kulplarında kullanılmıĢtır. 

Kemerler kesme taĢ malzemeden yapılmıĢtır. 

 
3.2.1.5. Yardımcı elemanlar ve malzeme kullanımı 
 
Yardımcı taĢ elemanlar; Ģebekeler, silmeler, çörtenler,  bacalar, örtüye geçiĢ elemanları 

olarak tanımlanmıĢtır. ġebekelerde rastlanmamıĢtır. Mukarnas yapının portalinde ve 

kubbeye geçiĢteki elemanlarda görülmektedir. Silmelerde yüzey kirliliği, çörtende 

aĢınma mevcuttur. Örtüye geçiĢ elemanı olan pandantif, Türk üçgeni, tromp gibi 

elemanlarda bozulmaya rastlanmamıĢtır. Yardımcı ahĢap elemanlar; korkuluklar ve 

kaplamalar olarak tanımlanmıĢtır. AhĢap korkuluk ve kaplamalar iç mekânda 

mevcuttur. Yapıda bu tür bozulmalar bulunmamaktadır. 

 
3.2.2. Yapıda malzeme sorunları   
 
Bu bölümde Mardin ibadet yapılarındaki kullanılan yapı malzemelerinin bozulma türleri 

ve sebepleri genel hatlarıyla anlatılacaktır. 
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3.2.2.1. Yapıda malzeme sorununa yol açan nedenler  
 
Yapılarda malzeme sorununa neden olan sebepler iç nedenler ve dıĢ nedenler olmak 

üzere iki kısma ayrılmaktadır. 

 
3.2.2.1.1. İç nedenler 
 
Bozulmaya yol açan iç nedenler, taĢın veya yapının kendi özelliklerinden doğan 

sebeplerden oluĢmaktadır. 

 
Yapının konumu: Yapının bulunduğu konum yapıdaki malzeme bozulmalarının 

fazlalığı ya da azlığını birinci dereceden etkilemektedir (Anonim 2013). Örneğin; 

yapının Mardin gibi iklimi kuru ve ağaçtan yoksun bir bölgede yer alması malzemenin 

çabuk ısınıp çabuk soğumasına yol açacaktır. Dolayısıyla yapı malzemelerinde sıcaklık 

farkından doğan malzeme bozulmaları etkisini gösterecektir. 

 
Zemin özellikleri: Yapının konumlandığı zeminin jeomorfolojik özellikleri yapı da 

oluĢan hasar ve sebeplere kaynaklık edebilir. Yapı zemininin gevĢek olması, zamanla 

binada çatlakların oluĢmasına ve yapıda farklı türde oturmalara sebep olmaktadır. Hasar 

sebebinin zeminden kaynaklanıp kaynaklanmadığı çatlakların yapı üzerindeki yerleri 

incelenerek bulunabilmektedir (Döndüren ve ark. 2017). Yapıda kullanılan temel 

yapının yükünü alarak zemine aktaran yapı elemanları olup yapının oturduğu zemine 

eĢit miktarda aktarması gerekmektedir. Aksi takdirde bu hasarların en sık görüleni 

çatlaklar meydana gelecektir. Bu çatlaklar kapı ve pencere kenarlarında ve cephede 

görülen çatlaklar yapının konumlandığı yerden kaynaklı meydana gelebilecek olan 

bozulmalardır. 
 
Malzemenin özellikleri: Malzemenin yapısal özellikleri malzemenin bozulma sürecinin 

hızlanmasında etkilidir. Malzemenin fiziksel özellikleri olan iĢlene bilirliği, su emme 

kapasitesi, kuruma hızı, gözeneklilik, sertlik gibi özellikleri ve farklı mekanik özellikleri 

karĢısında bozulmalar da farklı gerçekleĢmektedir (Anonim 2013). TaĢ malzeme için 

örnek verilecek olursa; Mardin taĢı ocaktan çıkarıldığında yumuĢak olup kolay 

iĢlenebilme özelliğine sahiptir. Gözeneklerinin birbiri ile temasının olmaması yalıtım 
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özelliğini artırmakta olduğundan Mardin‟in bulunduğu iklim Ģartları gereği yapılarda iyi 

bir izolasyon sağlamaktadır. 

 
Malzeme seçiminde ve kullanımında yapılan hatalar: Malzemenin yapı elemanı olarak 

nerede kullanılacağına yanlıĢ karar verilmesi sonucu ortaya çıkan bozulmalardır. Zayıf 

bir malzemenin strüktür elemanı olarak kullanılması sonucu bozulmalar meydana 

gelmektedir. TaĢ malzemede için örnek verilecek olursa; bu kaynaklı bozulmalar 

ocaktan yanlıĢ yöntemle çıkarılmasıyla, yapıda iĢlevine yönelik kullanılmaya uygun 

olmayan yerlerde kullanılmasıyla ya da özelliklerine yönelik kullanılmaması hızla 

bozulmalar meydana gelmektedir (Anonim 2013). 

 
3.2.2.1.2. Dış nedenler 
 
Doğal afetler: Doğal afetler olan deprem, heyelan, çığ, sel, don gibi olaylar yapıda 

kullanılan malzemelerin zarar görmesine neden olacaklardır. Su kenarında doğal afetler 

sonucu suya direkt maruz kalan yapılar yapı zeminini olumsuz etkilemektedir. Mardin 

de deprem riski pek bulunmamaktadır. Deniz ya da su kenarı da bulunmamaktadır. En 

çok rastlanan doğal afet don olaylarıdır. Kayalık bir bölge olan Mardin taĢ malzemenin 

ani ısınıp ani soğuması sonucu malzeme bozulmaları görülmektedir. Yangın sonucu taĢ 

yapısında ani sıcaklık değiĢimi meydana geldiğinden, zaman içinde bozulmalar 

oluĢmaktadır. 

 
Atmosferik etkenler: Yapı malzemeleri zamanla çeĢitli atmosferik etkilere maruz 

kalmaktadır. Bu etkiler yapının özellikler dıĢ çevreye açık olan dıĢ cephe ve çatı 

üzerinde kullanılan malzemeler üzerinde bozulmalara sebep olmaktadır. Atmosfer 

etkileri; suyun hareketi, ıslanma-kuruma, donma-erime, sıcaklık değiĢimleri,  rüzgâr ve 

yağmur etkileridir (Döndüren ve ark. 2017). Malzeme üzerinde ıslanma hareketi; 

doğrudan yağmur suyu etkisi kalmasıyla ya da yüzeyindeki herhangi bir boĢluktan 

suyun içeri sızmasıyla meydana gelmektedir. TaĢ taĢıyabileceğinden fazla su alması 

durumunda malzeme zamanla bozulmaya uğramaktadır. Gözenekli olan malzemenin 

ıslanma sürecini tamamlamasıyla suyu buhar halinde dıĢarı atma süreci olan kuruma 

hareketi baĢlamaktadır. Bu doğal çevrim süreci olan ıslanma-kuruma süreci, 

malzemenin bozulmasını hızlandırıcı etki yapmaktadır. Suyun buhar halinde malzeme 

yapısına etki etmesi ise, malzemenin içyapısında yoguĢmaya bağlı olarak bozulmalara 
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yol açmaktadır. Yapı malzemesindeki küçük boyutlu gözeneklerin birleĢmesiyle doğan 

kuvvetin yeraltı sularını yapının temelinden yukarı doğru çekme hareketinden kılcallık 

meydana gelmektedir (Anonim 2013). Zeminden yükselen nem taĢıyıcı sisteme binen 

yükü fazlalaĢtırmaktadır. Yükselen nem duvardaki malzemelerin fiziksel ve kimyasal 

yapısını bozucu evreye gelmektedir.  Nemin yapıdan uzaklaĢtırılamaması yosun ve 

otların geliĢmesine uygun ortamı hazırlamaktadır. AhĢap yapı elemanlarında mantarlar 

meydana gelmektedir (Mahrebel 2006). Yapı malzemesini rutubete maruz kalması ise 

sıvanın, harcın hatta zamanla tüm kâgir elemanların zarar görmesine neden olmaktadır. 

Ġç mekânlarda koku, çiçeklenme, yosun oluĢumu renk değiĢimi rutubetin zarar verdiği 

etkilerdir (Anonim 2013). 

 
Sıcaklık değiĢimleri; gün içinde meydana gelen sıcaklık farkları, donma-erime 

olaylarıdır. Mardin ili gibi; gece-gündüz ısı farklılıklarının belirgin olan kentlerde, ısıl 

genleĢme farklılıkları sebebiyle, yapının taĢıyıcı yığma elemanlarının içerisinde bulunan 

beton, ahĢap ya da metal parçalar(gergi, hatıl, kilit vs.) malzemelerde çatlaklar 

oluĢmasına sebep olmaktadır (Döndüren ve ark. 2017) . Donma –erime süreci 

sonucunda ise taĢ malzemenin iç yüzeyinde küçük çatlaklar oluĢmaktadır. Bu sürecin 

sık meydana gelmesi sonucu ise taĢ parçalanarak yok olmaktadır. ĠĢlemin uzun süre ve 

sık aralıklarla tekrar etmesi, taĢın parçalanmasına sebep olmaktadır (Anonim 2013). 

 
Tuzlar: Mardin de ibadet yapıları atmosfer olayları sonucu gerçekleĢen ıslanma-kuruma 

süreci, rüzgârla yapının herhangi bir duvardaki boĢluk-delik kısmına çeĢitli maddelerin 

taĢınımı, yapıya çeĢitli kimyasal maddeler ve çimento gibi hatalı uygulamalar yapılması 

sonucu çeĢitli tuz etkilerine maruz kalmaktadır. Tuzların zaman içinde yağmur gibi 

etkenler sonucu taĢın bünyesine alınmasıyla taĢ yüzeyinde baskı meydana 

getirmektedir. Yine yağmur etkisiyle taĢın iç yüzeyindeki tuzlar taĢın yüzeyinde ya da 

gözeneklerinde birikmektedirler (Anonim 2013). 

 
Hava kirliliği: Ġnsan, trafik ve sanayileĢme sonucu oluĢan hava kirliliği, yapıda malzeme 

bozulmalarına sebep olmaktadır. Yapı malzemesi üzerinde; So2‟nin sebep olduğu 

zararlar, bacalardan çıkan kurum gibi kirleticiler ve asit yağmurları baĢta korozyon ve 

aĢınma bozulmalara sebep olmaktadır (Jacobson 2002). Yapı malzemeleri üzerinde hava 

kirliliğinin sebep olduğu bozulmalar; yapı malzemesinin renginin bozulması, malzeme 
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kaybı, strüktür bozulması, kirlenme ve lekelenme olmak üzere dört grupta toplanabilir ( 

Demirarslan 2008). AraĢtırmacılar, kalker esaslı taĢlar üzerinde hava kirliliğinin çeĢitli 

malzeme bozulmalarına yol açtığını belirtmektedir. Bu tür bozulmalar kalker esaslı 

taĢların içeriğindeki caco3‟ın çözülmesi ile meydana gelmektedir. So2 gibi gaz 

kirleticilerin etkisi ve asit yağmurunun taĢ bünyesine etki etmesiyle taĢın yüzeyinde 

çözülme ve kopmalar oluĢmaktadır (Watkiss ve ark.2000). Asit yağmurlarının tuğla 

malzemeye etkisi asit yağmuru etkisi çiçeklenme olayıdır (Bajare 2000). Metallerin 

korozyonunu hava kirliliğinin oranı büyük ölçüde etkilemektedir. Korozyona karĢı 

önlem almak için galvanize etmek gerekmektedir (Kocaeli Ġl Çevre Durum Raporu 

2006).  

 
Trafik: Yogun trafiğin sebep oldugu hava kirliligi ve titreĢimler yapı malzemeleri 

üzerinde çeĢitli etkilerde bulunurlar. Özellikle titreĢimler taĢıyıcı duvarda çatlaklara 

sebep olmaktadırlar. Yaya trafigide en az araç trafiği kadar malzeme üzerinde zarar 

verici etkileri bulunmaktadır. EĢik,avlu döĢemesi gibi yapı elemanlarında aĢınma türü 

bozulmalar meydana gelmektedir (Anonim 2013). 

 
Ġnsanlar: Hatalı onarımlar, bakımsızlık, terk gibi etkiler insanların malzeme bozulmasını 

artıran etkileridir. Yapılarda hatalı malzeme kullanımı, aslına uygun olmayan onarımlar 

yapıya ve yapı malzemesine değiĢik açılardan zarar vermektedir. Bakımsızlık ve terk; 

yapının ve yapı malzemesinin diğer tüm etkilere açık hale gelmesine yol açmakta, 

malzeme bozulmalarına neden olan çevre etkileri hız kazanmaktadır (Anonim 2013). 

 
3.2.2.2. Yapı malzemesinde görülen sorunlar 
 
Ġbadet yapılarında yapı malzemesinin iç ve dıĢ nedenlere maruz kalması sonucu 

zamanla çeĢitli bozulmalar meydana gelmektedir. Bu bölümde, malzemelerin bozulma 

türleri anlatılmıĢtır.  

 
3.2.2.2.1. Kâgir (doğal taş ve tuğla) malzemede görülen sorunlar 
 
Yapıların zaman içinde karĢılaĢtıkları etkiler yapı malzemelerinde farklı sorunların 

oluĢmasına neden olmaktadır. Sorun türlerinin tespit edilmesi ise doğru müdahale 

yöntemlerinin belirlenebilmesi açısından büyük önem taĢımaktadır. ÇalıĢma 
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kapsamında literatür taramasına dayalı bir sorun sınıflandırılması esas alınmıĢtır 

(Anonim 2013). Buna göre ibadet yapılarında kullanılan kâgir malzemede görülen 

sorunlar; yüzey kaybı, parça kopması, boĢluk - delik oluĢumu, oyuklu yüzey oluĢumu, 

çatlak, kavlanma, yapraklanma, derz boĢalması, yüzey kirliliği, kabuk oluĢumu, 

çiçeklenme, bitki oluĢumu, yosun oluĢumu, korozyon, form kaybı, renk değiĢimi ve 

hatalı onarım uygulaması olmak üzere toplam on yedi farklı baĢlık altında incelenmiĢtir. 

 
Yüzey kaybı: Mardin de kullanılan taĢ malzemenin kalkerli yapıdadır. Ġç nedenlerden 

kaynaklanan sebeplerden ve dıĢ etkenler olan su, rüzgâr, ıslanma kuruma gibi 

nedenlerle, taĢın yüzeyi yıkanıp çözülmektedir. TaĢ malzeme zamanla aĢınmaya 

uğramakta ve taĢ yüzeyinde yüzey kaybı oluĢmaktadır (Anonim 2013).  

 
Parça kopması: Yapıda oluĢan bir takım darbe ya da baĢka kaynaklı etkiler, taĢın 

içyapısında bir basınç oluĢturarak çatlaklara sebep olmaktadır. Bu çatlaklar basın 

etkisiyle zayıflayan parçaya kuvvet uygulamaktadır. Bunun sonucunda taĢ yüzeyinde 

parça kopmaları oluĢmaktadır (Anonim 2013). 

 
BoĢluk - Delik: Yapıda malzemede oluĢan boĢluk-delikler insan kaynaklı ya da baĢka 

sebeplerden dolayı oluĢabilmektedir. Bu boĢluklarda su rahatlıkla toplanabildiğinden 

aralarda bitkiler yetiĢebilmektedir. Ayrıca boĢluğun çevresi çeĢitli etkilere savunmasız 

hale gelmektedir. Tüm bunlar diğer bozulma süreçlerini de hızlandırmaktadır (KarataĢ, 

Perker 2017). 

 
Oyuklanma: GüneĢ, su, rüzgâr, ıslanma kuruma gibi atmosfer etkileri nedeniyle taĢ 

yüzeyi zamanla bozulmuĢ oyuklu bir görünüm almaktadır. Oyuklar nedeniyle yüzeyin 

boĢalması yapıda Ģu zararlara sebep olmaktadır. Yüzey kaybı nedeniyle taĢın kesiti 

küçülmekte, ayrıca yüzey oyuklandıgı için bozulma alanı artmakta dolayısı ile de taĢın 

yıpranması hızlanmaktadır (Anonim 2013). 

 
Çatlak: Yapılarda deprem, binanın oturması, ya da taĢın gerisindeki bir metal 

elemanının paslanıp taĢa baskı yapması sebebiyle pek çok çatlak meydana gelmiĢtir.   
 
Kavlanma: Yapılarda dıĢ atmosfer etkileri sonucu, taĢ malzeme yüzeyinde ince 

kabarmalar ve pul pul dökülmeler halinde görülen kabarmalar oluĢmaktadır. 
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Yapraklanma: TaĢ malzeme yüzeyi çeĢitli atmosferik etkiler sonucu tabakalar halinde 

kabarmaktadır. Eğer bozulma süreci devam ederse yüzey daha kalın tabakalar halinde 

ayrılmaya baĢlamakta ve yaprak görünümünü almaktadır. Daha ileriki süreçler dökülme 

ile sonuçlanmaktadır (Anonim 2013). 

 
Derz boĢalması: Duvar inĢa edilirken taĢların birleĢimi harçla sağlanmaktadır. 

Kullanılan bu harçların zamanla bozulmaya uğrayıp yok olması sonucu taĢlar arasında 

boĢluklar meydana gelmektedir. Duvar örgüsünde boĢalan taĢların çevresi korunaksız 

hale geldiğinden dolayı baĢka bozulmalara da sebep olabilmektedir. Ayrıca bu 

boĢluklara dıĢ atmosfer etkileri nedeniyle su dolduğu için zamanla taĢlar arasında 

bitkilenmeye sebep olmaktadır. 

 
Yüzey kirliliği: Yapılarda hava kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkıp gri renkli ve yüzeyde 

ince bir tabaka halinde görülen yüzey kirlilikleri oluĢmaktadır.  
 
Kabuk oluĢumu: TaĢ malzeme üzerinde hava kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkıp kalın 

ve genellikle koyu gri-siyah renkli kabuk halinde bozulmalar oluĢmaktadır. Kabuk eğer 

çok kalınlaĢmıĢsa geçirimsizlik kazanıp taĢın dıĢ ortamla bağlantısı kesilmektedir. 

Sonucunda da gerisindeki yüzeyde iç basınç, çatlama ve ayrıĢma oluĢmaktadır.  

 
Çiçeklenme: Mardin de taĢ malzeme yüzeyinde atmosferik dıĢ etkilere bağlı olarak en 

çok görülen bozulma türü çiçeklenmedir. Çiçeklenme ile taĢ ve sıva kabarır, çözünür, 

dökülür veya yüzeydeki tuz birikimi kabuk oluĢturarak kirliliğe neden olmaktadır. 

 
ġekerlenme: Mermerlerde görülen bir bozulma çeĢididir. 

 
Bitki oluĢumu: Duvar içindeki ufak boĢluklara yerleĢen tohumlar, zaman içinde bu 

ortamda tutunur kök salarlar. Kökler taĢa yavaĢ yavaĢ girdikçe ve kalınlaĢtıkça taĢa 

zarar vererek çevresindeki taĢlarda da çatlak, parça kopması gibi çok çeĢitli baĢka 

deformasyonlara sebep olmaktadır (KarataĢ ve Perker 2017).  

 
Yosun oluĢumu: Yosun oluĢması için rutubetli bir ortam gerekli olduğundan bu 

rutubette burada mevcuttur. Yosunlar çok seyreltik bazı asitler salgılayarak kayaçların 
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yavaĢça çözünmesini sağladığından sebep olan nem ortadan kaldırılmazsa taĢ bir süre 

sonra çözünerek yosunlaĢmaya baĢlamaktadır. Burada da bu yosunlaĢma görülmektedir. 

 
Korozyon  (Pas) lekesi: Yapılarda pencerelerin ve parmaklıklarda kullanılan demir 

elemanın korozyona uğramaktadır. Sonuçta da yağmur etkisiyle taĢ üzerinde 

kahverengi- kızıl arasında değiĢen çeĢitli renklerde lekeler bıraktığı görülmektedir.  
 
AĢınma: Ġnsan kaynaklı sebepler sonucu malzeme yüzeylerinde aĢınma meydana 

gelmektedir. 

 
Form kaybı: Yapılarda taĢ yüzeylerinde, bezemelerin dıĢ konturlarının kısmen ya da 

tamamen formunu ve okunurluğunu kaybetmesi form kaybı olarak adlandırılmaktadır. 

 
Renk değiĢimi: Renk değiĢimi gün ıĢığı, su, nem ya da herhangi bir akıntı (metallerin 

korozyonu sonucu yıkanması vs.) etkisiyle taĢı oluĢturan minerallerin kimyasal 

değiĢime uğraması sebepleriyle taĢlarda renklenme, solma, nemli bölge koyuluğu ve 

lekelenme olarak tanımlanmaktadır (Anonim 2013). 
 
Hatalı onarım: Onarım amacıyla yapılan yanlıĢ uygulamalar çimento kullanımı, uygun 

olmayan bir malzeme ile kaplanmasıdır. Mardin de ibadet yapılarının,  onarım yapmak 

amacıyla özgünlüğe uygun olmayan malzeme ile çimento ile kaplandığı görülmektedir. 

TaĢ yüzeyinin çimento ile kaplanmıĢ olması taĢın yüzeyini kapatmaktadır. Bunun 

sonucunda da taĢın dıĢ çevre ile etkileĢimi kesilmekte ve malzeme bozulması süreci 

hızlanmaktadır (KarataĢ ve Perker 2017). 

 
3.2.2.2.2. Ahşap malzemede görülen sorunlar 
 
Bu bölümde ahĢap malzemede görülen sorular incelenecektir. AhĢap malzemede 

görülen sorunlar yüzey kaybı, parça kopması, boĢluk-delik-oyuk, çatlak-kırık, biçimsel 

deformasyon, bağlantı sorunları, yüzey kirliliği, uçma delikleri, biyolojik oluĢum, bitki 

oluĢumu, korozyon, aĢınma, renk değiĢimi, hatalı onarım olmak üzere on dört baĢlık 

altında sıralanmıĢtır. 
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Yüzey kaybı: Ġklimsel etkiler olan güneĢ, kar, yağmur ve rüzgâr etkisi sonucu ahĢap 

malzemede çatlamalar ve bunun sonucunda ileriki zamanlarda yüzey kayıpları meydana 

gelmektedir. 

 
Parça kopması: AhĢabın yapısında bulunan selüloz ve lignin maddeleri bulunur. 

Mantarlar, kurt ve böcekler ve bakteriler bu maddelerle beslenmektedirler. AhĢaptan 

beslenen bu canlılar zamanla ahĢabı ayrıĢtırarak kesitinin zayıflamasına ve 

parçalanmasına sebep olmaktadır. 

 
BoĢluk –delik – oyuk: AhĢabın yapısında bulunan selüloz ve lignin maddeleri nedeniyle 

ahĢap malzemeyi tercih eden böcek ve kurtlar malzemeyi gözenekli bir hale getirerek 

zamanla delik ve oyuklu bir görünüme sebebiyet vermektedirler (Perker 2004). 

 
Çatlak ve kırık: Ani sıcaklık değiĢimleri malzemede çatlak ve kırılmalara sebep 

olmaktadır. Ayrıca yağmur, kar, UV ıĢınları, rüzgâr gibi iklimsel etkiler sonucu ahĢap 

malzemede çatlak ve kırıklar meydana gelmektedir (Kudeb 2009). 

 
Biçimsel deformasyon: Yağmur, kar, sıcaklık değiĢimleri, UV ıĢınları, rüzgâr gibi 

iklimsel etkiler sonucu burulma gibi bozulmalara sebebiyet vermektedir(Kudeb 2009) 

Sıcaklık farkları,ahĢap malzemede genleĢme ve büzülmelere yol açarak malzemede 

egilme ve dönmeye sebebiyet vermektedir.Nem ise ahĢap malzemede ĢiĢme ve 

çekme,bükülme,eğilme gibi deformasyonlara sebep olmaktadır(Karafakı 2009).  

 

Bağlantı sorunları: AhĢap malzeme yapı elemanlarını oluĢturken baĢka malzelerle 

bağlantı yapılması gerebilir. AhĢap - metal  birleĢiminde ileri zamanlarda korozyon 

baglantı sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. 

 
Yüzey kirliliği:ÇeĢitli mikro organizma ,böcek ve mantarlar ve organik etkiler 

(kuĢ,hayvan artıkları..) ahĢap üzerinde yüzey kirliliği meydana getirmektedir. 

 
Uçma delikleri: Malzeme üzerinde uçma delikleri böcekler sebebiyle oluĢmaktadır. 

Malzemede böcek zararının belirtileri; ahĢap yüzeyindeki uçma delikleri, böcek 

galerileri, malzeme çevresindeki toz ve talaĢ birikimi ve ölü böcek kalıntıları olarak 

tanımlanabilir (Zvyagintseva 2017). 
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Biyolojik oluĢum: Biyolojik etmenler; ahĢabı besin kaynagı olarak kullanarak  ahĢap  

malzemeyi bozulmaya ugratarak kendi yararına kullanan organizmalardır. Kurt ve 

böcekler, bakteriler ve mantarlar bu gruba girmektedir. (Karafakı 2009). 

 
Bitki oluĢumu: Su ve nem bitkiler için yaĢam alanı oluĢmasını sağlamaktadır. 

 
Korozyon: AhĢap yapı malzemelerinde meydana gelen korozyonun metal elemanların 

nem ile temasta bulunmasından kaynaklanmaktadır. Demirin ahĢap malzeme ile iliĢkisi 

sonucu oluĢan korozyon kimyasal korozyon olarak adlandırılır (Kurugöl ve Küçük 

2015). 
 
AĢınma: AhĢap malzeme, insan eylemleri nedeniyle mekanik aĢınmaya uğramaktadır. 

  
Renk değiĢimi: GüneĢ ıĢınları etkisiyle ahĢap malzemede renk değiĢimi meydana 

gelmektedir.Kimyasal maddeler ahĢap maddenin renginin değiĢmesine sebebiyet 

vermektedir.Renk değiĢimi ahĢap malzemede; en çok mantar etkisiyle meydana 

gelmektedir. Reçinelerde yaĢ halkalarında mavileĢme oluĢmaktadır (Zvyagintseva 

2017). 

 
Hatalı onarım: Hatalı onarımlarla oluĢan bozulmalar; sıva ya da boya dökülmesi sonucu 

sonradan sürülen boyanın ya da sıvanın ahĢabın çalıĢmasıyla olan uyumsuzlugundan 

kaynaklanmaktadır. 

 
3.2.2.2.3. Metal malzemede görülen sorunlar 
 
Mardin ilinde kullanılan metaller demir, bakır, kurĢun Ģeklindedir. Metal malzemede 

oluĢan bozulma türleri korozyonun çeĢitleri Ģeklinde görülmektedir. 

 
Korozyon zaman içerisinde ve yavaĢ gerçekleĢen bir olaydır. Metalde kütle ve kesit 

kaybına neden olmaktadır (Uluengin 2006). Kargir yapıda demir malzemenin korozyon 

oluĢumları dört Ģekilde görülmektedir. Demirin atmosfer ortamında korozyonu yüzeysel 

korozyondur. Demirin, demir ve demir olmayan farklı metallerle eĢleĢmesi sonucu 

oluĢan korozyona elektrokimyasal yada galvanik korozyon denir. Demirin kargir 

malzeme ile kuru ya da dolgulu Ģekilde iliĢkisi sonucu ortaya çıkan korozyon aralıklı 
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korozyondur. Demirin ahĢap malzeme ile iliĢkisi sonucu oluĢan korozyon kimyasal 

korozyon olarak adlandırılır (Kurugöl ve Küçük 2015). 

 
3.2.2.2.4. Harç, sıva ve boyada görülen sorunlar 
 
Bu bölümde harç, sıva ve boyada görülen bozulmalar incelenmiĢtir. 

 
Çatlak, malzeme yüzeyinde oluĢan kılcal aralıklardır. Kabarma – dökülme, malzemenin 

pul pul kabarması ve son aĢamada da dökülmesidir. Malzeme kaybı, atmosfer etkileri 

sonucu malzemede zamanla oluĢan kayıplardır. 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 
 
TaĢıdığı tarihsel ve mimari özellikleriyle kültür mirasımız içinde önemli değerleri olan 

anıtsal yapılar bazı etkiler sonucu çeĢitli bozulmalara uğramıĢtır. Bu bölümde Mardin 

Kentsel Sit Alanındaki dini ibadet yapılarında bozulmalar ve değiĢimler, yapı ve 

malzeme boyutunda örnekler üzerinden incelenecektir. 

 
4.1. Ulu Cami (Cami-i Kebir) 
 
Bu baĢlık altında Ulu Cami mimari olarak incelenmiĢ, yapıda görülen malzeme 

sorunları açıklanmıĢtır. 

 
4.1.1. Konum 
 
Ulu Cami; Ģehir merkezinde, Cumhuriyet alanının güneyinde 250 numaralı ada, 5 

numaralı parselde adını verdiği Ulu Cami mahallesinde bulunmaktadır (ġekil 4.1).  

 

 
 

Şekil 4.1. Ulu Camii‟nin kent içindeki konumu (Mardin Artuklu Belediyesi arĢivinden 
iĢlenerek) 

 
4.1.2. Tarihçe 
 
Artuklu ve Akkoyunlu dönemine ait izler taĢıyan ve 16 adet kitabesi bulunan  Ulu 

Cami; minare kaidesindeki 1176 tarihli kitabede Diyarbakır Meliki 2. Kutbüddin Ġlgazi 

tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. Cami, 1400 yılında Timur istilâsında zarar 
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görmüĢtür. Yapı, Akkoyunlu ve Memlükler zamanında onarılmıĢtır.Osmanlı döneminde 

de ciddi onarım geçirmiĢtir. Ulu Cami 2010 yılında restore edilmiĢtir 

(http://www.yenisafak.com/ramazan/tas-sehrin-simgesi-mardin-ulu-camii-2480972, 

2007). 

   
Plan ve resimlerin gösterdiği kadar ve yerinde yapılacak incelemeler sonucu; ana mekân 

olan cami bölümü dıĢındaki avlu etrafındaki diğer yapıların,  pek çok müdahale 

geçirmiĢ olduğu görülmektedir. Elde yeterli belgeler olmadığı için sonradan yapılan 

yapıların devirleri hakkında bilgi edinilememektedir (Altun, 1971). Yapının bugünkü 

durumu ve kalıntıların incelenmesi sonucu; avlunun kuzey cephesinin revaklı bir kısım 

olduğunu göstermektedir. Bu revakların doğu kısmındaki revaklar açık olarak 

bulunmakta, batı kısmındaki revaklar ise örülüp kapatılmıĢtır (ġekil 4.2). 

 

 
 

Şekil 4.2. Kuzey cephesindeki batı kısmında kapatılmıĢ revaklar 
 
Güneydeki cami mekânında ise; mevcut kapıların 1967 tarihli resimlerin incelenmesi 

sonucu,  kemer aralarının camekânlarla örtülü olduğu görülmekte, 1968 yılında ise 

kemer aralarının kapatılıp aralarına pencereler açılmıĢ olduğu görülmektedir (Altun, 

1971) (ġekil 4.3). 

 

http://www.yenisafak.com/ramazan/tas-sehrin-simgesi-mardin-ulu-camii-2480972
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Şekil 4.3. Ulu Cami/Ana mekânın kuzey cephesi- 1967 (Altun 1971)(a), Ulu Cami 
Ana mekânın kuzey cephesi- 1968 (Altun 1971)(b) 

 
4.1.3. Mekânsal özellikler 
 
Ulu Camii‟nde mekân düzeni olarak dikdörtgen bir plan Ģeması görülmektedir. Cami, 

bütün Artuklu yapıları gibi avlulu olarak tasarlanmıĢ (1 numaralı mekân ) ve kuzeyinde 

geleneksel Artuklu çeĢmesi bulunmaktadır. Avluya doğudan ve batıdan iki giriĢ 

bulunmaktadır. Avluda büyük bir Ģadırvan yer alır. Avlunun (1 numaralı mekân) kuzey 

bölümündeki yapının batı kısmında, geçmiĢte revaklı bir bölüm olup müdahaleye 

uğrayarak kapatılmıĢ ve bugün kadınlar mescidi olarak kullanılan (2 numaralı) mekân 

yer almaktadır. Kuzey bölümü orta kısımda bir sel sebilli eyvan (3 numaralı mekân) yer 

almaktadır. Kuzey bölümü doğu kısmında ise bugün depo olarak kullanılan odalar (4 ve 

5 numaralı) ve ön kısmında hala izleri bozulmamıĢ revaklı avlu (6 numaralı) yer 

almaktadır. Avlunun güney bölümünde dikdörtgen kesitli kalın taĢ payelerle mihraba 

paralel üç nefe ayrılan avludan dört kapıyla girilen harim bölümü (7 ve 8 numaralı 

mekân) yer almaktadır. Avlunun doğu bölümünde yer alan mekânda giriĢ olarak 

kullanılan (9 numaralı) eyvan ve bugün depo olarak kullanılan (10 ve 11 numaralı 

mekânlar) odalar yer almaktadır. Avlunun kuzeydoğusunda minare (12 numaralı) yer 

almaktadır. Avlunun batı kısmındaki yapıda avluya ikinci bir giriĢ (13 numaralı mekân) 

yer almakta bugün eğitim birimi olarak kullanılan bir mekân (14 numaralı) ,bir eyvan 

(15 numaralı) ve bir depo (16 numaralı) yer almaktadır (ġekil 4.4).  

 

(a) (b) 
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Şekil 4.4. Ulu Cami plan Ģeması (Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü‟nden alınan 
plan üzerinden iĢlenerek) 

 
4.1.4. Cephe özellikleri 

 
Yapının sokağa bakan bir cephesi ve ana avluya açılan dört cephesi mevcuttur. Kuzey 

cephesi 1 numaralı, güney cephesi 2 numaralı, doğu cephesinde sokağa bakan cephe 3 

numaralı cephe olarak isimlendirilirken; ana avluya bakan doğu cephesi 4 numaralı 

cephe olarak adlandırılmıĢtır. Yapının batı cephesi 5 numaralı cephedir (ġekil 4.5). 

 

 
 

Şekil 4.5. Ulu Cami cephe numaralandırılması (Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü‟nden alınan plan üzerinden iĢlenerek) 
 
Yapının kuzey cephesi (1 numaralı cephe) iki katlı olup; cephe, yapı topluluğunun 

karakteri dıĢında bir mimari devir sergilemektedir. Zemin katta düzgün kesme taĢ 

kullanılmıĢ, üst katta ise kaba yonu ve kesme taĢ malzeme kullanılmıĢtır. Zemin katta 

cephenin orta bölümünde içerisinde sel sebili olan bir eyvan mevcuttur. Kuzey cephesi 

beden duvarı orta aksı eyvan olarak belirlenirse; eyvanın batısındaki günümüzde 
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kapatılmıĢ olarak kullanılmakta olan revaklar bulunmaktadır. Bu revakların aralarında 

etrafı burmalı bordürlerle çevrili yuvarlak kemerli dört pencere bulunmaktadır. Bu 

pencereler ahĢap malzemeden yapılmıĢ ve ön kısımlarına lokma parmaklıklar 

yerleĢtirilmiĢtir. Cephenin zemin katında, yine batı kısmında bulunan, dıĢtan 

yuvarlatılmıĢ destek cepheye hareket kazandırmaktadır. Eyvanın doğusunda ise revaklar 

halen açık olarak kullanılmaktadır. Cephenin ikinci katında ise farklı yerlere dağılmıĢ 

irili ufaklı özgün olmayan pencereler bulunmaktadır. Yapının üst örtüsü sonradan dam 

Ģeklini almıĢtır (ġekil 4.6). 

 

 
 

Şekil 4.6. Ulu Cami kuzey cephesi 

 
Güney cephesinde (2 numaralı cephe); ana mekân(harim) olarak kullanılan mekân tek 

katlıdır. Cephe dönemini yansıtan özellikleri taĢımaktadır. Yapının cephe malzemesi 

olarak düzgün kesme kullanılmıĢtır. Cephe orta kısımda, cephenin masif duvar etkisini 

ortadan kaldıran bir miktar dıĢarı çıkıntı yapmaktadır. Cepheye ana avludan dört giriĢ 

kapısı mevcuttur. Cephe orta bölümünde basit bir mihrap niĢi yer almaktadır. Bu mihrap 

niĢi cephenin ora aksı kabul edilirse niĢin sağında ve solunda ikiĢer kapı olmak üzere 

harime avludan dört giriĢ mevcuttur. Bu kapılar birbirini takip eden ve dikdörtgen 

formdadır. Kapılarda ahĢap malzeme ve demir kuĢaklar kullanılmıĢtır. Kapıların 

üzerinde camekânlı sivri kemerli sabit pencereler bulunmaktadır. Pencerelerde ahĢap 

malzeme kullanılmıĢtır. Pencere ve kapıların etrafındaki kemerler cepheden hissedilir 

Ģekilde çıkıntılı yapılmıĢ bu da cepheye hareket kazandırmıĢtır. Cephenin çatı örtüsüyle 

birleĢtiği yer boylu boyunca düz bir silmeyle çerçevelenmiĢtir (ġekil 4.7).  
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Şekil 4.7. Ulu Cami avluya açılan güney cephesi 
 
Güney cepheye açılan pencereler dıĢtan yüksek, derin sivri kemerli niĢler içine 

alınmıĢtır. Cephenin orta kısmına denk gelen bölümde üç adet dıĢa çıkıntı yapan destek 

mevcuttur. Desteklerin üzerinde küçük dilimli kubbeler yer alır. Bu desteklerin 

batısında kalan kısımda üç adet sivri kemerli dikdörtgen formlu pencere boĢluğu yer 

almaktadır. Doğusunda ise aynı tip pencerelerden iki adet mevcuttur (ġekil 4.8). 

 

 
 

Şekil 4.8. Ulu Cami sokağa açılan güney cephesi 
 
Doğu Cephesi (4 numaralı cephe); bir kapı ile avluya geçit verir. Bu giriĢ kapısı 

cephenin beden duvarının orta aksı kabul edilirse, kapının solunda cephenin üst 

kısmında dikdörtgen planlı iki adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Cephenin alt 

kısmında açıklık bulunmamaktadır. Kapının sol tarafındaki cephe boylu boyunca 

uzanan silme dıĢında sadedir. Kapının sağ tarafında kitabeler yer alır. Sol kısımdaki 

silme cephe boyunca kitabelerin etrafında çerçeve yaparak devam eder. Cephenin üst 

örtü ile birleĢtiği yerde bir sıra süsleme mevcuttur. Cephe bir minare ile sonlanmaktadır. 

(ġekil 4.9). 
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Şekil 4.9. Ulu Cami sokağa bakan doğu cephesi 
 
Yapının iç avluya bakan doğu cephesi (5 numaralı cephe) iki katlı olup üzeri beĢik 

tonoz ile örtülüdür. Cephenin;  en sağında ana avluya giriĢi sağlayan kapının 

oluĢturduğu eyvanlı kısım görülmektedir. Eyvanın batısında sırasıyla, alt kata giriĢi 

sağlayan ahĢap yuvarlak kemerli bir kapı ve üst kat hizasında ise ahĢap malzemeli 

lokma parmaklıklı dikdörtgen formlu iki pencere açıklığı mevcuttur. En batıda cephede 

çıkıntı yapan bir merdiven ile sonlanmaktadır. Cephenin üst örtü ile birleĢtiği yerde 

bulunan kaĢ kemerli niĢler Ģeklinde düĢünülmüĢ bir çatı frizi cepheye daha eski 

devirlere ait bir görünüm vermektedir (ġekil 4.10). 

 

 
 

Şekil 4.10. Ulu Cami avluya bakan doğu cephesi 
 
Yapının batı cephesi( 6 numaralı cephe) tek katlı olup, cephenin en sağındaki ve en 

solundaki eyvanlar dıĢında oldukça hareketsizdir. Eyvanlar cephede basamaklarla 

avluya giriĢ vermektedir. Cephenin en solunda ikinci giriĢ kapısının oluĢturduğu bir 

eyvana giriĢ veren kapı, dikdörtgen formlu olup, ahĢap malzemeden yapılmıĢ ve demir 

kuĢaklar kullanılmıĢtır. Cephede iki eyvanın arasında iki pencere açıklığı mevcuttur. Bu 

pencereler ahĢap malzemeden yapılmıĢ olup önlerinde lokma demir parmaklıklar 

mevcuttur (ġekil 4.11)  
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Şekil 4.11. Ulu Cami batı cephesi 
 
4.1.5. Yapısal özellikler ve malzeme sorunları 
 
Yapı, geleneksel Mardin mimarisinde olduğu gibi yığma yapım sisteminde inĢa 

edilmiĢtir. Ana yapım malzemesi, doğal Mardin taĢıdır. Yapının pencere ve kapı 

dıĢındaki ve bazı iç mekândaki kaplamalar dıĢında tüm yapı elemanları düzgün kesme 

taĢtır. Yapıda kullanılan özgün malzemeler taĢ, ahĢap, metal, harçtır. Metal malzeme 

pencere Ģebekelerinde, kapı menteĢeleri ve kuĢaklarında, kapı kilit ve sürgülerinde, kapı 

tokmakları, halkaları ve kulplarında kullanılmıĢtır. Yapıda taĢ malzemeyi bağlamak için 

harç kullanımı görülmektedir. Mardin taĢının özelliğinden de yararlanılarak sıva 

kullanımına rastlanmamaktadır(ġekil 4.12). 

 

 
 

Şekil 4.12. Ulu Camii‟nde kullanılan özgün malzemeler (Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü‟nden alınan plan üzerinden iĢlenerek) 
 
Ulu Camii yapı elemanlarında kullanılan yapı malzemeleri Çizelge 4.1‟de 

görülmektedir.  
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Çizelge 4.1. Ulu Camii‟nde kullanılan özgün malzemeler 
 

 

 

 

 

 

YAPI ELEMANLARI 

YAPI MALZEMELERİ 

TaĢ 
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Y
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u 
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I 

 

TEK 

TAġIYICILAR 

Ayaklar - - + - - - + - - 

Sütunlar          

SÜREKLĠ 

TAġIYICILAR 

Duvarlar - + + - - - + - - 

Y
A

TA
Y

 

TA
ġI

Y
IC

I 

DÖġEMELER 

Düz - - + - - - + - - 

Eğrisel Tonozlar - - + - - - + - - 

Kubbeler - - + - - - + - - 

MERDĠVENLER - - + - - - + - - 

D
U

V
A

R
 

BO
ġL

U
K

LA
RI

 

 

 

PENCERELER 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

Denizlikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

 

 

 

KAPILAR 

 

 

 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

EĢikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

KEMERLER 

 

- - + - - - + - - 

Y
A

R
D

IM
C

I 

EL
EM

A
N

LA
R 

ÖRTÜYE GEÇĠġ ELEMANLARI - - + - - - + - - 

ġEBEKELER          

KORKULUKLAR - - - - + - - - - 

SĠLMELER - - + - - - + - - 

ÇÖRTENLER - - + - - - + - - 

BACALAR          

KAPLAMALAR - - - - + - - - - 
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Yapıda kullanılan özgün malzemeler zamanla bozulmalara uğramıĢtır. Bu bölümde 

kullanılan bu malzemeler üzerinde görülen sorunlar incelenmiĢtir. 

 
4.1.5.1. Düşey taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
DüĢey taĢıyıcılar tek taĢıyıcılar ve sürekli taĢıyıcılar olmak üzere iki kısımda 

incelenmiĢtir. 

 
4.1.5.1.1. Tek taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Tek taĢıyıcılar ayaklar ve sütunlar olmak üzere iki bölümde incelenmiĢtir. Harim 

bölümünde 2 numaralı mekân ayaklarla taĢınırken sütun kullanımına portalde 

rastlanmıĢtır. 2 numaralı mekânda orta aks kubbe olarak kabul edilirse; kubbenin 

batısında üç adet dikdörtgen planlı, doğusunda boyutlarında üç adet dikdörtgen planlı 

yonu taĢ malzeme kullanılarak yapılmıĢ olan beĢ adet ayak bulunmaktadır (ġekil 4.13). 

 

 
 

Şekil 4.13. Ulu Cami‟de ayaklar(a,b) 

 
Ulu Camii‟ de ayaklarda yüzey kaybı, boĢluk –delik oluĢumu, kısmi oyuklanmalar ve 

renk değiĢimi görülmektedir (ġekil 4.14, ġekil 4.15, ġekil 4.16). Camii de sütun 

kullanımına rastlanmamıĢtır. 

(a) (b) 
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Şekil 4.14. Ulu Camii‟nde ayaktaki bozulmalar 
 

 
 

  

Şekil 4.15. Yüzey kaybı(a), boĢluk-delik(b), renk değiĢimi(c) 
 

 
 

Şekil 4.16. Ulu Camii‟nde iç mekândaki ayaklarda oyuklanma 

 
4.1.5.1.2. Sürekli taşıyıcılarda görülen sorunlar 
  
Yapı yığma yapı olduğundan sürekli taĢıyıcılar duvarlardır. Tüm mekânlardaki duvarlar 

kesme taĢtır. Sürekli taĢıyıcılar olan duvarlarda yüzey kaybı, oyuklanma, çatlak, yüzey 

kirliliği, tuz etkisi sonucu çiçeklenme, bitki oluĢumu, metal elemanlardan yıkanma 

sonucu akan pas lekesi, duvardaki süslemelerde –yazılarda form kayıpları, nem etkisiyle 

ve güneĢ ıĢınları sebebiyle taĢ malzemenin zarar görmesi sonucu oluĢan renk 

değiĢimleri, malzemenin özgün halinin bozulması sonucu malzemenin özgün halini 

(a) (b) (c) 
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kullanmak yerine yer yer çimento kullanımı ile hatalı malzeme onarımlar mevcuttur 

(ġekil 4.17, ġekil 4.18, ġekil 4.19, ġekil 4.20, ġekil 4.21, ġekil 4.22, ġekil 4.23, ġekil 

4.24, ġekil 4.25, ġekil 4.26, ġekil 4.27, ġekil 4.28, ġekil 4.29, ġekil 4.30, ġekil 4.31) 

 

 
 

Şekil 4.17. Cami avluya bakan kuzey cephesindeki duvarlarda bozulmalar 

 

   
 

Şekil 4.18. Korozyon(pas lekesi)(a), hatalı onarım(b),oyuklanma ve renk 
değiĢimi(c) 

 

   
 

Şekil 4.19. Yüzey kaybı(d), hatalı onarım(e), bitki oluĢumu(f) 
 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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Şekil 4.20. Hatalı onarım (çimento kullanımı)(g), renk değiĢimi(h) 
 

 
 

Şekil 4.21. Ulu Cami avluya bakan güney cephesindeki duvarlarda bozulmalar 
 

     
 

Şekil 4.22. Renk değiĢimi(a), yüzey kirliliği(b), renk değiĢimi(c), bitkilenme(d),  
renk değiĢimi(e) 

 

 
 

Şekil 4.23. Sokağa açılan güney cephesindeki duvarda bozulma türleri, yüzey 
kaybı(a), bitki oluĢumu(b), yüzey kaybı(c) 

(a) (b) (c) (d) (e) 

(g) (h) 
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Şekil 4.24. Yapının sokağa bakan doğu cephesindeki duvarlarda oluĢan bozulmalar 
 

 
 

  

Şekil 4.25. Renk değiĢimi(a),çatlak(b), form kaybı(c) 
 

  
 

Şekil 4.26. Bitkilenme(d), renk değiĢimi(e) 
 

 
 

Şekil 4.27. Ulu Cami doğu cephesindeki duvarlarda oluĢan bozulmalar  
 

  
 

Şekil 4.28. Yüzey kirliliği(a), bitki oluĢumu(b) 
  

(a) (b) (c) 

(d) (e) 

(a) (b) 
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Şekil 4.29. Ulu Cami batı cephesindeki duvarlarda oluĢan bozulmalar 
 

  
 

Şekil 4.30. Çiçeklenme(a), bitki oluĢumu(b) 
 

  
 

Şekil 4.31. Yüzey kaybı(c), hatalı onarım(d) 
 

4.1.5.2. Yatay taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Yatay taĢıyıcılar düz ve eğrisel döĢemeler olmak üzere iki kısımda incelenmiĢtir. Eğrisel 

döĢemeler olarak beĢik tonoz, çapraz tonoz ve kubbe kullanılmıĢtır. Düz döĢemeler ise 

kat aralarında plak döĢeme olarak ve tonozların üstünde dam olarak kullanılmıĢtır. 

Yapının 2-3-6-9-13-14-15 numaralı mekânlarında çapraz tonoz kullanılmıĢtır. Depo 

olarak kullanılan 4-5-10-11-16 numaralı mekânlarda üst örtü olarak beĢik tonozlar 

kullanılmıĢtır. Harim bölümü olan 7 numaralı mekânda beĢik tonozlar kullanılmıĢtır. 

Yine harim bölümü olan 8 numaralı mekânda kubbe kullanılarak beĢik tonozların 

devamlılığı kesintiye uğramıĢtır. Kubbenin yan taraflarında tromplar yer almaktadır. 

Kubbe ve tonozlar düzgün kesme taĢ kullanılarak inĢa edilmiĢlerdir (ġekil 4.32, ġekil 

4.33).  

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Şekil 4.32. Ulu Camii‟nde mekânlarda kullanılan döĢeme türleri (Diyarbakır 
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü‟nden alınan plan üzerinden iĢlenerek) 
 

    
 
Şekil 4.33. 3 nolu mekânda sivri tonoz(a), 6 nolu mekânda çapraz tonozlar(b), 7 nolu 
mekânda beĢik tonozlar(c), 8 nolu mekânda tonoz(d) 

  
3 numaralı mekândaki sivri tonozda çiçeklenme, renk değiĢimi görülmektedir. Çapraz 

tonozda çiçeklenme mevcuttur (ġekil 4.34). Düz döĢemelerde insan kaynaklı aĢınma, 

nem ve güneĢ ıĢınlarının verdiği zarar sonucu taĢ malzemede renk değiĢimi mevcuttur 

Kubbede bitki oluĢumu görülmektedir (ġekil 4.35).  

 

 
 

 

Şekil 4.34. 3 numaralı mekânda sivri tonozda çiçeklenme(a), renk değiĢimi3 
numaralı mekânda çapraz tonozda çiçeklenme(b) 
 

  
 

Şekil 4.35. 1 numaralı mekânda aĢınma- renk değiĢimi(a), kubbede bitki oluĢumu(b) 

(b) 

(b) (c) (d) 

(a) 

(a) 

(a) (b) 
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4.1.5.3. Merdivenlerde görülen sorunlar 
 
Merdivenler minareye çıkıĢta 5 numaralı cephede kullanılmıĢtır (ġekil 4.36). Doğu 

cephesinde en sonda minareye çıkan merdivenler yer almaktadır. 6 numaralı cephede de 

eyvanlardan avluya geçiĢ merdivenler ile sağlanmıĢtır (ġekil 4.60). Merdivenler düzgün 

kesme taĢ malzeme ile yapılmıĢtır.  

 

  
 

Şekil 4.36. 5 numaralı cephedeki merdiven(a), 6 numaralı cephedeki merdivenler(b) 

 
Merdivenlerde bitki oluĢumu, aĢınma mevcuttur(ġekil 4.37). 

 

 
 

Şekil 4.37. Merdivende bitki oluĢumu(a), aĢınma (b) 
 
4.1.5.4. Duvar boşluklarında görülen sorunlar 
 
Bu bölümde duvar boĢluklarında yer alan pencereler, kapılar, kemerler incelenmiĢtir. 
Yapıda çeĢitli tiplerde kapı ve pencere kullanılmıĢtır.  

 
Yapıda yedi tip pencere kullanılmıĢtır. Yapının batı cephesinde 1 ve 2 numaralı 

pencerelerde birinci tip pencere kullanılmıĢtır Yapının kuzey cephesinde 3-4-5-6-7 

numaralı pencerelerde ikinci tip pencere kullanılmıĢtır. Doğu cephesindeki 8 numaralı 

pencereler üçüncü tip olup, güney cephesindeki 9 numaralı pencere beĢinci tiptir. Güney 

(a) (b) 
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cephesindeki 10-11-12-13 numaralı pencerelerde beĢinci tip pencere kullanılmıĢtır. 

Altıncı tip pencere kubbe kasnağında, yedinci tip pencere sokağa bakan güney 

cephesinin tüm cephelerinde kullanılmıĢtır (ġekil 4.38).Birinci tipteki pencereler 3 

bölmeli olup tek kanatlıdır. Ġkinci tip, üçüncü tip ve dördüncü tip pencereler çift kanatlı 

olup etrafında kullanılan süsleme elemanlarıyla birbirinden farklılık göstermektedir. 

Ġkinci tip pencereler etrafı burmalı bordürlerle çevrili yuvarlak kemerli olup, üçüncü tip 

pencerelerin üzerinde boĢaltma kemeri kullanılmıĢtır (ġekil 4.39).4. tip pencerelerde ise 

hiçbir süsleme elemanı kullanılmamıĢtır. Tüm pencereler ahĢap malzemeden yapılmıĢ 

ve ön kısımlarına lokma parmaklıklar yerleĢtirilmiĢtir. Pencereler duvarın dıĢ kısmına 

oturtulmuĢtur. Pencere altlarında denizlik bulunmamaktadır BeĢinci tip pencereler 

kapıların üzerinde bulunan camekânlı sivri kemerli sabit pencerelerdir. Pencerelerin 

etrafındaki kemerler cepheden hissedilir Ģekilde çıkıntılı yapılmıĢ bu da cepheye hareket 

kazandırmıĢtır. Altıncı tip pencere sabit olup yuvarlak kemerlidir. Yedinci tip pencere 

çift kanatlı pencere olup kasa ve kanatlar duvarın iç kısmına oturmuĢtur. Üzerinde sivri 

kemer kullanılmıĢ pencere duvarın iç kısmına oturduğundan duvarda derin bir niĢ 

oluĢturmuĢtur (ġekil 4.40). 

 

                   
 

Şekil 4.38. Ulu Camii‟nde kullanılan pencere tipleri(Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü‟nden alınan plan üzerinden iĢlenerek) 

 

 
 

   

Şekil 4.39. Tip 1(a), Tip 2 dıĢ görünüĢ(b) ve Tip 2(iç mekândan görünüĢ)(c), Tip 3(d) 

(a) (b) (d) (c) 
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Şekil 4.40. Tip 4(a), Tip 5(b),Tip 6(b) ,Tip 7(d) 

 
Yapıda beĢ tip kapı kullanılmıĢtır. Yapının batı giriĢini sağlayan 1 numaralı kapı birinci 

tiptir. Güney cephesindeki 2 numaralı kapı ikinci tip olup, 3-4-5 numaralı kapılar 

üçüncü tiptir. Doğu giriĢini sağlayan 6 numaralı kapı dördüncü tip olarak adlandırılırken 

doğu cephesindeki yapıya giriĢi sağlayan kapı beĢinci tip olarak adlandırılmıĢtır (ġekil 

4.41).Kullanılan tüm kapılar çift kanatlı olup, üzerinde kullanılan süsleme elemanlarıyla 

birbirinden farklılık göstermektedir. Kapılarda ahĢap malzeme ve demir kuĢaklar 

kullanılmıĢtır.  

 
Birinci tip kapılar, dikdörtgen formlu olup üzerinde yatay sıra metal kuĢaklar 

bulunmaktadır. Ġkinci tip kapılarda metal kuĢağın yerini nokta Ģeklinde dövme demirin 

aldığı görülmektedir. Ġkinci tip kapıların üzerinde hafifletme kemeri kullanılmıĢtır. 

Ġkinci tip kapılar da iki sıra demir kuĢağın arasında metal dövmeler görülmektedir 

Dördüncü tip kapılarda metal kuĢaklar yatay ve dikey sıra ızgara biçiminde görülmekte 

ve kapı üzerinde, kapı tokmakları, halkaları görülmektedir. BeĢinci tip ise form olarak 

diğerlerinden farklılık göstermekte, yuvarlak kemerli bir yapı görülmektedir. Üzerinde 

iki sıra metal kuĢak mevcuttur. Tüm kapı altlarında taĢ eĢikler bulunmaktadır (ġekil 

4.42). 

 

 
 

Şekil 4.41. Ulu Camii‟nde kullanılan kapı tipleri(Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü‟nden alınan plan üzerinden iĢlenerek) 

 

(c) (a) (b) (d) 
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Şekil 4.42. Tip 1(1 numaralı kapı)(a), Tip 2(2 numaralı kapı)(b), Tip 3(3-4-5 numaralı 
kapılar)(c), Tip 4(6 numaralı kapı)(d), Tip 5(7 numaralı kapı)(e) 

 
Pencerelerin kasa ve kanatlarında çatlak-kırık, aĢınma, renk değiĢimi ve hatalı onarımlar 

mevcuttur. Duvar boĢlukları olan pencerelerin üzerinde kullanılan lento ve sövelerde 

parça kopması görülmüĢtür. Pencere eĢiklerinde herhangi bir bozulmaya 

rastlanmamıĢtır (ġekil 4.43). 6 ve 7 numaralı ahĢap kapılarda kasa ve kanatlarda aĢınma 

ve renk değiĢimi mevcuttur. Kapıların lento ve sövelerinde ise yüzey kaybı mevcuttur. 

Kapı denizliklerinde aĢınma görülmektedir. Kapıların metal elemanlarında korozyon 

mevcuttur.(ġekil 4.44). 

 

   
 

Şekil 4.43. 6 numaralı pencerede çatlak – kırık, aĢınma ve renk değiĢimi(a), kuzey 
cephesinde ikinci kat özgün olmayan pencerede korozyon(b), kuzey cephesinde ikinci 
kat özgün olmayan pencerede hatalı onarım(c) 
 

   
 

Şekil 4.44. Kuzey cephe özgün olmayan pencerede hatalı onarım(a), 6 numaralı 
kapıda aĢınma(b),7 numaralı kapıda aĢınma ve renk değiĢimi(c) 

 

(a) (b) (c) (e) (d) 

(a)  (b) (c) 

(c) (b) 
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Yapının ana avlusuna bakan kuzey cephesinde revaklı mekânlar kemerlerden 

oluĢturulmuĢtur. Aynı zamanda caminin iç mekânında da açıklık geçmek amacıyla 

pek çok kemer kullanımı görülmektedir. Yapıda sivri kemer ve yuvarlak kemer 

kullanımına rastlanmaktadır. Kemerlerde kabuk oluĢumu ve renk değiĢimi mevcuttur 

(ġekil 4.45) 

 

   
 

Şekil 4.45. Renk değiĢimi(a), kabuk ol.(b), renk değiĢimi(c) 
 
4.1.5.5. Yardımcı elemanlarda görülen sorunlar  
 
Silmelerde bitki oluĢumu, çörtende yüzey kaybı mevcuttur (ġekil 4.46, ġekil 4.47). 

Örtüye geçiĢ elemanı olan pandantif, Türk üçgeni, tromp gibi elemanlarda bozulmaya 

rastlanmamıĢtır. Yardımcı ahĢap elemanlar; korkuluklar ve kaplamalar olarak 

tanımlanmıĢtır. AhĢap korkuluk ve kaplamalar iç mekânda mevcuttur. 2010 yılında 

restore edilen camide bu bozulmalar tespit edilememektedir. 

 

 
 

 
 

Şekil 4.46. Silmede bitki oluĢumu(a), silmede bitki oluĢumu(b) 
 

  
 

Şekil 4.47. Silmede bitki oluĢumu(a), çörtende yüzey kaybı(b) 

(a) (b) (c) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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4.1.5.6. Tespit çizelgeleri 
 
Bu bölümde Ulu Camii‟nin yapı malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara ait tespit 

çizelgelerine yer verilmiĢtir. Bu kapsamda Çizelge 4.2‟de Ulu Camii‟nin kâgir malzeme 

ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.3‟de Ulu Camii‟nin 

ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.4‟de 

Ulu Camii‟nin metal malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.5‟de Ulu 

Camii‟nin harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.2. Ulu Camii‟nin kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan 
sorunlar  
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Çizelge 4.3. Ulu Camii‟nin ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan 
sorunlar 
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Çizelge 4.4. Ulu Camii‟nin yapı elemanlarında kullanılan metal malzemelerde 
karĢılaĢılan sorunlar 
 

 

METAL YAPI ELEMANLARI 

SORUNLAR 

(Korozyon) 

D
U

V
A

R
  

BO
ġL

U
K

LA
RI

 

PENCERELER Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Lokma Parmaklıklar) 

+ 

KAPILAR 

 

 

 

Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Metal KuĢaklar) 

+ 

 
Çizelge 4.5. Ulu Camii‟nin harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlar 
 

 
HARÇ, SIVA VE 

BOYALAR      

SORUNLAR 

Çatlak Kabarma – Dökülme Malzeme Kaybı 

Inkara Harcı - - + 

Horasan Harcı    

Sıva    

Boya    

 
4.2. Melik Mahmud (Bab-Es Sur) Camii  
 
Bu baĢlık altında Melik Mahmut Cami mimari olarak incelenmiĢ. Yapı malzemeleri ve 

malzeme üzerinde görülen sorunlar açıklanmıĢtır. 

 
4.2.1. Konum 
 
Melik Mahmud Cami; ana cadde olan 1. Cadde üzerinde, 1 numaralı ada, 93 numaralı 

parselde bulunmaktadır (ġekil 4.48).  
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Şekil 4.48. Melik Mahmud Camii‟nin kent içindeki konumu (Mardin Artuklu 
Belediyesi arĢivinden iĢlenerek) 
 
4.2.2. Tarihçe 
 
Cami bir Artuklu dönemi yapısıdır. Portaldeki kitabede yapının 14.yüzyıla ait olduğu 

belirtilmektedir. Minaresi daha geç döneme tarihlenir. Melik Mahmut 1367 yılında 

buraya defnedilmiĢtir. Cami adını buradan almaktadır. (Mardin Valiliği Kent Haritası ve 

ġehir Planı 2013). Cami, 2004 yılında restore edilmiĢtir. 

 
4.2.3. Mekânsal özellikler 
 
Ana mekân olan camii bölümü (1 numaralı mekân ) enine geliĢen dikdörtgen bir plan 

Ģeması göstermektedir. Cami bölümünün kuzeye doğru hafif çıkma yapan kare plan 

Ģemasına sahip mekân türbe (2 numaralı mekân) bölümüdür. Caminin kuzeyinde, 

Artuklu yapılarının karakteristik özelliği olan, avlu (3 numaralı) yer alır. Avlunun 

kuzeyinde, yapının kuzey kanadı yer almaktadır. Bu kanatta, bugün oda olarak 

kullanılan 4 ve 5 numaralı mekânlar ve ortalarında sel sebili bir eyvanın bulunduğu (5 

numaralı) mekân yer alır. Avlunun kuzeydoğusunda minare (7 numaralı) yer almaktadır.  

Avlunun doğusunda bulunan kanat, ön kısımda yapıya giriĢ veren küçük bir meydana 

açılır.8 numaralı mekân, bu meydandan yapının ana avlusuna portalle geçiĢ sağlanan, 

giriĢ kısmının olduğu mekândır. 9 ve 10 numaralı mekânlar yine yapının doğu 

kanadında bulunan ve bugün oda olarak kullanılan mekânlardır (ġekil 4.49). 
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Şekil 4.49. Melik Mahmud Camii plan Ģeması (Altun 1971‟den iĢlenerek) 

 
4.2.4. Cephe özellikleri 
 
Yapının cephesi taĢ mimari elemanları ile oluĢturulmuĢ; silmeler, söve ve baĢlıklarla 

süslenerek hareketli bir görünüm sergilemektedir. Batının mimari üslubu ile Osmanlı 

mimarisini birleĢtirerek eklektik bir üslup gösteren yapıda çeĢitli yivler, burmalı süs 

sütunları, çifte Ģerefe altlıkları görülmektedir.  

 
Yapının sokağa bakan bir cephesi ve ana avluya açılan dört cephesi mevcuttur. Kuzey 

cephesi 1 numaralı, güney cephesi 2 numaralı, doğu cephesinde sokağa bakan cephe 3 

numaralı cephe olarak isimlendirilirken; ana avluya bakan doğu cephesi 4 numaralı 

cephe olarak adlandırılmıĢtır. Yapının batı cephesi 5 numaralı cephedir (ġekil 4.50). 

 

 
Şekil 4.50. Melik Mahmud Cami plan Ģeması üzerinde cephelerin numaralandırılması 

(Altun 1971‟den iĢlenerek) 

 

Tüm yapıda düzgün kesme taĢ kullanılmıĢtır. Ana mekân olan Camii‟nin kuzey cephesi 

(1 numaralı cephe) , iki katlıdır. Cephe iki kademe halindedir. Ġlk kademe harim bölümü 

olup, dıĢa çıkıntı yapan ikinci kademe türbe bölümüdür. Harim bölümünde ve türbe 



52 
 

bölümünde birer tane olmak üzere, cami kısmında avluya açılan iki giriĢ bulunur. Ġlk 

kademe olan harim bölümünde, orta aks giriĢin sağlandığı kapı kabul edilirse, alt kat 

hizasında kapının sağında ve solunda ikiĢer tane olmak üzere dikdörtgen formlu dört 

pencere açıklığı bulunmaktadır. Harim bölümü üst kat hizasında kapının tam üstüne 

denk gelen kısımda farklı kademelerde üç adet yuvarlak kemerli pencere açıklığı 

bulunmaktadır. Beden duvarının çatı örtüsü ile bağlandığı kısımda bir sıra silme ve bir 

sıra mukarnas Ģerit dolanmaktadır. Harim bölümünde tam ortada bulunan kubbe 

kasnağında avluya açılan yuvarlak kemerli bir pencere açıklığı mevcuttur. Kubbeyi ise 

halka silmeler çevrelemektedir. DıĢa çıkıntı yapan ikinci kademe olan türbe bölümünde 

ise, cephede tam ortada giriĢi sağlayan kapı ve sağında ve solunda birer dikdörtgen 

formlu pencere açıklığı bulunmaktadır (ġekil 4.51).  

 

 
 

Şekil 4.51.Cami kuzey cephesi 

 
1 numaralı cephe 2 numaralı cephenin sokağa açılan arka kısmıdır. Güneye çıkıntı 

yapmıĢ harim bölümü ve geri planda kalan türbe bölümü cephede iki kademe 

oluĢturmuĢtur. Harim bölümü cephe kısmında, üstü yarım kubbelerle hareketlendirilmiĢ 

üç duvar payandası bulunur. Bu destek elemanlarından ortadaki diğerlerinden yükseklik 

olarak daha kısadır. Payandaların sağında ve solunda birer tane olmak üzere harim 

bölümünde alt kat hizasında dikdörtgen formlu dört pencere yerleĢtirilmiĢtir. Üst kat 

hizasında ise orta payandanın üst kısmına denk gelen kısımda farklı kademelere 

yerleĢtirilmiĢ sivri kemerli üç pencere açıklığı bulunmaktadır. Çatı örtüsünün beden 

duvarı ile birleĢtiği yerde bir sıra silme ve onun altında bir sıra mukarnas cepheyi 

süslemektedir. Türbe kısmında ise alt kat hizasında iki dikdörtgen formlu pencere 

açıklığı bulunur (ġekil 4.52). 
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Şekil 4.52. Camii sokağa açılan güney cephesi 
 
Yapının kuzey kanadını oluĢturan 3 numaralı cephe avluya açılan cephedir. Cephe iki 

kademe halindedir. DıĢa çıkıntı yapan ilk kademe moloz taĢtan yapılmıĢ olup, cephe 

beden duvarının batı kısmını oluĢturur. Bu kısımda iki adet dikdörtgen formlu pencere 

açıklığı ve ortalarında bir niĢ bulunmaktadır. Cephe beden duvarının doğu kısmını 

oluĢturan geride kalan ikinci kademe ise düzgün kesme taĢtan yapılmıĢ olup, selsebilli 

sivri kemerli bir eyvanı ve eyvanın sağ kısmında alt seviyede iki dikdörtgen formlu 

pencere açıklığını barındırmaktadır. Pencere ve kapı boĢlukları oldukça sade olup, 

etrafında herhangi bir süsleme elemanı bulunmamaktadır. Beden duvarının çatı örtüsü 

ile birleĢtiği kısımda bir sıra silme dolanmaktadır(ġekil 4.53). 

 

 
 

Şekil 4.53. Eyvan kuzey cephesi 

 
Doğu Cephesi (4 numaralı cephe); portalden bir kapı ile avluya geçit verir. Cephe portal 

dıĢında oldukça sadedir. Portal iki sıra mukarnas ile dikdörtgen bir çerçeve içine 

alınmıĢ, örgülü profilli mukarnas baĢlıklı sütünce ve onun üzerindeki mukarnas dolgulu 

sivri kemer ile derin bir niĢ oluĢturmuĢtur. NiĢin içerisinde avluya geçit veren 

dikdörtgen formlu ahĢap bir kapı yer alır. Cephe üç kademe halinde görülür. Ġlk kademe 

olan portal, cephede en dıĢta olan çıkıntıdır. Portal,  beden duvarı orta aksı olarak 

belirlenirse; cephede portalden bir miktar içeri çekilmiĢ olan ikinci kademe portalin 
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hemen solunda bulunur. Üst kat hizasında, dikdörtgen formlu bir adet pencere ile 

teĢkilatlanmıĢtır. Üçüncü kademe ise cephede en geride olup, portalin en batısında 

bulunmaktadır. Alt kat hizasında bir adet dikdörtgen formlu üst katta ise yuvarlak 

kemerli bir adet pencere açıklığı mevcuttur. Üst örtü ile bağlandığı kısımda bir sıra 

mukarnas silme görülmektedir. Portalin doğusunda ise silindirik formlu minare yer 

almaktadır (ġekil 4.54). 

 

 
 

Şekil 4.54.Yapı doğu kanadının meydana bakan doğu cephesi 
 
Yapının doğu kanadının iç avluya bakan batı cephesi 5 numaralı cephe olup oldukça 

sadedir. Cephenin alt kat hizasında cephenin orta bölümüne denk gelen kısımda 

dikdörtgen formlu bir pencere ve pencerenin her iki yanında birer adet kapı boĢluğu 

bulunmaktadır. Batıdaki kapı ile pencere arasında yuvarlak küçük bir niĢ yer alır. Üst 

kat hizasında batıdaki kapının hemen üstüne denk gelen kısımda yuvarlak kemerli bir 

adet pencere bulunmaktadır. Üst örtünün beden duvarı ile bağlandığı kısımda bir sıra 

düz silme bulunmaktadır (ġekil 4.55). 

 

 
 

Şekil 4.55. Yapı doğu kanadı avluya bakan batı cephesi 
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4.2.5. Yapısal özellikler ve malzeme sorunları 
 
Yapı, geleneksel Mardin mimarisinde olduğu gibi yığma yapım sisteminde inĢa 

edilmiĢtir. Ana yapım malzemesi, doğal Mardin taĢıdır. Yapının pencere ve kapı 

dıĢındaki ve bazı iç mekândaki kaplamalar dıĢında tüm yapı elemanları taĢtır. Yapıda 

düzgün kesme taĢ ve yonu taĢ bir arada kullanılmıĢtır. Yapıda kullanılan özgün 

malzemeler taĢ, ahĢap, metal, harçtır. Metal malzeme lokma parmaklıklarda, pencere 

yardımcı elemanlarında, kapı menteĢeleri ve kuĢaklarında, kapı kilit ve sürgülerinde, 

kapı tokmakları, halkaları ve kulplarında kullanılmıĢtır. Yapıda taĢ malzemeyi 

bağlamak için harç kullanımı görülmektedir. Mardin taĢının özelliğinden de 

yararlanılarak sıva kullanımına rastlanmamaktadır. Cami yapı elemanlarında kullanılan 

yapı malzemeleri Çizelge 4.6‟de görülmektedir.  
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Çizelge 4.6. Melik Mahmud Camii‟nde kullanılan özgün malzemeler 
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Ayaklar          
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SÜREKLĠ 

TAġIYICILAR 
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DÖġEMELER 

Düz  - - + - - - + - - 

Eğrisel  Tonozlar - - + - - - + - - 

Kubbeler - - + - - - + - - 

MERDĠVENLER - - + - - - + - - 
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PENCERELER 

Lento ve Söveler - - + - - - - - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

Denizlikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

 

 

 

KAPILAR 

 

 

 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

EĢikler - - + - - - - - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

KEMERLER 
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ÖRTÜYE GEÇĠġ ELEMANLARI - - + - - - + - - 

ġEBEKELER          

KORKULUKLAR - - - - - + - - - 

SĠLMELER - - + - - - + - - 

ÇÖRTENLER          

BACALAR          

KAPLAMALAR          
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Yapıda kullanılan özgün malzemeler zamanla bozulmalara uğramıĢtır. Bu bölümde 

kullanılan bu malzemeler üzerinde görülen sorunlar incelenmiĢtir.  

 
4.2.5.1. Düşey taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
DüĢey taĢıyıcılar tek taĢıyıcılar ve sürekli taĢıyıcılar olmak üzere iki kısımda 

incelenmiĢtir. 

 
4.2.5.1.1. Tek taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Tek taĢıyıcılar ayaklar ve sütunlar olmak üzere iki bölümde incelenmiĢtir. Ayak 

kullanımına rastlanmamaktadır. Sütun kullanımına portalde rastlanmıĢtır (ġekil 4.56). 

Yapıda sütunlarda bozulmaya rastlanmamıĢtır. 

 

 
 

Şekil 4.56. Portalde kullanılan sütunlar 
 
4.2.5.1.2. Sürekli taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Yapı yığma yapı olduğundan sürekli taĢıyıcılar duvarlardır. Yapıda moloz taĢ ve düzgün 

kesme taĢ kullanımı görülmektedir. Sürekli taĢıyıcılar olan duvarlarda oyuklanma, derz 

boĢalması, yüzey kirliliği, tuz etkisi ile çiçeklenme, bitki oluĢumu, nem etkisiyle yosun 

oluĢumu ve güneĢ ıĢınları sebebiyle taĢ malzemenin zarar görmesi sonucu oluĢan renk 

değiĢimleri, malzemenin özgün halinin bozulması sonucu malzemenin özgün halini 

kullanmak yerine yer yer çimento kullanımı ile hatalı malzeme onarımlar mevcuttur.1 

numaralı cephede bozulmalar mevcuttur (ġekil 4.57, ġekil 4.58, ġekil 4.59, ġekil 4.60). 
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Şekil 4.57. Cami avluya bakan kuzey cephesindeki duvarlarda bozulmalar 

 

  
 

Şekil 4.58. Renk değiĢimi, çimento kullanımı(a), hatalı onarım(b) 
 

  
 

Şekil 4.59. Renk değiĢimi(c), renk değiĢimi ve çimento kullanımı(d) 
 

 
 

Şekil 4.60. Yüzey kirliliği(e) 
 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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2 numaralı cephede bozulmalar mevcuttur(ġekil 4.61, ġekil 4.62, ġekil 4.63, ġekil 

4.64). 

 

 
 

Şekil 4.61. Cami güney cephesindeki duvarlarda bozulmalar 

 

  
 

 

Şekil 4.62. Çimento kullanımı(a), renk değiĢimi, çimento kullanımı(b), 
oyuklanma(c) 

 

   
 

Şekil 4.63. Çimento kullanımı(d),derz boĢalması(e),çimento kullanımı ve 
renk değiĢimi(f) 

 

 
 

Şekil 4.64. Renk değiĢimi(g) 

(a) (b) (c) 

(e) (f) 

(g) 

(d) 
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3 numaralı cephede bozulmalar mevcuttur(ġekil 4.65, ġekil 4.66, ġekil 4.67)). 
 

 
 

Şekil 4.65. Yapının avluya bakan güney cephesindeki duvarlarda oluĢan 
bozulmalar 

 

  
 

Şekil 4.66. Renk değiĢimi, çimento kullanımı(a),yosunlaĢma(b) 
 

  
 

Şekil 4.67. Çimento kullanımı(c), renk değiĢimi ve çimento kullanımı(d) 
 

 
4 numaralı cephede bozulmalar mevcuttur(ġekil 4.68, ġekil 4.69, ġekil 4.70, 

ġekil 4.71). 

 
 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Şekil 4.68. Meydancığa bakan doğu cephesindeki duvarlarda oluĢan 
bozulmalar 

 

  
 

Şekil 4.69. Renk değiĢimi(a), renk değiĢimi, çimento kullanımı(b) 

 

  
 

Şekil 4.70. Bitki oluĢumu(c), hatalı onarım(d) 
 

  
 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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5 numaralı cephede bozulmalar mevcuttur (ġekil 4.72, ġekil 4.73, ġekil 4.74). 
 

 
 

Şekil 4.72. Avluya bakan batı cephesindeki duvarlarda oluĢan bozulmalar 
 

 

  
 

Şekil 4.71. Renk değiĢimi(e), renk değiĢimi ve çimento kullanımı(f) 
 

 

  

                 

 

 

 
 

                                            Şekil 4.73. Hatalı onarım(a),yüzey kirliliği(b) 
 

(e) 

(f) 

(a) 

(b) 
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                                      Şekil 4.74. Çimento kullanımı, Renk değiĢimi 
 
Ġç mekânda duvarda bozulmalar mevcuttur (ġekil 4.75, ġekil 4.76). 
 

   
 

Şekil 4.75. Mekân numaraları(a) (Altun 1971‟den iĢlenerek), 1 numaralı mekânda 
renk değiĢimi(b), 1 numaralı mekânda renk değiĢimi ve çiçeklenme(c) 
 

   
 

Şekil 4.76. Renk değiĢimi(a), renk değiĢimi(b), oyuklanma (c) 

 

(a) 

(b) (c) 

(a) (b) (c) 
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4.2.5.2. Yatay taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Yatay taĢıyıcılar düz ve eğrisel döĢemeler olmak üzere iki kısımda incelenmiĢtir. Eğrisel 

döĢemeler olarak sivri tonoz, çapraz tonoz, yıldız tonoz ve kubbe kullanılmıĢtır. Düz 

döĢemeler ise kat aralarında plak döĢeme olarak ve tonozların üstünde dam olarak 

kullanılmıĢtır. Yapının 1 numaralı mekânında sivri tonoz ve kubbe kullanımı 

görülmektedir 2-6-9 numaralı mekânlarında sivri tonoz mevcuttur. 3 numaralı mekân 

olan avluda düz döĢeme, 4-5-10 numaralı mekânlarda çapraz tonoz kullanımı 

görülmektedir 8 numaralı mekân olan giriĢ bölümünde yıldız tonoz kullanımına 

rastlanmaktadır (ġekil 4.77, ġekil 4.78). 

 

 
 

Şekil 4.77. Plan Ģemasında mekânlarda kullanılan tonoz ve kubbe  (Altun 1971‟den 
iĢlenerek) 

 

    
 

Şekil 4.78.1 numaralı mekânda kullanılan kubbe(a), 1numaralı mekânda sivri tonoz 
kullanımı(b), 5 nolu mekânda beĢik tonoz kullanımı(c), 8 nolu mekânda kullanılan 
yıldız tonoz(d) 
 

Düz döĢemelerde derz boĢalması mevcuttur. Sivri tonozda çiçeklenme, renk değiĢimi ve 

hatalı onarım görülmektedir. Kubbede ise atmosfer etkilerine bağlı olarak renk değiĢimi 

görülmektedir (ġekil 4.79, ġekil 4.80, ġekil 4.81). 

 

(a) (b) (c) 
(d) 
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Şekil 4.79. 1 numaralı mekânda kubbede renk değiĢimi 
 

 
 

Şekil 4.80. 3 numaralı mekânda düz döĢemede derz boĢalması 
 

  
 

Şekil 4.81. 5 numaralı mekânda sivri tonozda hatalı onarım(a), 8 numaralı mekânda 
yıldız tonozda çiçeklenme, renk değiĢimi(b) 

 
4.2.5.3. Merdivenlerde görülen sorunlar 
 
Batı kanadında, avluya geçiĢ merdivenler ile sağlanmıĢtır. Merdivenler düzgün kesme 

taĢ malzeme ile yapılmıĢtır (ġekil 4.82). 

 

 
 

Şekil 4.82. Yapıda merdiven kullanılan yerler (Altun 1971‟den iĢlenerek) 
 

(a) (b) 
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Merdivende aĢınma mevcuttur (ġekil 4.83). 

 

 
 

Şekil 4.83. 1 numaralı merdivende aĢınma 

 
4.2.5.4. Duvar boşluklarında görülen sorunlar 
 
Bu bölümde duvar boĢluklarında yer alan pencereler, kapılar, kemerler incelenmiĢtir.  
 
Pencereler: Günümüzde yapıda üç tip pencere mevcuttur. 1 numaralı cephelerde alt kat 

hizasında altı adet birinci tip pencere kullanılmıĢtır. Üst kat hizasında ise üç adet ikinci 

tip pencere kullanılmıĢtır. 2 numaralı cephelerde alt kat hizasında altı adet birinci tip 

pencere kullanılmıĢtır. Üst kat hizasında ise üç adet üçüncü tip pencere kullanılmıĢtır.3 

numaralı cephede dört adet birinci tip pencere kullanılmıĢtır 4 ve 5 numaralı cephelerde 

alt kat hizasında bir adet birinci tip üst kat hizasında ise bir adet ikinci tip pencere 

kullanılmıĢtır. Birinci tipteki pencere, dikdörtgen formlu, dört bölmeli, kanatlı 

penceredir. Ġkinci tipteki pencere, yuvarlak kemerli penceredir. Üst bölümü sabit camlı, 

alt bölümü yana dönerek açılan iki kanatlı, dört bölmeli penceredir. Üçüncü tipteki 

pencere, yuvarlak kemerli penceredir. Üst bölümü sabit camlı, alt bölümü yana dönerek 

açılan iki kanatlı, dört bölmeli penceredir. Pencerelerin etrafında söve, bulunmayıp 

sadedir . Tüm tipteki pencerelerde ahĢap malzeme kullanılmıĢtır. Pencereler duvarın dıĢ 

kısmına oturtulmuĢtur. Pencere altlarında denizlik bulunmamaktadır. Alt kat hizasında 

bulunan pencerelerde metal malzemeden yapılmıĢ lokma parmaklık görülürken, üst kat 

hizasındaki pencerelerde lokma parmaklık bulunmamaktadır(ġekil 4.84). 
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Şekil 4.84. Tip 1(a),Tip 2(b),Tip 3(c) 

 
Pencereler değiĢtirilmiĢ olduğundan dolayı,  mevcut pencerelerde malzeme bozulması 

görülmemektedir. Özgün olmayan pencereler olduğundan hatalı onarımların mevcut 

olduğu görülmektedir. Pencerelerde lento ve esiklerde malzeme bozulmasına 

rastlanmamaktadır. Lokma parmaklıklarda korozyon mevcuttur ( ġekil4.85). 

 

 
 

Şekil 4.85. Lokma parmaklıkta korozyon 

 
Kapılar: Yapıda günümüzde mevcut kapıların plan Ģeması üzerinde numaralandırılması 

aĢağıda Ģemada gösterilmektedir (ġekil 4.86). 

 

 
 

Şekil 4.86. Melik Mahmud Camii günümüzde mevcut kapıların plan üzerinde 

numaralandırılması (Altun 1971‟den iĢlenerek) 

 

(a) (b) (c) 
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Günümüzde yapıda, dört tip kapı mevcuttur. 1 numaralı kapı birinci tiptir. 2 numaralı 

kapı ikinci tiptir. Bu kapılar orijinal halini kaybetmiĢ kapılardır. 3 ve 4 numaralı kapılar 

üçüncü tip olup, iki kanadı hareketli dikdörtgen formlu, üzerinde demir yatay Ģeritler 

olan ahĢap bir kapıdır. 5 numaralı kapı beĢinci tip olup, üzerinde yatay Ģeritler ve demir 

halkalar olan iki kanatlı ahĢap bir kapıdır. Tüm kapı altlarında taĢ eĢikler bulunmaktadır 

(ġekil4.87).  

 

    
 

Şekil 4.87. Tip 1(a), Tip 2(b) ,Tip 3(c), Tip 4(d) 

Özgün olmayan kapılar olduğundan hatalı onarımların mevcut olduğu görülmektedir. 5 

numaralı kapıda ahĢapta yüzey kaybı, çatlak kırık, aĢınma, renk değiĢimi görülmektedir. 

Kapılarda lento ve sövelerde malzeme bozulmasına rastlanmamaktadır. Kapı 

denizliklerinde aĢınma görülmektedir (ġekil 4.88). 

 

  
 

Şekil 4.88. 5 numaralı kapıda ahĢapta yüzey kaybı, çatlak kırık, aĢınma, renk 
değiĢimi(a), kapıda metal kuĢakta korozyon(b) 

 
Kemerler: Caminin iç mekânında da açıklık geçmek amacıyla pek çok sivri kemer 

kullanımı görülmektedir. Yapıda iç mekânda sivri kemer kullanımına rastlanmaktadır. 

(a) (b) (c) (d) 

(a) (b) 
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Ġç mekândaki kemerlerde herhangi bir bozulma görülmemektedir. Eyvandaki kemerde 

taĢ malzemede yüzey kaybı mevcuttur(ġekil 4.89). 

 

  
 

Şekil 4.89. Ġç mekânda sivri kemer kullanımı(a), sel sebilli eyvanda kullanılan sivri 
kemer üzerindeki yüzey kaybı(b) 

 
4.2.5.5. Yardımcı elemanlarda görülen sorunlar  
 
Yardımcı taĢ elemanlar; Ģebekeler, silmeler, çörtenler,  bacalar, örtüye geçiĢ elemanları 

olarak tanımlanmıĢtır. ġebekelere rastlanmamıĢtır. Silmelerde yüzey kirliliği, 

çiçeklenme, bitki oluĢumu mevcuttur (ġekil 4.90, ġekil 4.91). Örtüye geçiĢ elemanı olan 

pandantif, Türk üçgeni, tromp gibi elemanlarda bozulmaya rastlanmamıĢtır. Yardımcı 

ahĢap elemanlar; korkuluklar ve kaplamalar olarak tanımlanmıĢtır. AhĢap korkuluk ve 

kaplamalar iç mekânda mevcuttur. 2006 yılında restore edilen camide korkuluk ve 

kaplamalarda bozulmalar bulunmamaktadır. 

 

  
 

Şekil 4.90. Silmede yüzey kirliği(a), mukarnaslarda yüzey kirliliği(b) 
 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Şekil 4.91. Mukarnaslarda renk değiĢimi 

 
4.2.5.6. Tespit çizelgeleri  
 
Bu bölümde Melik Mahmud Camii‟n de yapı malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara ait 

tespit çizelgelerine yer verilmiĢtir. Bu kapsamda Çizelge 4.7‟de Melik Mahmud 

Camii‟n de kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, 

Çizelge 4.8‟de Melik Mahmud Camii‟n de ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı 

elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.9‟de Melik Mahmud Camii‟n de metal 

malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.10‟de Melik Mahmud Camii‟n de harç, 

sıva ve boya gibi malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.7. Melik Mahmud Camii kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.8. Melik Mahmud Camii ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.9. Melik Mahmud Camii‟nin yapı elemanlarında kullanılan metal 
malzemelerde karĢılaĢılan sorunlar 
 

 

METAL YAPI ELEMANLARI 

SORUNLAR 

(Korozyon) 

D
U

V
A

R
  

BO
ġL

U
K

LA
RI

 

PENCERELER Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Lokma Parmaklıklar) 

+ 

KAPILAR 

 

 

 

Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Metal KuĢaklar) 

+ 

 
Çizelge 4.10. Melik Mahmud Camii‟nin harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde 
karĢılaĢılan sorunlar 
 

 
HARÇ, SIVA VE 

BOYALAR      

SORUNLAR 

Çatlak Kabarma – Dökülme Malzeme Kaybı 

Inkara Harcı - - + 

Horasan Harcı    

Sıva    

Boya    

 
4.3. Latifiye (Abdüllatif) Camii 
 
4.3.1. Konum 
 
Latifiye Cami; Ģehrin orta kesiminde, Cumhuriyet alanının güneyinde bulunmaktadır 

(ġekil 4.92).   
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Şekil 4.92. Latifiye Camii‟nin kent içindeki konumu (Mardin Artuklu Belediyesi 
arĢivinden iĢlenerek) 

 
4.3.2. Tarihçe 
 
Latifiye Cami M.S.1314‟de Artukoğulları‟ndan olan Abdullah Bin Abdullah tarafından 

inĢa ettirilmiĢtir. Minaresi Mısır Valisi Muhammed Ziya Tayyar PaĢa tarafından 

tamamlanmıĢtır (Anonim, 2012). Camide kuzey cephesindeki portal çok iyi korunmuĢ 

olup günümüze kadar ulaĢmıĢtır (ġekil 4.93).  

 

 
 

 

Şekil 4.93. Latifiye Cami Portal (Altun 1971)(a), Latifiye Cami Portal (2017)(b) 

 
Kemerli açıklıklar olarak tasarlanan ve ana mekân olan cami bölümüyle arka avludaki 

geçiĢi sağlayan geçiĢler çeĢitli zamanlarda kapatılmıĢtır. Son olarak ortadaki geçiĢe 

demir bir kapı yapılırken, bu cephede bulunan pencereler de zamanla pek çok 

müdahaleye uğramıĢtır (Altun 1971). Günümüzde kıĢ mevsiminde cami bölümüne giriĢ, 

eskiden bir açıklık olan fakat günümüzde kapı durumuna getirilmiĢ kısımdan 

sağlanmaktadır (ġekil 4.94, ġekil 4.95). 

 

(a) (b) 
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Şekil 4.94. Latifiye cami avlu cephesi- 1968 (Altun 1971)(a), Latifiye cami avlu 
cephesi-2010 (Altun 1971)(b) 

 

 
 

Şekil 4.95. Latifiye cami avlu cephesi, 2017 

 
Arka avlunun doğusunda üstü tonoz kaplı ve iki katlı olan ve çay ocağı olarak 

kullanılan mekân ve batısında ise günümüzde tek katlı olan fakat geçmiĢte iki katlı 

olduğu anlaĢılan mekânlar zamanla müdahaleye uğramıĢtır. 1967 yılının kasım ayında 

yapılan çizimler göz önünde bulundurularak, kuzey cephesindeki çapraz tonozlarla 

örtülü revaklı yapı sivri kemerlidir ve cephede önünde olan bir çeĢmenin üzerindeki 

kalıntılar belki de burada çok süslü bir yıldız tonozun varlığına iĢaretçidir (Altun 1971). 

Caminin arka avluya bakan revaklı kuzey cephesinde revakların aralarındaki giriĢe 

demir parmaklıklar ve demir bir kapı eklenmiĢ ve revakların araları beyaz badanalı 

duvarlarla örülerek küçük kare pencereler açılmıĢ ve zamanla çeĢitli amaçlarla 

kullanılmıĢtır (Altun 1971)(ġekil 4.96). 

 

(a) (b) 
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Şekil 4.96. Latifiye cami avlu revakları-1967(a), Latifiye cami avlu kuzeyindeki 

revaklar- 1968(b) (Altun 1971) 

 
Cami 1990 yılı baĢında bir onarım görmüĢtür.2004 yılı sonunda restorasyon 

çalıĢmalarına baĢlanmıĢ ve tamamlanmıĢtır (http://www.mardinliyim.com/mardin-

camiileri.html, 2007).  

 
4.3.3. Mekânsal özellikler 
 
Latifiye Camii‟nde mekân düzeni olarak kare bir plan Ģeması görülmektedir. Avluya 

doğudan ve batıdan olmak üzere iki giriĢ bulunur. Doğudaki kapıdan ön avluya 

girilmektedir. Ön avluda büyük bir Ģadırvan yer alır. Caminin ana mekânına giriĢ için 

ise ön avluda (1 numaralı mekân) bulunan ikinci bir kapıdan geçilerek caminin ana 

avlusuna (6 numaralı mekân ) girilmektedir. Yapı; yapının kuzeyinde bugün kütüphane 

olarak kullanılan 2 numaralı mekân, güney yönünde cami olarak kullanılan 3 numaralı 

mekân, yapının doğusunda depo olarak kullanılan 4 numaralı mekân yapının batısında 

kalan ve bugün çay ocağı olarak kullanılan 5 numaralı mekân olmak üzere dört ana 

bölümden meydana gelmektedir. Bu mekânların çevrelemiĢ olduğu kısımda tam ortada 

6 numaralı mekân olarak adlandırılan bir avlu mevcuttur. Cami olarak kullanılan ve ana 

mekân olan 3 numaralı mekân 8.20 m x 28.60 m boyutlarındadır (ġekil 4.97).     

 

 
 

Şekil 4.97. Latifiye Cami plan Ģeması (Altun 1971‟den iĢlenerek) 

(a) (b) 

http://www.mardinliyim.com/mardin-camiileri.html,%202007
http://www.mardinliyim.com/mardin-camiileri.html,%202007
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4.3.4. Cephe özellikleri 
 
Yapının ön avluya bakan bir cephesi ve ana avluya açılan dört cephesi mevcuttur. 

Kuzey cephesi 1 numaralı, güney cephesi 2 numaralı, doğu cephesinde ön avluya bakan 

cephe 3 numaralı cephe olarak isimlendirilirken; ana avluya bakan doğu cephesi 4 

numaralı cephe olarak adlandırılmıĢtır. Yapının batı cephesi 5 numaralı cephedir (ġekil 

4.98). 

 

 
 

Şekil 4.98. Latifiye Cami Cephe (Altun 1971‟den iĢlenerek) 
 

Yapının kuzey cephesi (1 numaralı cephe) tek katlı olup; günümüzde kütüphane olarak 

düzenlenmiĢ kısım daha önceleri medrese olarak kullanılmaktadır. Cephenin orta 

bölümünde içerisinde sel sebili olan bir eyvan mevcuttur. Kuzey cephesi beden duvarı 

orta aksı eyvan olarak belirlenirse; eyvanın batısında özgün özelliğini yitirmiĢ sivri 

kemerli iki pencere açıklığı ve tam ortalarında sivri kemerli bir kapı mevcuttur. 

Doğusunda ise yine özgün olmayan sivri kemerli bir pencere ve bir kapı görülmektedir. 

Pencere ve kapılar duvar yüzeyinden taĢıntı yapmamaktadır. Tek katlı yapının üst 

örtüsü beĢik tonoz olup; üst kısmı sonradan dam Ģeklini almıĢtır. Cephenin beden 

duvarının moloz taĢtan yapılmıĢ parapet duvarına bağlandığı kısımda saçak ve iki adet 

çörten cepheye hareket kazandırmaktadır (ġekil 4.99). 

 

 
 

Şekil 4.99. Latifiye Cami Kuzey Cephesi 
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Güney cephesinde (2 numaralı cephe); ana mekân(harim) olarak kullanılan mekân iki 

katlıdır. Binanın cephesi taĢ mimari elemanları ile oluĢturulmuĢ; silmeler, söve ve 

baĢlıklarla süslenerek hareketli bir görünüm sergilemektedir. Mekânın güney 

cephesinde; en sağda, en solda ve ortada olmak üzere üç adet ana mekâna giriĢ kapısı 

bulunmaktadır. Basamakla girilen birinci kapı,  taç kapının oluĢturduğu eyvanın 

içerisinde kalmaktadır. Kapılarda ahĢap malzeme ve demir kuĢaklar kullanılmıĢtır. Ġlk 

kapı diğer kapılara oranla boyut bakımından daha küçüktür. Mihrabın tam karĢısına 

denk düĢen ve cümle kapısı olarak nitelendirebileceğimiz ikinci kapı açıklığı, güney 

cephesi beden duvarının orta aksı olarak düĢünülürse; kapının sağında ve solunda, 

cephenin alt kısmında ikiĢer tane olmak üzere özgün özelliğini kaybetmiĢ dikdörtgen 

biçimli demir korkuluklu toplam dört pencere açıklığı harimi aydınlatmaktadır. Ġki 

kanatlı pencerelerin korkulukları metalden ve kare bölmelere ayrılmıĢtır.  Cephenin üst 

kısmında ise ahĢap sivri kemerli altı pencere mevcuttur. Kapı ve kapının sağ ve 

solundaki ilk pencerelerin boylu boyunca düz bir silmeyle çerçevelenmesiyle cepheye 

hareket kazandırılmıĢtır. Cephede iki adet çörten mevcut olup; yapının kesme taĢlardan 

yapılmıĢ kubbe ile bağlandığı kısımda saçak görülmekte ve saçağı boylu boyunca bir 

sıra mukarnas kuĢak izlemektedir. Kubbe kasnağında harim bölümünü tepeden 

aydınlatan özgün özelliğini yitirmiĢ yarım daire kemer biçimli bir pencere açıklığı 

mevcuttur (ġekil 4.100).  

 

 
 

Şekil 4.100. Latifiye Cami Güney Cephesi 
 
Doğu Cephesi (3 numaralı cephe); Latifiye Cami‟nin ön avluya açılan en geniĢ cephesi 

olup tam ortada eyvan niteliği taĢıyan bir taç kapı bulunmaktadır. Yapının doğu cephesi;  

tam orta aksında bulunmakta olan taç kapı haricinde oldukça sadedir. Ġki basamaklı bir 

merdivenle çıkılan ve eyvan türü olarak nitelendirebileceğimiz taç kapı, iki yandan 
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sütunçelerle sınırlandırılmıĢ, üstten sivri kemerli bir girinti oluĢturmaktadır. Cami 

mimarisinde birinci derecede önemi olan ve Mardin yapıları içinde en iyi korunmuĢ 

portal olan anıtsal taç kapının önemine karĢılık cephede diğer elemanlar sadedir. 

Kapının solunda cephenin alt ve üst kısmında dikdörtgen planlı dört adet pencere 

açıklığı bulunmaktadır. Cephenin alt kısmında bulunan pencerelerin önünde lokma 

parmaklıklar mevcuttur. Kapının sağında cephenin üst kısmında dikdörtgen planlı iki 

pencere mevcuttur. Cephe merdivenle çıkılan bir minare ile sonlanmaktadır. Cephenin 

çatı örtüsüyle birleĢtiği yerde bir saçak mevcuttur (ġekil 4.101). 

 

 
 

Şekil 4.101. Latifiye Cami ön avluya bakan doğu cephesi 
 
Doğu cephesinde portal üzerindeki mukarnas baĢlıklı iki sütuncenin üzerinde, üç dilimli 

ve iki renkli taĢlardan iĢli kemer ve mukarnas dolgulu derin niĢ içindeki portal; caminin 

ana mekanı boyunca yükselen bir sıra profil silmeler ve bir sıra mukarnaslarla 

dikdörtgen bir çerçeve içine alınmıĢtır ve bir kapı ile avluya geçit verir. Bu kapının 

etrafındaki silmelerde; köĢelerde sekiz kollu yıldızlar, üstte altı köĢeli yıldızlar ve 

yanlarda da sekiz kollu yıldızlar vardır. NiĢin iki yanında iki iri geometrik yazı yer alır. 

Cephede bulunan iki kitabe Ģeridi yerine bu yanlarda birer kitabe Ģeridi ve iki sıra 

mukarnaslardan meydana gelen ince iĢli birer konsol bulunur (ġekil 4.102). 

 

  
 

Şekil 4.102. Portaldeki süslemeler, 2017(a), portaldeki kitabeler, 2017(b) 

(a) (b) 
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Yapının iç avluya bakan doğu cephesi (4 numaralı cephe) iki katlı olup üzeri beĢik 

tonoz ile örtülüdür. Cephe;  en doğusunda bulunan ana avluya giriĢi sağlayan taç 

kapının oluĢturduğu revaklı kısım dıĢında oldukça sade tutulmuĢtur. Yapının alt 

kısmında özgün olmayan üç adet metal kapı ve bir metal pencere bulunmakta üst 

bölümde ise farklı yerlere dağılmıĢ üç adet lokma parmaklıklı metal pencere 

bulunmaktadır. Cephenin en batısında ise bir minare yükselmektedir. Cephede; yonu 

taĢtan yapılan beden duvarı ile çatı örtüsünün bağlandığı kısma yapılan saçak dıĢında,  

herhangi bir girinti çıkıntı mevcut bulunmamaktadır (ġekil 4.103). 

 

 
 

Şekil 4.103. Latifiye Cami iç avluya bakan doğu cephesi 
 

Yapının batı cephesi (5 numaralı cephe) tek katlı olup, binanın cephesi taĢ mimari 

elemanları ile oluĢturulmuĢ; silmeler, söve ve baĢlıklarla süslenerek hareketli bir 

görünüm sergilenmektedir. Cephenin en solunda bir eyvan yer almakta ve camiye 

doğudaki portalden baĢka ikinci giriĢ özelliği taĢıyan ve özgün özelliğini yitirmiĢ demir 

bir kapı eyvan içerisinde yer almaktadır. Eyvanın doğusunda yarım daire kemer içine 

oturtulmuĢ ve özgün olmayan iki pencere açıklığı ve bir kapı mevcuttur. Pencereler 

duvar yüzeyinden taĢıntı yapmamaktadır. Kapı ve pencerelerin üzerinde bulunan 

alınlıklar cepheye hareket kazandırmaktadır(ġekil 4.104) . 

 

 
 

Şekil 4.104. Latifiye Cami iç avluya bakan doğu cephesi 
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4.3.5. Yapısal özellikler ve malzeme sorunları 
 
Yapıda kullanılan özgün malzemeler taĢ, ahĢap, metal, cam, harç, sıva, boyadır. 

Caminin yapı elemanları olan temel, tek taĢıyıcı olan ayaklar, sürekli taĢıyıcılar olan 

duvarlar, döĢemeler(düz, eğrisel), merdivenler, duvar boĢlukları(kemerler), diğer 

elemanlar (Ģebeke, silme, çörten, baca, örtüye geçiĢ elemanları)  taĢ malzemeden inĢa 

edilmiĢtir. AhĢap malzemeye ise sadece yapının bazı pencere ve kapılarında ve iç 

mekândaki dolaplarında rastlanmaktadır. Metal malzeme pencere ve kapılarda, pencere 

Ģebekelerinde, kapı menteĢeleri ve kuĢaklarında, kapı kilit ve sürgülerinde, kapı 

tokmakları, halkaları ve kulplarında kullanılmıĢtır. Pencerelerde iç mekâna ıĢık almayı 

sağlamak amacıyla cam malzeme kullanılmıĢtır. Yapıda taĢ malzemeyi bağlamak için 

harç kullanımı görülmektedir. Latifiye Camii yapı elemanlarında kullanılan yapı 

malzemeleri Çizelge 4.11‟de görülmektedir.  
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Çizelge 4.11. Latifiye Camii‟nde kullanılan özgün malzemeler 
 

 

 

 

 

 

YAPI ELEMANLARI 

YAPI MALZEMELERİ 
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TEK 

TAġIYICILAR 

Ayaklar - - + - - - + - - 

Sütunlar - - + - - - + - - 

SÜREKLĠ 

TAġIYICILAR 

Duvarlar - + + - - - + - - 

Y
A

TA
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TA
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I 

DÖġEMELER 

Düz  - - + - - - + - - 

Eğrisel  Tonozlar - - + - - - + - - 

Kubbeler - - + - - - + - - 

MERDĠVENLER - - + - - - + - - 

D
U

V
A

R
 

BO
ġL
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RI

 

 

 

PENCERELER 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

Denizlikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

 

 

 

KAPILAR 

 

 

 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

EĢikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

KEMERLER 

 

- - + - - - + - - 
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EM
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R 

ÖRTÜYE GEÇĠġ ELEMANLARI - - + - - - + - - 

ġEBEKELER          

KORKULUKLAR - - + - - + + - - 

SĠLMELER - - + - - - + - - 

ÇÖRTENLER - - + - - - + - - 

BACALAR          

KAPLAMALAR          
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Yapıda kullanılan özgün malzemeler zamanla bozulmalara uğramıĢtır. Bu bölümde 

kullanılan bu malzemeler üzerinde görülen sorunlar incelenmiĢtir. 

 
4.3.5.1. Düşey taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
DüĢey taĢıyıcılar tek taĢıyıcılar ve sürekli taĢıyıcılar olmak üzere iki kısımda 

incelenmiĢtir. 

 
4.3.5.1.1. Tek taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Tek taĢıyıcılar ayaklar ve sütunlar olmak üzere iki bölümde incelenmiĢtir. Harim 

bölümünde 2 numaralı mekân ayaklarla taĢınırken sütun kullanımına portalde 

rastlanmıĢtır.2 numaralı mekânda orta aks kubbe olarak kabul edilirse; kubbenin 

batısında üç adet dikdörtgen planlı, doğusunda boyutlarında üç adet dikdörtgen planlı 

yonu taĢ malzeme kullanılarak yapılmıĢ olan beĢ adet ayak bulunmaktadır (ġekil 4.105). 

 

 
 

Şekil 4.105. Latifiye Cami‟de ayaklar 
 
Ġç mekânda ayaklarda kısmî oyuklanmalar görülmektedir (ġekil 4.106). 

 

 
 

Şekil 4.106. Latifiye Camii‟nde ayakta oyuklanma 
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4.3.5.1.2. Sürekli taşıyıcılarda görülen sorunlar  
Yapı yığma yapı olduğundan sürekli taĢıyıcılar duvarlardır. Tüm mekânlardaki duvarlar 

taĢ malzemeden yapılmıĢ olup bahçe duvarlarında yonu taĢ, yapının strüktürel olarak 

inĢa edilmesinde kesme taĢ kullanılmıĢtır (ġekil 4.107). 

 

   
 

Şekil 4.107. Bahçe duvarlarında moloz taĢ kullanımı(a), Caminin sürekli duvarlarında 
ince yonu taĢ kullanımı(b), Kubbenin kasnak duvarında kesme taĢ kullanımı(c) 

 
Sürekli taĢıyıcılar olan duvarlarda yüzey kaybı, parça kopması, boĢluk –delik oluĢumu, 

oyuklanma, çatlak,  kavlanma, derz boĢalması, yüzey kirliliği, kabuk oluĢumu, tuz etkisi 

sonucu çiçeklenme, bitki oluĢumu, nem etkisi sonucu yosun oluĢumu, metal 

elemanlardan yıkanma sonucu akan pas lekesi, duvardaki süslemelerde –yazılarda form 

kayıpları, nem etkisiyle ve güneĢ ıĢınları sebebiyle taĢ malzemenin zarar görmesi 

sonucu oluĢan renk değiĢimleri, malzemenin özgün halinin bozulması sonucu 

malzemenin özgün halini kullanmak yerine yer yer çimento kullanımı ile hatalı 

malzeme onarımlar mevcuttur. 

 
Portalde bozulmalar mevcuttur(ġekil 4.108, ġekil 4.109, ġekil 4.110). 

 

 
 

Şekil 4.108. Portaldeki bozulmalar 

 

(a) (b) (c) 

(b) 
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Şekil 4.109. Renk değiĢimi(a), Kabuk oluĢumu(b) 
 

  
 

Şekil 4.110. Çiçeklenme(c), Çiçeklenme(d) 

 
1 numaralı duvarda bozulmalar mevcuttur(ġekil 4.111, ġekil 4.112, ġekil 4.113). 

 

 
 

Şekil 4.111. 1 numaralı duvarlarda oluĢan bozulmalar 
 

(a) 

(c) (d) 
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Şekil 4.112. Çiçeklenme(a), BoĢluk-delik(b), Derz boĢalması(c)  

 

   
 

Şekil 4.113. Yosunlanma, renk değiĢimi(d), çiçeklenme- renk değiĢimi(e), 
yosunlanma- renk değiĢimi(f) 
 

2 numaralı duvarda bozulmalar mevcuttur (ġekil 4.114, ġekil 4.115, ġekil 4.116). 

 

 
 

Şekil 4.114. 2 numaralı duvarlarda bozulmalar 

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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ġekil 4.115. Çiçeklenme ve renk değiĢikliği (a), oyuklanma(b), yüzey kirliliği(c) 
 

 
 

 
 

ġekil 4.116. Duvarda kabuk oluĢumu ve yosunlaĢma(d),yüzey kirliliği(e) 

 
Latifiye Cami 3 numaralı duvarlarda bozulmalar mevcuttur(ġekil 4.117, ġekil 4.118, 

ġekil 4.119, ġekil 4.120, ġekil 4.121). 

 

 
 

ġekil 4.117. Latifiye Cami 3 numaralı duvarlarda oluĢan bozulmalar 
 

   
 

ġekil 4.118.Renk değiĢimi(a), oyuklanma(b), pas lekesi(c) 
 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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Şekil 4.119. Hatalı onarım(d), renk değiĢimi- çiçeklenme(e), yüzey kirliliği(f) 
 

   

Şekil 4.120. Hatalı onarım(g), çiçeklenme- yüzey kirliliği(h), renk değiĢimi(ı) 
 

   
 

Şekil 4.121. Parça kaybı(j), yüzey kaybı(k), bitki oluĢumu(l) 

Latifiye Cami 4 numaralı duvarlarda bozulmalar mevcuttur(ġekil 4.122, ġekil 4.123, 

ġekil 4.124). 

 

(d) (e) (f) 

(g) (h) (ı) 

(k) (l) 
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Şekil 4.122. 4 numaralı duvarlarda oluĢan bozulmalar 

 

   
 
Şekil 4.123. Yüzey kirliliği(a), derz boĢalması(b), çiçeklenme ve renk değiĢimi(c) 

 

   
 
 

Şekil 4.124. Çatlak(d), kavlanma(e,f) 

 
Latifiye Cami 5 numaralı duvarlarda bozulmalar mevcuttur(ġekil 4.125, ġekil 4.126). 

 

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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Ġç mekânlardaki duvarlarda malzeme bozulmaları mevcuttur(ġekil 4.127, ġekil 4.128). 
 

 
 

  

Şekil 4.127. Ġç mekânda form kaybı(a),iç duvarda hatalı onarım(b), duvarda hatalı 
onarım(c) 

 
 

Şekil 4.125. Latifiye Cami batı cephesindeki duvarlarda oluĢan bozulmalar  
 

   
 

Şekil 4.126.Yüzey Kirliliği ve renk değiĢimi(a), renk değiĢimi(b), renk değiĢimi(c) 

(a) 

(c) 

(b) 

(a) 

(c) 

(b) 
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Şekil 4.128. Çiçeklenme, renk değiĢimi(a),iç duvarda oyuklanma(b), iç mekânda 
boĢluk-delik(b) 

 
Kullanılan harç, sıva ve boyalarda oluĢan bozulmalara değinilecek olursa; yapıda 

kullanılan ınkâra harcında yer yer kabarma –dökülme ve derz boĢalmalarından kaynaklı 

malzeme kaybı görülmektedir. Ġç mekânda görsel amaçlı olarak sonradan kullanılan 

boyalarda yer yer çatlaklar mevcuttur. 

 
4.3.5.2. Yatay taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Yatay taĢıyıcılar düz ve eğrisel döĢemeler olmak üzere iki kısımda incelenmiĢtir. Eğrisel 

döĢemeler olarak beĢik tonoz, çapraz tonoz ve kubbe kullanılmıĢtır. Düz döĢemeler ise 

kat aralarında plak döĢeme olarak ve tonozların üstünde dam olarak kullanılmıĢtır.2 

numaralı mekân olan cami bölümünde; tam orta aksta, çatı örtüsü olarak 13.35 m 

yüksekliğinde kubbe kullanılmıĢtır. Kubbenin yan taraflarında tromplar yer almaktadır. 

Kubbeli ana mekânın doğusunda ve batısında yanında yine mihrap duvarına paralel 

doğu - batı yönünde uzanan ikiĢer beĢik tonoz görülür.4 numaralı mekânda ise 

revakların üzeri altı adet çapraz tonozla örtülmüĢtür. Kubbe ve tonozlar düzgün kesme 

taĢ kullanılarak inĢa edilmiĢlerdir. Çapraz tonozların üst kısmı ise sonradan beton 

malzeme kullanılarak düz dam biçiminde düzenlenmiĢtir (ġekil 4.129).  
 

 

Şekil 4.129.  Latifiye Cami tonoz ve kubbe 

 

(b) (a) (c) 
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Düz döĢemelerde nem etkisiyle yosun oluĢumu, insan kaynaklı aĢınma, nem ve güneĢ 

ıĢınlarının verdiği zarar sonucu taĢ malzemede renk değiĢimi mevcuttur. Sivri 

tonozlarda kavlanma, çiçeklenme mevcuttur. Kubbede hava kirliliği sonucu kabuk 

oluĢumu, nem kaynaklı yosun oluĢumu, nem ve güneĢ ıĢınları kaynaklı renk değiĢimi 

görülmektedir(ġekil 4.130, ġekil 4.131, ġekil 4.132, ġekil 4.133). 

 

  
 

Şekil 4.130. Selsebil tonozunda çiçeklenme(a) ve renk değiĢimi, selsebilin 
havuzunda yosunlaĢma(b) 
 

  
Şekil 4.131. Latifiye Cami ön avludan görünüĢ 

 
 
 

(a) (b) 
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Şekil 4.132.Avlu zemin döĢemesinde aĢınma(a),avlu zemin döĢemesinde taĢlar 
arasında yosunlaĢma(b), üst avlu döĢemesi zemininde renk değiĢimi(d) 

 

  
 

Şekil 4.133. Ġç mekânda sivri tonozda iç mekânda görülen çiçeklenme ve renk 
değiĢimi(a), Ġç mekânda tonozda kavlanma(b) 
 

4.3.5.3. Merdivenlerde görülen sorunlar 
 
Merdivenler minareye çıkıĢta 1 numaralı mekân olan ön avluda kullanılmıĢtır. 

Doğu cephesinde en sonda minareye çıkan merdivenler yer almaktadır. On üç 

basamaklı olan merdiven yonu taĢ malzeme ile yapılmıĢtır (ġekil 4.135). 

 

 
 

Şekil 4.135. Üst avluya çıkan merdiven görünüĢü 

 
 

(a) 

(b) (d) 

(b) 
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Şekil 4.136. Oyuklanma(a),AĢınma(b),Çiçeklenme(c),Yüzey 
kirliliği(d),YosunlaĢma(e) 
 
4.3.5.4. Duvar boşluklarında görülen sorunlar 
 
Bu bölümde duvar boĢluklarında yer alan pencereler, kapılar, kemerler 

incelenmiĢtir. Yapıda çeĢitli tiplerde kapı ve pencere kullanılmıĢtır. Yapıdaki 

kapı ve pencereler özgün olmayıp yenilenmiĢ olan pencerelerdir (ġekil 4.137).  

 

 
 

Şekil 4.137. Latifiye cami cephe (Altun 1971‟den iĢlenerek) 

 
Kuzey cephesinde(1 numaralı) tek katlı olup cephede orijinal pencere bulunmamaktadır. 

Binanın ulaĢılabilen eski fotoğraflarından anlaĢıldığı kadarıyla, cephe revaklı avlu 

biçiminde olup revakların sonradan kapatılıp arasına duvar örülmesi, son hali ise 

pencerelerin pvc ile değiĢtirilmesi ile olmuĢtur. Cephede sonradan yapılan pencere ve 

kapı boĢlukları birbirini takip eden ve sivri kemerli formdadır. Pencerelerin hepsi 

duvarın ön kısmına oturtulmuĢtur. Pencere kenarlarında hiçbir süsleme elemanı yoktur. 
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Pencereler ve kapılar baĢlıksız ve sadedir. Pencere altı denizlikleri kesme taĢtan 

yapılmıĢtır. Kapılarda taĢ eĢik kullanılmıĢtır (ġekil 4.138) . 

 

 
 

Şekil 4.138. Latifiye cami kuzey cephesindeki pencere ve kapılar 
 
Yapının pek çok kısmı özgün halini korumasına rağmen hiçbir pencerenin orijinal 

kalmadığı tespit edilmiĢtir. Elde eskiye ait bir pencere kalmadığı için eski kesit 

detayların uygulanıp uygulanmadığı bilinmemektedir.  

 
Caminin güney cephesinde (2 numaralı) cephe iki katlı olup; Cephede alt kottaki 

pencerelerin hepsi dikdörtgen formdadır. Alt kot cephe pencere doğramaları ve pencere 

boĢluğu boyutları bütün pencerelerde aynıdır. Pencerelerin hepsi duvarın dıĢ kısmına 

oturtulmuĢtur. Birinci katta orijinal taĢ denizlikler bulunmaktadır. Pencere kenarlarında 

hiçbir süsleme elemanı yoktur. Pencereler özgün olmayıp doğrama ve kasaları pvc 

malzeme ile değiĢtirilmiĢtir. Alt kat pencereleri baĢlıksız ve sadedir. Cephede üç adet 

giriĢ kapısı mevcut olup; ahĢap oymalı giriĢ kapılarında taĢ bir alın üzerinde taĢ oyma 

ve süslemeleri vardır. Kapılarda taĢ eĢikler bulunmaktadır. Birinci katta harim 

bölümünde iç pencereler bulunmaktadır, bu pencereler incelendiğinde yapım 

Ģekillerinin ve iĢçilik kalitesinin yapıldığı dönemi yansıtmadığı görülmüĢtür, 

muhtemelen sonradan açılan bu pencereler ahĢaptır. Üst kat pencereleri ise sivri kemerli 

formdadır. Bir gurup pencere diğerlerinden daha geniĢ ve daha yüksek yapılmıĢtır. 

Yapının pencere formları birbirine benzer olmakla beraber farklılıklar göstermektedir. 

Üst katta pencere üzerlerindeki kemerlerin formları da yer yer farklılıklar 

göstermektedir (ġekil 4.139). 
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Şekil 4.139. Latifiye Cami güney cephesindeki pencere ve kapılar 
 
Doğu cephe (3 numaralı); Yapıda yapılan incelemeler sonucu hiçbir pencerenin orijinal 

kalmadığı tespit edilmiĢtir. Yapının pencereleri özgün halini kaybetmiĢ, pvc olarak 

değiĢtirilmiĢtir. Elde eskiye ait bir pencere kalmadığı için eski kesit detayların 

uygulanıp uygulanmadığı bilinmemektedir. Cephede alt kottaki pencerelerin hepsi 

dikdörtgen formdadır, doğramaları tüm cephede pvc olarak değiĢtirilmiĢ olup pencere 

kenarlarında hiçbir süsleme elemanı yoktur. Alt kot cephe pencere doğramaları ve 

pencere boĢluğu boyutları bütün pencerelerde aynı olmasına karĢın, bu pencerelerin üst 

baĢlıkları farklı Ģekilde düzenlenmiĢtir bu da pencerelerin tek düze etkisini ortadan 

kaldırmaktadır. Pencereler baĢlıksız ve sadedir. Alt kottaki pencere kasaları duvarın orta 

kısmına yerleĢtirilmiĢ ve ön kısımlarında lokma parmaklıklar kullanılmıĢtır. 

Pencerelerde denizlik bulunmamaktadır (ġekil 4.140). 

 

 
 

Şekil 4.140. Latifiye Cami ön avluya bakan doğu cephesindeki pencere ve kapılar 
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Yapının iç avluya bakan doğu cephesi ( 4 numaralı) iki katlı olup, pencere kenarlarında 

hiçbir süsleme elemanı yoktur. Pencereler ve kapılar baĢlıksız ve sadedir. Pencerelerde 

denizlik ve kapılarda eĢik bulunmamaktadır. Yapının pencere ve kapıları özgün halini 

kaybetmiĢ, metal malzeme ile değiĢtirilmiĢtir. Yapıda yapılan incelemeler sonucu hiçbir 

pencere ve kapının özgün kalmadığı tespit edilmiĢ, elde eskiye ait bir pencere kalmadığı 

için özgün açılıĢ Ģeklinin uygulanıp uygulanmadığı bilinmemektedir. Üst kot cephe 

pencereleri duvarın orta kısmına oturtulmuĢtur. Önünde lokma parmaklıklar 

kullanılmıĢtır (ġekil 4.141) . 

 

 
 

 Şekil 4.141. Latifiye Cami iç avluya bakan doğu cephesindeki pencere ve kapılar 

 
Batı cephesi (5 numaralı) tek katlı olup, yapının pencereleri özgün halini kaybetmiĢ, 

PVC olarak değiĢtirilmiĢtir. Zemin kat pencere ve kapı boĢlukları birbirini takip eden ve 

yuvarlak kemerli formdadır. Pencere ve kapı kasaları duvarın dıĢ kısmına oturtulmuĢtur. 

Cephede pencere ve kapı üstü alınlıkları görülmektedir. Pencere altı denizlikleri yonu 

taĢtan yapılmıĢtır. Kapılarda taĢ eĢikler bulunmaktadır (ġekil 4.142). 

 

 
 

Şekil 4.142. Latifiye Cami batı cephesindeki pencere ve kapılar 

 
Yapıdaki kapı ve pencereler özgün olmayıp yenilenmiĢ olan pencerelerdir. Pencerelerde 

özgün malzeme ile onarımlar olmaması sonucu hatalı onarımlar mevcuttur. Duvar 

boĢlukları olan pencerelerin üzerinde kullanılan lento ve sövelerde yüzey kaybı, yüzey 
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kirliliği ve renk değiĢimi mevcuttur. Pencere eĢiklerinde herhangi bir bozulmaya 

rastlanmamıĢtır (ġekil 4.143). 

 

 
 

 
 

 
 

Şekil 4.143. AhĢap yüzeyinde aĢınma(a),metal elemanlarda paslanma(b),metal 
elemanlarda paslanma(c) 

 
Pencerelerde özgün malzeme ile onarımlar olmaması sonucu hatalı onarımlar 

mevcuttur. Kapılarda ahĢap yüzeyinde çatlamalara, aĢınma ve renk değiĢimine 

rastlanılmaktadır. Kapıların lento ve sövelerinde yüzey kaybı, yüzey kirliliği ve renk 

değiĢimi mevcuttur. Kapı denizliklerinde aĢınma görülmektedir (ġekil 4.144). 

 

   

 

Şekil 4.144. Batı cephesindeki metal kapıda paslanma(a), Güney cephesindeki ahĢap 
kapılarda nem sorunu,  çatlak oluĢumu, ahĢap yüzeyinde aĢınma ve renk 
değiĢimi(b,c) 

 
Kemerler: Yapının ana avlusuna bakan kuzey cephesinde revaklı mekânlar 

kemerlerden oluĢturulmuĢtur Aynı zamanda caminin iç mekânında da açıklık geçmek 

amacıyla pek çok kemer kullanımı görülmektedir (ġekil 4.145). 

 

(a) (b) (c) 

(a) (b) (c) 
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Şekil 4.145. Yapının kuzey cephesindeki kemerler(a), Yapının batı cephesindeki 
kemerler(b), Ġç mekânda kemer kullanımı(c) 

Kemerlerde kavlanma, yüzey kirliliği, çiçeklenme, renk değiĢimi mevcuttur (ġekil 

4.146). 

 

   
 

Şekil 4.146. Form kaybı(a), hatalı onarım(b), kavlanma(c) 
 
4.3.5.5. Yardımcı elemanlarda görülen sorunlar 
  
ġebekelerde hatalı teknik onarımlara rastlanmıĢtır. Silme ve çörtenlerde yüzey kirliliği, 

çiçeklenme, renk değiĢimi mevcuttur. Örtüye geçiĢ elemanı olan pandantif, Türk üçgeni, 

tromp gibi elemanlarda parça kopması, derz boĢalması, yüzey kirliliği, form kaybı, 

çimento kullanımı ve taĢ yüzeyin boyanması gibi hatalı teknik onarımlara rastlanmıĢtır. 

Yardımcı ahĢap elemanlar; korkuluklar ve kaplamalar olarak tanımlanmıĢtır. AhĢap 

korkuluk ve kaplama mevcut bulunmamaktadır. 

 
4.3.5.6. Tespit çizelgeleri 
 
Bu bölümde Latifiye Camii‟nin yapı malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara ait tespit 

çizelgelerine yer verilmiĢtir. Bu kapsamda Çizelge 4.12‟de Latifiye Camii‟nin kâgir 

malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.13‟de 

(a) (b) (c) 

(a) (b) (c) 
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Latifiye Camii‟nin ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan 

sorunlara, Çizelge 4.14‟de Latifiye Camii‟nin metal malzemelerinde karĢılaĢılan 

sorunlara, Çizelge 4.15‟de Latifiye Camii‟nin harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde 

karĢılaĢılan sorunlara yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.12. Latifiye Camii‟nin kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.13. Latifiye Camii‟nin ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.14. Latifiye Camii‟nin yapı elemanlarında kullanılan metal malzemelerde 
karĢılaĢılan sorunlar 
 

 

METAL YAPI ELEMANLARI 

SORUNLAR 

(Korozyon) 

D
U

V
A

R
  

BO
ġL

U
K

LA
RI

 

PENCERELER Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Lokma Parmaklıklar) 

+ 

KAPILAR 

 

 

 

Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Metal KuĢaklar) 

+ 

 
Çizelge 4.15. Latifiye Camii‟nin harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde karĢılaĢılan 
sorunlar 

 
 
HARÇ, SIVA VE 

BOYALAR      

SORUNLAR 

Çatlak Kabarma – Dökülme Malzeme Kaybı 

Inkara Harcı - + + 

Horasan Harcı    

Sıva    

Boya + - - 

 
4.4. Molla Hari (Halil) Süleyman Paşa Camii  
 
4.4.1. Konum 
 
Molla Halil Cami; Mardin ili ġehidiye Mahallesi 64. parselde bulunmaktadır (ġekil 

4.147).  
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Şekil 4.147. Molla Hari Camii kent içindeki konumu (Mardin Artuklu Belediyesi 
arĢivinden iĢlenerek) 
 
4.4.2. Tarihçe 
 
Yapım tarihi 14.yy.sonudur. Eski görünüme sahip kare planlı cami dıĢında, diğer ek 

yapıların tamamı geç döneme aittir. Yapının çevre duvarının büyük bölümü beton harç 

kullanılarak tekrar taĢtan yapılmıĢtır. Üst örtü betonlaĢmıĢtır. 

 
4.4.3. Mekânsal özellikler 
 
Yapı dikdörtgen planlıdır. Ana mekânı ve ekleri yapı topluluğunu meydana 

getirmektedir. Cami bölümü tek katlıdır (ġekil 4.148).   
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Şekil 4.148. Molla Hari Cami zemin kat plan Ģeması (Altun 1971‟den iĢlenerek) 

 

4.4.4. Cephe özellikleri 
 
Yapının güneyde kalan cephesi 1 numaralı cephe, avluya bakan cephe 2 numara olarak 

adlandırılmıĢtır (ġekil 4.149).  

 

 
 
Şekil 4.149. Plan Ģemasında Cephe Numaraları (Altun 1971‟den iĢlenerek) 

 

1 numaralı cephe avlunun güneyinde bulunmaktadır. Tek katlıdır. Kesme taĢ kullanımı 

görülmektedir. Cephede tam orta kısımda bir payanda yer almaktadır. Payandanın 

sağında ve solunda iki adet pencere boĢluğu bulunmaktadır.2 numaralı cephe; doğuda 

bulunmaktadır. Cephede kesme taĢ birlikte kullanımı görülmektedir. Cephe beden 

duvarında alt kısımda, iki adet dikdörtgen formlu pencere boĢluğu ve en sağda bir kapı 
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mevcuttur. Cephe pencerelerin üzerindeki yuvarlak kemerler haricinde oldukça 

sadedir(ġekil 4.150). 

 

  
 

Şekil 4.150. Molla (Halil) Camii -1 numaralı cephe(a), Molla (Halil) Camii -2 
numaralı cephe(b) 

 
4.4.5. Yapısal özellikler ve malzeme sorunları 
 
TaĢ, ahĢap, metal, harç diğer kullanılan özgün malzemelerdir. AhĢap malzeme pencere 

ve kapılarda kullanılmıĢtır. Kapı menteĢeleri- kuĢakları, kapı kilit ve sürgüleri, lokma 

parmaklıklarda metal malzeme kullanılmıĢtır. Yapıda bağlayıcı harç olarak yöresel 

„ınkara‟ harcı(kireç taĢı tozu(ince elek kumu) + söndürülmüĢ kireç) kullanımı 

görülmektedir. Sıva kullanımı görülmemektedir. 

 
Molla (Halil) Camii yapı elemanlarında kullanılan yapı malzemeleri Çizelge 4.1‟de 

görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Çizelge 4.16. Molla Hari Cami kullanılan özgün malzemeler 
 

 

 

 

 

YAPI ELEMANLARI 

YAPI MALZEMELERİ 

TaĢ 

Tu
ğl

a 

A
hĢ

ap
 

M
et

al
 

H
ar

ç 

Sı
va

 

B
oy

a 

M
ol

oz
 

Y
on

u 

K
es

m
e 

D
Ü

ġE
Y

 

TA
ġI

Y
IC

I 

 

TEK 

TAġIYICILAR 

Ayaklar - - + - - - + - - 

Sütunlar - - + - - - - - - 

SÜREKLĠ 

TAġIYICILAR 

Duvarlar - - + - - - + - - 

Y
A

TA
Y

  

TA
ġI

Y
IC

I 

DÖġEMELER 

Düz  - - + - - - + - - 

Eğrisel  Tonozlar - - + - - - + - - 

Kubbeler          

MERDĠVENLER - - + - - - + - - 

D
U

V
A

R
 

BO
ġL

U
K

LA
R

I 

 

 

PENCERELER 

Lento ve Söveler - - + - - - - - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

Denizlikler          

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

 

 

 

KAPILAR 

 

 

 

Lento ve Söveler - - + - - - - - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

EĢikler - - + - - - - - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

KEMERLER 

 

- - + - - - + - - 

Y
A

R
D

IM
C

I 

EL
EM

A
N

LA
R

 

ÖRTÜYE GEÇĠġ ELEMANLARI          

ġEBEKELER          

KORKULUKLAR          

SĠLMELER - - + - - - + - - 

ÇÖRTENLER          

BACALAR          

KAPLAMALAR          

 

 



108 
 

Yapıda kullanılan özgün malzemeler zamanla bozulmalara uğramıĢtır. Bu bölümde 

kullanılan bu malzemeler üzerinde görülen sorunlar incelenmiĢtir. 

 
4.4.5.1. Düşey taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
DüĢey taĢıyıcılar tek taĢıyıcılar ve sürekli taĢıyıcılar olmak üzere iki kısımda 

incelenmiĢtir. 

 
4.4.5.1.1. Tek taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Ana harim bölümü iç mekânda iki adet ayak kullanımı görülmektedir. Ayak kesitler 

dikdörtgen formludur Yapıda sütünce kullanımı cephede destek payandası Ģeklinde 

görülmektedir. Mihrapta da iki adet sütünce bulunmaktadır (ġekil 4.151). 

 

 
 

 

Şekil 4.151. Plan Ģemasında ayaklar(a), Plan Ģemasında sütunceler(b) (Altun 1971‟den 

iĢlenerek) 

 

Molla (Halil) Camii ayaklarda ve sütunlarda malzeme bozulmasına rastlanmamıĢtır 

(ġekil 4.152). 

 

 
 

Şekil 4.152. Ġç mekândaki ayaklar 

(a) (b) 
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4.4.5.1.2. Sürekli taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Yapıda duvarlarda kesme taĢ kullanımı görülmektedir. Duvarlarda derz boĢalması, renk 

değiĢimi ve çimento kullanımından kaynaklı hatalı onarımlar mevcuttur (ġekil 4.153, 

ġekil 4.154, ġekil 4.155). 

 

 
 

Şekil 4.153. 1 numaralı cephede bozulmalar 
 

 
 

 

Şekil 4.154. Derz boĢalması, renk değiĢimi(a), çimento kullanımı(b) 
 

 
 

Şekil 4.155. 2 numaralı cephede duvarda renk değiĢimi, çimento kullanımı 

(a) (b) 
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4.4.5.2.Yatay taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Ana harim bölümü(1 numaralı mekân) da iki nefe ayrılmıĢtır. Güney yönündeki nef, 

çapraz tonozlu örtü iki yandan beĢik tonozlarla açılmaktadır. Kuzey kısmındaki nef 

ortada çapraz tonoz ve batıda yer alan beĢik tonozlu kısım öndeki örtü sistemini 

tekrarlamaktadır. Ancak doğudaki giriĢ yeri için planın aksaması yüzünden çapraz 

tonozla beĢik tonoz arası bir durum göstermektedir (ġekil 4.156) (Altun1971). 

 

 
 

Şekil 4.156.  Mekân Ģemasında döĢeme numaralandırılması (Altun 1971‟den 
iĢlenerek) 

 

Düz döĢemede malzeme bozulması görülmemektedir. Tonozlarda sıvada malzeme 

kaybı mevcuttur (ġekil 4.157). 

 

 
 

Şekil 4.157. 1 numaralı mekânda sivri tonozlarda sıvada malzeme kaybı 
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4.4.5.3. Merdivenlerde görülen sorunlar 
 
Merdivenler düzgün kesme taĢ malzeme ile yapılmıĢtır. Merdivenlerde aĢınma 

mevcuttur(ġekil 4.158). 

 

 
 

Şekil 4.158. Merdivende aĢınma 

 
4.4.5.4. Duvar boşluklarında görülen sorunlar 
 
Güneyde dört penceresi, doğuda iki pencere toplam altı adet pencere mevcuttur. 

Pencerelerde özgün pencerelerin yerine farklı malzemelerde pencerelerin kullanılması 

sonucu hatalı onarımlar mevcuttur. Pencerelerin lentolarında malzeme bozulmasına 

rastlanmamıĢtır. Pencerelerde eĢik bulunmamaktadır(ġekil 4.159). 

 

 
 

 
 

Şekil 4.159. Plan Ģemasında pencereler(a) (Altun 1971‟den iĢlenerek), Kullanılan 

pencere tipi(b)  

 
Yapının giriĢi üç dilimli kemerli bir alınlığa sahip basık kemerli bir kapı ile 

sağlanmaktadır. 1 numaralı kapıda özgün kapının yerine farklı türde bir kapının 

(a) (b) 
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yerleĢtirilmesi sonucu hatalı onarımlar mevcuttur. Kapılarda denizlikte malzeme 

bozulması bulunmamaktadır(ġekil 4.160). 

 
 

Şekil 4.160. Plan Ģemasında kapılar(Altun 1971‟den iĢlenerek) 
 

Caminin iç mekânında da amacıyla sivri kemer kullanımı görülmektedir. Cephede 

pencere üstlerinde yuvarlak kemerler bulunmaktadır. Kemerlerde hatalı onarımlar 

mevcuttur(ġekil 4.161). 

 

 
 

Şekil 4.161. Kapı üzerindeki kemerde çimento kullanımı 

 
4.4.5.5. Yardımcı elemanlarda görülen sorunlar  
 
Yapıda Ģebeke, çörten, baca, örtüye geçiĢ elemanı bulunmamaktadır. Yapıda yardımcı 

taĢ elemanlardan silme mevcuttur.  Silmeler yüzey kirliliği görülmektedir. AhĢap 

korkuluk ve kaplamalar iç mekânda mevcut değildir. 
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4.4.5.6. Tespit çizelgeleri 
 
Bu bölümde Molla(Halil) Camii yapı malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara ait tespit 

çizelgelerine yer verilmiĢtir. Bu kapsamda Çizelge 4.17‟de Molla(Halil) Camii kâgir 

malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.18‟de 

Molla(Halil) Camii ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan 

sorunlara, Çizelge 4.19‟de Molla(Halil) Camii metal malzemelerinde karĢılaĢılan 

sorunlara, Çizelge 4.20‟de Molla(Halil) Camii harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde 

karĢılaĢılan sorunlara yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.17. Molla(Halil) Camii kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.18. Molla(Halil) Camii ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.19. Molla(Halil) Camii yapı elemanlarında kullanılan metal malzemelerde 
karĢılaĢılan sorunlar 
 

 

METAL YAPI ELEMANLARI 

SORUNLAR 

(Korozyon) 

D
U

V
A

R
  

BO
ġL

U
K

LA
RI

 

PENCERELER Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Lokma Parmaklıklar) 

+ 

KAPILAR 

 

 

 

Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Metal KuĢaklar) 

- 

 
Çizelge 4.20. Molla(Halil) Camii harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde karĢılaĢılan 
sorunlar 

 
 
HARÇ, SIVA VE 

BOYALAR      

SORUNLAR 

Çatlak Kabarma – Dökülme Malzeme Kaybı 

Inkara Harcı - - + 

Horasan Harcı    

Sıva    

Boya    

 
4.5. Şeyh Çabuk Camii  
 
4.5.1. Konum 
 
ġeyh Çabuk Cami; Mardin ilinde Çubuk Mahallesinde 1. Caddenin güneyinde 

bulunmaktadır(ġekil 4.162).  
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Şekil 4.162. ġeyh Çabuk Camii kent içindeki konumu (Mardin Artuklu Belediyesi 
arĢivinden iĢlenerek) 
 
4.5.2. Tarihçe 
 
ġeyh Çabuk Cami, yapım tarihi bilinmemektedir. 19.yüzyılda iki kez onarım görmüĢtür. 

(Mardin valiliği, ‟Kent Haritası ve ġehir Planı‟ 2013). Yapı 16.yüzyıl Osmanlı 

kayıtlarında mescit olarak geçmektedir. GiriĢin güneyinde kalan kısım zikir yeri olarak 

tahmin edilmektedir. Bu da yapının zaviyeden mescide sonraki zamanlarda da camiye 

dönüĢtürüldüğünü düĢündürmektedir. Caminin içinde bir türbe bulunmaktadır. Türbe 

Hz. Muhammed‟ e ulaklık eden Abdullah Bin Enes El Cüheyni‟ye aittir. Kapısındaki 

kitabede 1843 de onarım geçirdiği yazmaktadır. Caminin kuzey kısmına, ayrı bir giriĢi 

olan kadın bölümü eklenmiĢtir (htpp:/www. mekan 360.com, 2017) Altındaki boĢluk 

yüzünden yapı sık sık çökme tehlikesi geçirmiĢtir. Bu yüzden batı kısmı değiĢikliğe 

uğramıĢtır (Altun 1971).  Yapının 1967 yılında ayrı olan kadınlar bölümü günümüzde 

açılarak ana harim bölümüne eklenmiĢtir ( ġekil 4.163). 

 

http://www.mekan/
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Şekil 4.163. 1967 Kasım durumuna göre plan(Altun 1971) (a), 2018 ġubat 
durumuna göre plan(Altun 1971‟ den düzenlenerek) (b) 

 
4.5.3. Mekânsal özellikler 
 
ġeyh Çabuk Cami, enine dikdörtgen bir plan Ģeması göstermektedir. Ana mekân, 

mihrap duvarına paralel iki beĢik tonozla örtülü iki neften meydana gelmiĢtir. Yapıya 

giriĢ ana avluya açılan (6 numaralı mekân)kuzey-batıdaki eyvandan (4 numaralı 

mekân)sağlanmaktadır. Ana harim bölümü 2 ve 3 numaralı mekânlardan oluĢmaktadır. 

Yapının kuzeyinde ise bugün abdest yeri olarak kullanılan bir eyvan(5 numaralı mekân) 

mevcuttur (ġekil 4.164). 

 

 
 
Şekil 4.164. ġeyh çabuk Cami Zemin kat plan Ģeması (Altun 1971‟den iĢlenerek) 

 

4.5.4. Cephe özellikleri 
 
Yapının güney cephesi(1 numaralı cephe) ,ana giriĢ cephesi olan batı cephesi (2 

numaralı cephe) ve abdesthane olarak kullanılan kısmın cephesi (3numaralı cepheler) 

olarak adlandırılmıĢtır (ġekil 4.165). 

 

(a) (b) 
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Şekil 4.165. Plan Ģemasında Cephe Numaraları (Altun 1971‟den iĢlenerek) 
 

Yapının güney cephesinde  (1 numaralı cephe) kaba yonu ve kesme taĢ kullanımı bir 

arada görülmektedir. Cephe beden duvarı tam ortada, bir ayakla desteklenmiĢtir. Ġki 

çapraz duvar bu destekle birleĢmekte ve cephe beden duvarını oluĢturmaktadır. Destek 

cephenin simetri aksı olarak belirlenirse; desteğin doğusunda dört adet pencere boĢluğu 

bulunmaktadır. Batısında ise üç adet pencere yer alır. Beden duvarının çatı örtüsü ile 

birleĢtiği yerde bir sıra silme mevcuttur (ġekil 4.166). 

 

 
 

Şekil 4.166. ġeyh Çabuk Cami güney cephesi(1 numaralı cephe) 

 
Batı cephesi (2 numaralı cephe); kaba yonu ve kesme taĢ kullanımı bir arada 

görülmektedir. Cephede ana giriĢi sağlayan sivri kemerli bir adet metal bir kapı 

bulunmaktadır. Beden duvarının çatı örtüsü ile birleĢtiği yerde bir sıra silme mevcuttur 

(ġekil 4.167). 
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Şekil 4.167. ġeyh Çabuk Cami Batı Cephesi(2 numaralı cephe) 
 
Avlu kuzey cephesi (3 numaralı cephe); tek katlıdır. Kaba yonu taĢ malzeme 

kullanılmıĢtır. Cephede en doğuda sivri kemerli eyvan bulunur. Eyvanın batısında alt 

kısımda iki adet dikdörtgen formlu pencere mevcuttur. Beden duvarının çatı örtüsü ile 

birleĢtiği yerde bir sıra silme görülmektedir (ġekil 4.168). 

 

 
 

Şekil 4.168. ġeyh Çabuk Cami Avlu Kuzey Cephesi(3 numaralı cephe) 
 
4.5.5. Yapısal özellikler ve malzeme sorunları 
 
Cami yığma yapım sistemi ile inĢa edilmiĢtir. Yapıda ana yapım malzemesi yöreden 

çıkarılan sarı kireç taĢı(sert) olma üzere;  ahĢap, metal, harç diğer kullanılan özgün 

malzemelerdir. Camide strüktürel amaçlı sarı kireç taĢı(sert)kullanımı görülmektedir. 

Mihraplarda süsleme amacına uygun olarak daha yumuĢak olan kızılımsı kireç taĢı(az 

sert) kullanılmıĢtır. AhĢap malzeme pencere ve kapılarda kullanılmıĢtır. Kapı 
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menteĢeleri, lokma parmaklıklarda metal malzeme kullanılmıĢtır. Demir metali; lokma 

parmaklıklarda kullanılmıĢtır. Yapıda bağlayıcı harç olarak yöresel „ınkara‟ harcı(kireç 

taĢı tozu(ince elek kumu) + söndürülmüĢ kireç) kullanımı görülmektedir. Sıva kullanımı 

görülmemektedir.  

 
ġeyh Çabuk Cami yapı elemanlarında kullanılan yapı malzemeleri Çizelge 4.21‟de 

görülmektedir.  
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Çizelge 4.21. ġeyh çabuk cami kullanılan özgün malzemeler 
 

 

 

 

 

 

YAPI ELEMANLARI 

YAPI MALZEMELERİ 
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D
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TEK 

TAġIYICILAR 

Ayaklar - - + - - - + - - 

Sütunlar          

SÜREKLĠ 

TAġIYICILAR 

Duvarlar + + + - - - + - - 

Y
A

TA
Y

  

TA
ġI

Y
IC

I 

DÖġEMELER 

Düz  - - + - - - + - - 

Eğrisel  Tonozlar - - + - - - + - - 

Kubbeler          

MERDĠVENLER - - + - - - + - - 

D
U

V
A

R
 

BO
ġL

U
K

LA
RI

 

 

 

PENCERELER 

Lento ve Söveler - - + - - - - - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

Denizlikler - - + - - - - - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

 

 

 

KAPILAR 

 

 

 

Lento ve Söveler - - + - - - - - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

EĢikler - - + - - - - - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

KEMERLER 

 

- - + - - - + - - 

Y
A

R
D

IM
C

I 

EL
EM

A
N

LA
R 

ÖRTÜYE GEÇĠġ ELEMANLARI          

ġEBEKELER          

KORKULUKLAR - - - - - + - - - 

SĠLMELER - - + - - - + - - 

ÇÖRTENLER - - + - - - + - - 

BACALAR          

KAPLAMALAR - - - - + - - - - 
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4.5.5.1. Düşey taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
DüĢey taĢıyıcılar tek taĢıyıcılar ve sürekli taĢıyıcılar olmak üzere iki kısımda 

incelenmiĢtir. 

 
4.5.5.1.1. Tek taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Ana harimde kesme taĢ malzeme kullanılarak yapılmıĢ olan dört adet ayak 

bulunmaktadır Ayak kesitler kare ve dikdörtgen formludur(ġekil 4.169). Yapıda sütun 

kullanımına rastlanmamıĢtır.  

 

 

Şekil 4.169. ġeyh Çabuk Cami zemin kat planında ayaklar  (Altun 1971‟den 

iĢlenerek) 

 
ġeyh Çabuk Camii‟nde ayaklarda çimento kullanımından kaynaklı hatalı onarımlar 

görülmektedir (ġekil 4.170). 

 

 
 

 

Şekil 4.170. Ayakta hatalı onarım  
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4.5.5.1.2. Sürekli taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Güney ve batı cephesinde kaba yonu ve kesme taĢ beraber kullanılmıĢtır. Cephede 

almaĢık düzen hâkimdir. Avlu kuzey cephesi (3 numaralı cephe) kaba yonu taĢ malzeme 

kullanılmıĢtır. Avlu duvarlarında moloz taĢ kullanımı görülmektedir. Sürekli taĢıyıcılar 

olan duvarlarda yüzey kaybı, boĢluk-delik oluĢumu, derz boĢalması, pas lekeleri, nem 

etkisiyle ve güneĢ ıĢınları sebebiyle taĢ malzemenin zarar görmesi sonucu oluĢan renk 

değiĢimleri görülmektedir. Malzemenin özgün halinin bozulması sonucu malzemenin 

özgün halini kullanmak yerine yer yer çimento kullanımı ile hatalı malzeme onarımlar 

mevcuttur. (ġekil 4.171, ġekil 4.172, ġekil 4.173, ġekil 4.174, ġekil 4.175,ġekil 

4.176,ġekil 4.177). 

 

 
 

Şekil 4.171. Cami avluya bakan kuzey cephesindeki duvarlarda bozulmalar 

 

  
 

Şekil 4.172. Hatalı onarım(a), Renk değiĢimi(b) 
 

(a) (b) 
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Şekil 4.173. Yüzey kaybı(c), boĢluk-delik oluĢumu ve  pas lekesi(d) 
 

  
 

Şekil 4.174. Hatalı onarım(e), yüzey kaybı ve renk değiĢimi(f) 
 

 
 

Şekil 4.175.ġeyh Çabuk Cami batı cephesinde duvarda derz boĢalması(a),hatalı 
onarım(b) 

 

 
 

Şekil 4.176. ġeyh Çabuk Cami batı cephesinde duvarda renk değiĢimi, hatalı 
onarım 

(d) 

(e) 

(c) 

(f) 



126 
 

 
 

Şekil 4.177. Ġç mekânda mihrapta hatalı onarım 

 
4.5.5.2. Yatay taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Yapının üst örtüsü tonozlardan oluĢmaktadır.1 numaralı mekân döĢemesi düz kesme 

taĢtır.2 numaralı mekân çapraz tonozlarla birbirine bağlanan iki beĢik tonozdan 

meydana gelmektedir. 3 numaralı mekânda çapraz tonoz kullanımı görülmektedir. 4 ve 

5 numaralı mekânlar sivri tonoz ile örtülüdür.6 numaralı mekân kesme taĢtan oluĢmuĢ 

düz döĢemedir (ġekil 4.178, ġekil 4.179). 

 

 
 

Şekil 4.178.  Mekânlarda kullanılan üst örtü ve döĢeme türleri (Altun 1971‟den 

iĢlenerek) 
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Şekil 4.179. 2 numaralı mekânda beĢik ve çapraz tonoz kullanımı (a),5 numaralı 
mekânda sivri tonoz (b) 

 
Düz döĢeme olan avluda (1 numaralı mekân) bitki ve yosun oluĢumuna rastlanmıĢtır 

(ġekil 4.180) 

 

 
 

 

Şekil 4.180. 1 numaralı mekânda bitki ve yosun oluĢumu (a), 4 numaralı 
mekânda sivri tonozda harç dökülmesi (b) 

 
4.5.5.3. Merdivenlerde görülen sorunlar 
 
Merdivenler düzgün kesme taĢ malzeme ile yapılmıĢtır. Merdivenlerde aĢınma 

mevcuttur(ġekil 4.181). 

 

 
 

Şekil 4.181. Merdivende aĢınma  

 

(c) 

(b) 

(d) 

(a) 
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4.5.5.4. Duvar boşluklarında görülen sorunlar 
 
Bu bölümde duvar boĢluklarında yer alan pencereler, kapılar, kemerler incelenmiĢtir. 
Yapıda tek tip pencere kullanılmıĢtır. Yedi adet aynı tip pencere mevcuttur(ġekil 4.182).  

  

 
 

Şekil 4.182. ġeyh Çabuk Camii‟nde kullanılan pencere tipleri (Altun 1971‟den 

iĢlenerek) 

 
Pencereler dikdörtgen formlu ahĢap tek kanatlı sabit penceredir. Pencereler duvarın dıĢ 

kısmına oturtulmuĢtur. Pencerelerin üzerinde taĢ lentolar bulunmaktadır. Pencere 

altlarında denizlik bulunmamaktadır. AhĢap pencerelerin kasa ve kanatlarında çatlak-

kırık, biçimsel deformasyon, aĢınma ve renk değiĢimi mevcuttur (ġekil 4.183). 

 

  
 

Şekil 4.183. Tip 1(1-2-3-4-5-6-7  nolu pencereler)(a,b) 

 
Yapıda iki adet kapı kullanılmıĢtır (ġekil 4.184). 
 

 
 

Şekil 4.184. ġeyh Çabuk Camii‟nde kullanılan kapı tipleri (Altun 1971‟den 
iĢlenerek) 
 
 

(a) (b) 
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1 numaralı kapı ahĢap iki kanatlıdır. Diğer kapılar sonradan eklenmiĢ metal 

kapılardır. Tüm kapı altlarında taĢ eĢikler bulunmaktadır(ġekil 4.185). 

 

 
 

 

Şekil 4.185. 1 numaralı kapı(a), 2 numaralı kapı(b) 
 
Kapılarda yapıya özgün olmayan eklemeler yapıldığı için hatalı onarımlar mevcuttur. 

Denizliklerde aĢınma gözlenmiĢtir. Aynı zamanda caminin iç mekânında da açıklık 

geçmek amacıyla pek çok kemer kullanımı görülmektedir. Yapıda sivri kemer 

kullanımına rastlanmaktadır. Kemerlerde malzeme bozulmasına rastlanmamıĢtır. 

 
4.5.5.5. Yardımcı elemanlarda görülen sorunlar 
 
Yapıda yardımcı taĢ elemanlardan silmeler, çörtenler bulunmaktadır. Silme ve 

çörtenlerde yüzey kirliliği görülmektedir. AhĢap tava kaplamalar iç mekânda 

bulunmamaktadır. 
 
4.5.5.6. Tespit çizelgeleri 
 
Bu bölümde ġeyh Çabuk Camii‟nin yapı malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara ait tespit 

çizelgelerine yer verilmiĢtir. Bu kapsamda Çizelge 4.22‟de ġeyh Çabuk Camii‟nin kâgir 

malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.23‟de ġeyh 

Çabuk Camii‟nin ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, 

Çizelge 4.24‟de ġeyh Çabuk Camii‟nin metal malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara, 

Çizelge 4.25‟de ġeyh Çabuk Camii‟nin harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde 

karĢılaĢılan sorunlara yer verilmiĢtir. 

 

 
 

(a) (b) 
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Çizelge 4.22. ġeyh çabuk Camii kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.23. ġeyh çabuk Camii ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.24. ġeyh Çabuk Camii‟nin yapı elemanlarında kullanılan metal malzemelerde 
karĢılaĢılan sorunlar 
 

 

METAL YAPI ELEMANLARI 

SORUNLAR 

(Korozyon) 
D

U
V

A
R

  

BO
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PENCERELER Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Lokma Parmaklıklar) 

+ 

KAPILAR 

 

 

 

Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Metal KuĢaklar) 

+ 

 
Çizelge 4.25. ġeyh Çabuk Camii‟nin harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde 
karĢılaĢılan sorunlar 
 

 
HARÇ, SIVA VE 

BOYALAR      

SORUNLAR 

Çatlak Kabarma – Dökülme Malzeme Kaybı 

Inkara Harcı - - + 

Horasan Harcı    

Sıva    

Boya    

 
4.6. Teker (İbrahim Bey) Camii 
 
4.6.1. Konum 
 
Teker Cami; Mardin ili Teker Mahallesinde 835. sokak üzerinde yer almaktadır(ġekil 

4.186).  
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Şekil 4.186. Teker (Ġbrahim Bey) Camii kent içindeki konumu (Mardin Artuklu 
Belediyesi arĢivinden iĢlenerek) 
 
4.6.2. Tarihçe 
 

Yapının Akkoyunlu hükümdarlarından Kasım PaĢa‟nın yeğeni Ġbrahim Bey tarafından 

yaptırıldığı düĢünülmektedir. Bu caminin banisi konusunda bir kesinlik yoksa da, 

mabedin XVI. yüzyıldan daha önce inĢa ettirildiği sanılmakta olup 1526 yılındaki geliri 

15.036 akçedir (Göyünç 1991). 

 
4.6.3. Mekânsal özellikler 
 
Yapı grubu; ana mekân olan harim bölümü( 1 numaralı), 2 numaralı ek yapı,3 numaralı 

eyvan,4 numaralı avlu ve 5 numaralı sonradan yapılan ve betonarme olan ek binadan 

oluĢmaktadır (ġekil 4.187).  
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Şekil 4.187. Plan Ģemasında mekân numaraları  

 
4.6.4. Cephe özellikleri 
 
Yapının giriĢ cephesi 1 numaralı cephe, sel sebili eyvanın bulunduğu cephe 2 numaralı 

cephe) ve ek yapının bulunduğu cephe 3 numara olarak adlandırılmıĢtır (ġekil 4.188). 

 

 
 

Şekil 4.188. Plan Ģemasında Cephe Numaraları  
 

Yapının giriĢ cephesi (1 numaralı cephe) avlunun kuzeyinde bulunmaktadır. Tek 

katlıdır. Kaba yonu ve kesme taĢ kullanımı görülmektedir. Sivri kemerli giriĢ kapısı 

beden duvarının en doğusuna denk düĢmektedir. Cephede alt kısımda bir adet, üst 

kısımda üç adet dikdörtgen formlu pencere boĢluğu mevcuttur (ġekil 4.189). 

 

 
 

Şekil 4.189. Teker Cami güney cephesi(1 numaralı cephe) 
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2 numaralı cephe; avlunun batısında bulunmaktadır. Cephede yonu taĢ ve kesme taĢ 

birlikte kullanımı görülmektedir. Cephe beden duvarı tam ortada, sivri kemerli sel sebili 

bir eyvan bulunmaktadır. Eyvanın doğusunda alt kısımda iki adet pencere boĢluğu ve 

bir adet kapı yer almaktadır. Eyvanın batısında ise üst kısımda iki adet pencere bulunur 

(ġekil 4.190). 

 

 
 

Şekil 4.190. Teker Cami avlu batı cephesi(2 numaralı cephe) 

 
4.6.5. Yapısal özellikler ve malzeme sorunları 
 
Yapı yığma yapım sistemi ile inĢa edilmiĢtir. Yapıda ana yapım malzemesi yöreden 

çıkarılan sarı kireç taĢı(sert) olma üzere;  ahĢap, metal, harç diğer kullanılan özgün 

malzemelerdir. Medresede strüktürel amaçlı sarı kireç taĢı(sert)kullanımı görülmektedir. 

Süsleme amacına uygun olarak daha yumuĢak olan kızılımsı kireç taĢı(az sert) 

kullanılmıĢtır. AhĢap malzeme pencere ve kapılarda kullanılmıĢtır. Kapı menteĢeleri- 

kuĢakları, kapı kilit ve sürgüleri lokma parmaklıklarda metal malzeme kullanılmıĢtır. 

Yapıda bağlayıcı harç olarak yöresel „ınkara‟ harcı(kireç taĢı tozu(ince elek kumu) + 

söndürülmüĢ kireç) kullanımı görülmektedir. Sıva kullanımı görülmemektedir. Teker 

Cami yapı elemanlarında kullanılan yapı malzemeleri Çizelge 4.1‟de görülmektedir.  
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Çizelge 4.26. Teker cami kullanılan özgün malzemeler 
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Ayaklar - - + - - - + - - 

Sütunlar          

SÜREKLĠ 

TAġIYICILAR 

Duvarlar - + + - - - + - - 
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DÖġEMELER 

Düz  - - + - - - + - - 

Eğrisel  Tonozlar - - + - - - + - - 

Kubbeler          

MERDĠVENLER - - + - - - + - - 
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PENCERELER 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

Denizlikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

 

 

 

KAPILAR 

 

 

 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

EĢikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

KEMERLER 

 

- - + - - - + - - 
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ÖRTÜYE GEÇĠġ ELEMANLARI          

ġEBEKELER          

KORKULUKLAR          

SĠLMELER - - + - - - + - - 

ÇÖRTENLER          

BACALAR          

KAPLAMALAR          

 
 



137 
 

4.6.5.1. Düşey taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
DüĢey taĢıyıcılar tek taĢıyıcılar ve sürekli taĢıyıcılar olmak üzere iki kısımda 

incelenmiĢtir. 

 
4.6.5.1.1. Tek taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Ana harim bölümü iç mekânda ayak kullanımı görülmektedir. Ayak kesitler dikdörtgen 

formludur. Yapıda sütun kullanımına rastlanmamıĢtır. Teker Cami‟de ayaklarda 

çimento kullanımından kaynaklı hatalı onarımlar görülmektedir (ġekil 4.191). 

 

 
 

Şekil 4.191. Ġç mekândaki ayaklarda hatalı onarım 

 
4.6.5.1.2. Sürekli taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Yapıda duvarlarda kesme ve yonu taĢ kullanımı görülmektedir. Bahçe duvarları moloz 

taĢtır. Duvarlarda yüzey kaybı, derz boĢalması, yüzey kirliliği, pas lekesi, renk değiĢimi 

ve çimento kullanımından kaynaklı hatalı onarımlar mevcuttur(ġekil 4.192, ġekil 4.193, 

ġekil 4.194, ġekil 4.195, ġekil 4.196, ġekil 4.197). 

 

 
 

Şekil 4.192. 1 numaralı cephede bozulmalar 
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Şekil 4.193. Yüzey kirliliği(a), pas lekesi(b), hatalı onarım(c) 
 

 
 

Şekil 4.194.2 numaralı cephede bozulmalar 
 

   
 

Şekil 4.195. Yüzey kirliliği(a), derz boĢalması(b), yüzey kaybı(c) 
 

  
 

Şekil 4.196. Hatalı onarım(d), hatalı onarım(e) 
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Şekil 4.197. Ġç mekân duvarlarında renk değiĢimi, hatalı onarım(a,b) 

 
4.6.5.2. Yatay taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
1 numaralı mekân tonozlarla iki nefe ayrılmıĢtır.2 numaralı mekânda tonoz kullanımı 

görülmektedir.3 numaralı mekânda sivri tonoz,4 numaralı avluda kesme taĢtan yapılmıĢ 

düz döĢeme mevcuttur.5 numaralı ek yapı düz dam Ģeklindedir (ġekil 4.198).   

 

 
 

Şekil 4.198.  Plan Ģemasında döĢeme türleri gösterimi  

 
Düz döĢemede yosun oluĢumu mevcuttur. Tonozlarda renk değiĢimi ve hatalı onarımlar 

görülmektedir (ġekil 4.199, ġekil 4.200). 

 

  
 

 

Şekil 4.199. 3 numaralı mekânda sivri tonozda renk değiĢimi, çimento 
kullanımı(a), 3 numaralı mekânda düz döĢemede yosun oluĢumu(b) 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Şekil 4.200. 1 numaralı mekândaki tonozda renk değiĢimi, çimento kullanımı 
 
4.6.5.3. Merdivenlerde görülen sorunlar 
 
Merdivenler düzgün kesme taĢ malzeme ile yapılmıĢtır. Merdivenlerde yüzey kirliliği 

mevcuttur (ġekil 4.201). 

 

 
 

Şekil 4.201. Merdivende yüzey kirliliği 
 

4.6.5.4. Duvar boşluklarında görülen sorunlar 
 
Bu bölümde duvar boĢluklarında yer alan pencereler, kapılar, kemerler incelenmiĢtir. 

Yapıda dört tip pencere kullanılmıĢtır(ġekil 4.202).  

 
 

Şekil 4.202. Teker Cami‟de kullanılan pencere tipleri 
 
Birinci tipteki pencereler iki kanatlı ahĢap penceredir. Pencereler duvarın dıĢ kısmına 

oturtulmuĢtur. Pencere altlarında denizlik bulunmamaktadır. Önünde lokma 
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parmaklık mevcuttur. Üst kısımda yuvarlak kemerli kamarriye pencere mevcuttur. 

Ġkinci tip pencereler dikdörtgen formlu dört bölmeli tek kanatlı açılabilir pencereler 

olup kasa ve kanatlar duvarın dıĢ kısmına oturmuĢtur(ġekil 4.203).  

 

      
 

 

Şekil 4.203. Tip 1(1 nolu pencere) (a), Tip 2(2-3 nolu pencere)(b,c)  

 
Üçüncü tip pencereler dikdörtgen formlu olup yanlarda sabit orta kısım açılabilir bir 

penceredir. Kasa ve kanatlar duvarın iç kısmına oturmuĢtur. Alt kısımlarında eĢik 

bulunmamaktadır. Dördüncü tipteki pencereler özgün olmayan pencereler olduğu 

düĢünülmektedir. Pencerelerde özgün pencerelerin yerine farklı malzemelerde 

pencerelerin kullanılması sonucu hatalı onarımlar mevcuttur. AhĢap pencereler de 

aĢınma mevcuttur. Pencerelerin lentolarında malzeme bozulmasına rastlanmamıĢtır. 

Pencerelerde eĢik bulunmamaktadır(ġekil 4.204). 

 

  
 

Şekil 4.204. Tip 3(3-4 nolu pencere)(a), Tip 4(6-7 nolu pencere)(b) 

 
Yapıda üç adet kapı kullanılmıĢtır(ġekil 4.205).  

(a) (b) (c) 

(b) (a) 
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Şekil 4.205. Teker Camii‟nde kullanılan kapı tipleri 
 
Yapı topluluğunun harime giriĢini sağlayan 1 numaralı kapı Özgün değildir. Sivri 

kemerli metal iki kanatlıdır. Altında denizlik bulunmamaktadır.2 numaralı kapı 

ahĢap tek kanatlı kapı olup özgün olup olmadığı tahmin edilememiĢtir. Üstünde taĢ 

lento mevcuttur. Altında denizlik bulunmamaktadır.3 numaralı kapı avluya giriĢ için 

eklenen özgün olmayan tek kanatlı metal kapıdır. 1 numaralı kapıda özgün kapının 

yerine farklı türde bir kapının yerleĢtirilmesi sonucu hatalı onarımlar mevcuttur. 

Kapıların lentolarında bozulmaya rastlanmamıĢtır. Kapılarda denizlik 

bulunmamaktadır(ġekil 4.206). 

 

             
 

Şekil 4.206. 1 numaralı kapı(a), 2 numaralı kapı(b) 
 

Aynı zamanda caminin iç mekânında da açıklık geçmek amacıyla pek çok kemer 

kullanımı görülmektedir. Yapıda sivri kemer kullanımına rastlanmaktadır. Kemerlerde 

renk değiĢimi mevcuttur. 

 

 

 

(a) (b) 
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4.6.5.5. Yardımcı elemanlarda görülen sorunlar  
 
Yardımcı taĢ elemanlar silmeler, çörtenler olarak görülmektedir. Silmeler ve çörtenlerde 

yüzey kirliliği mevcuttur. Yardımcı ahĢap elemanlar; korkuluklar ve kaplamalar olarak 

tanımlanmıĢtır. AhĢap korkuluk ve kaplamalar iç mekânda mevcut değildir. 

 
4.6.5.6. Tespit çizelgeleri 
 
Bu bölümde Teker Cami yapı malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara ait tespit 

çizelgelerine yer verilmiĢtir. Bu kapsamda Çizelge 4.27‟de Teker Cami kâgir malzeme 

ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.28‟de Teker Cami 

ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.29‟de 

Teker Cami metal malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.30‟de Teker Cami 

harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.27. Teker Cami kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan 
sorunlar  
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Çizelge 4.28. Teker Cami ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan 
sorunlar 
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Çizelge 4.29. Teker Cami yapı elemanlarında kullanılan metal malzemelerde 
karĢılaĢılan sorunlar 
 

 

METAL YAPI ELEMANLARI 

SORUNLAR 

(Korozyon) 

D
U

V
A

R
  

BO
ġL

U
K

LA
RI

 

PENCEREL

ER 

Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Lokma Parmaklıklar) 

- 

KAPILAR 

 

 

 

Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Metal KuĢaklar) 

- 

 
Çizelge 4.30. Teker Cami harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlar 

 
 
HARÇ, SIVA VE 

BOYALAR      

SORUNLAR 

Çatlak Kabarma – Dökülme Malzeme Kaybı 

Inkara Harcı - - + 

Horasan Harcı    

Sıva    

Boya    

 
4.7. Pamuk (Dinari) Camii 
 
4.7.1. Konum 
 
Pamuk Cami; Mardin ili Medrese Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde 75 numaralı 

ada, 1 numaralı parselde bulunmaktadır(ġekil 4.207).  
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Şekil 4.207. Pamuk Cami kent içindeki konumu (Mardin Artuklu Belediyesi 
arĢivinden iĢlenerek) 

 
4.7.2. Tarihçe 
 
Pamuk Cami 11.yüzyıla aittir. ġeyh Mehmet Dinari tarafından yaptırılmıĢtır. Bu 

sebepten Dinari Pamuk Cami olarak da adlandırılmaktadır. Yapı zamanla pek çok 

onarım geçirmiĢtir. Üst örtüsü betonla sıvanarak boyanmıĢtır. 

 
4.7.3. Mekânsal özellikler 
 
Pamuk Cami; tek katlı bir yapıdır. Dikdörtgen enine dikdörtgen planlı bir mekân Ģeması 

görülmektedir. Zemin katta, erkek namaz alanı denilen ana mekân(1 numaralı) yer 

almaktadır. Güneyde kalan kısımda abdesthane (2 numaralı mekân) yer almaktadır 

(ġekil 4.208, ġekil 4.209). 
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Şekil 4.208. Pamuk Cami zemin kat planı  
 

 
 

Şekil 4.209. Pamuk Cami asma kat planı  
 
4.7.4. Cephe özellikleri 
 
Yapının giriĢ cephesi(1 numaralı cephe) ,yan avluya açılan cephe (2 numaralı cephe) ve 

iç avlu merkezli dört cephesi(3-4 -5-6 numaralı cepheler) mevcuttur (ġekil 4.210).  

Tüm cephelerde kesme taĢ kullanılmıĢtır. 
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Şekil 4.210.  Plan Ģemasında Cephe Numaraları  
 
Yapının giriĢ cephesi (1 numaralı cephe) kuzey cephesidir. Cephede ana giriĢin olduğu 

kapı üzerindeki süslemeler oldukça dikkat çekicidir. Süslemeler cephede iki kademe 

halinde görülmektedir. Ġlk kademede; iki sütun, üzerinde süslemeler mevcut olan 

yuvarlak bir kemerle bağlanmıĢtır. Ġkinci kademe, düz silmelerle çerçeve dikdörtgen bir 

çerçeve oluĢturmaktadır. Kapının bir adet pencere boĢluğu yer almaktadır(ġekil 4.211, 

ġekil 4.212). 

 

 
 

Şekil 4.211. Pamuk Cami-1 numaralı cephe 

 

 
 

Şekil 4.212. Pamuk Cami kuzey cephesi(1 numaralı cephe) GörünüĢü  
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Batı cephesi (2 numaralı cephe); beden duvarı tam ortada bir sebil yer almaktadır. 

Sebilin doğusunda bir adet metal kapı, batısında ise bir adet pencere boĢluğu 

bulunmaktadır. Cephe süslemeler yönünden oldukça zengindir (ġekil 4.213). 

 

 

Şekil 4.213. Pamuk Cami Batı görünüĢü (2 numaralı cephe)  
 

Pamuk Cami güney cephesi (3 numaralı cephe) özgün halini yitirmiĢ haldedir(ġekil 

4.214). 

 

 
 

Şekil 4.214. Pamuk Cami güney cephesi (3 numaralı cephe) 
 
4.7.5. Yapısal özellikler ve malzeme sorunları 
 
Cami yığma yapım sistemi ile inĢa edilmiĢtir. Yapıda ana yapım malzemesi yöreden 

çıkarılan sarı kireç taĢı(sert) olma üzere;  ahĢap, metal, harç diğer kullanılan özgün 

malzemelerdir. Camide strüktürel amaçlı sarı kireç taĢı(sert)kullanımı görülmektedir. 

Süsleme amacına uygun olarak daha yumuĢak olan kızılımsı kireç taĢı(az sert) 

kullanılmıĢtır. Yapıda bağlayıcı harç olarak yöresel „ınkara‟ harcı(kireç taĢı tozu(ince 
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elek kumu) + söndürülmüĢ kireç) kullanımı görülmektedir. Sıva kullanımı 

görülmemektedir. 

 
Pamuk Cami yapı elemanlarında kullanılan yapı malzemeleri Çizelge 4.1‟de 

görülmektedir.  
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Çizelge 4.31. Pamuk cami kullanılan özgün malzemeler 
 

 

 

 

 

 

YAPI ELEMANLARI 

YAPI MALZEMELERİ 

TaĢ 

Tu
ğl

a 

A
hĢ

ap
 

M
et

al
 

H
ar

ç 

Sı
va

 

B
oy

a 

M
ol

oz
 

Y
on

u 

K
es

m
e 

D
Ü

ġE
Y

 

TA
ġI

Y
IC

I 

 

TEK 

TAġIYICILAR 

Ayaklar - - + - - - + - - 

Sütunlar - - + - - - + - - 

SÜREKLĠ 

TAġIYICILAR 

Duvarlar - + + - - - + - - 

Y
A

TA
Y

  

TA
ġI

Y
IC

I 

DÖġEMELER Düz  - - + - - - + - - 

 Eğrisel  Tonozlar - - + - - - + - - 

Kubbele

r 

         

MERDĠVENLER - - + - - - + - - 

D
U

V
A

R
 

BO
ġL

U
K

LA
RI

 

 

 

PENCERELER 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

Denizlikler          

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

 

 

 

KAPILAR 

 

 

 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

EĢikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

KEMERLER 

 

- - + - - - + - - 

Y
A

R
D

IM
C

I 

EL
EM

A
N

LA
R 

ÖRTÜYE GEÇĠġ ELEMANLARI          

ġEBEKELER          

KORKULUKLAR - - - - + - - - - 

SĠLMELER - - + - - - + - - 

ÇÖRTENLER          

BACALAR          

KAPLAMALAR - - - - + - - - - 
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4.7.5.1. Düşey taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 

DüĢey taĢıyıcılar tek taĢıyıcılar ve sürekli taĢıyıcılar olmak üzere iki kısımda 

incelenmiĢtir. 

 
4.7.5.1.1. Tek taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Cami ana ibadet mekânında ayak kullanımı görülmektedir. Zemin katta dikdörtgen 

planlı kesme taĢ malzeme kullanılarak yapılmıĢ ayaklar bulunmaktadır. Ayak kesitler 

dikdörtgen formludur (ġekil 4.215). Yapıda sütun cephede süsleme amaçlı 

kullanılmıĢtır. 

 

 
 

Şekil 4.215. Pamuk Cami zemin kat planında ayaklar  
 
Camideki ana ibadet mekânında yer alan ayaklarda zamanla derz boĢalmasından 

kaynaklı derzlerin çimento ile doldurulması sonucu hatalı onarımlar mevcuttur.  

 
4.7.5.1.2. Sürekli taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 

Cami duvarları tamamı düzgün kesme taĢ duvardır. Cami kuzey cephesinde taĢlarda 

yüzey kayıpları, yüzey kirliliği, renk değiĢimleri gözlenmektedir. Derz boĢalmaları 

sonucu derz aralarının çimento esaslı maddeler ile doldurulması sonucu hatalı onarımlar 

oluĢmuĢtur (ġekil 4.216). 
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Şekil 4.216. Kuzey cephesinde yüzey kayıpları, yüzey kirliliği, renk değiĢimleri hatalı 
onarımlar 

 
Ġç mekân duvarlarında ise yüzey kaybı, renk değiĢimleri ve hatalı onarımlar 

gözlenmektedir (ġekil 4.217, ġekil 4.218, ġekil 4.219). 

 

  
 

Şekil 4.217. Mihrapta renk değiĢimi, hatalı onarım(a), yüzey kaybı ve hatalı 
onarım(b)  
 

 
 

Şekil 4.218. Hatalı onarım(çimento kullanımı) 

(a) (b) 
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Şekil 4.219. Abdesthane(2 numaralı mekân) duvarlarında çimento kullanımı(hatalı 
onarım) 

 
4.7.5.2. Yatay taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Yapının üst örtüsü içten çapraz tonoz, dıĢtan düz dam Ģeklindedir. Ana ibadet 

mekânları(1 ve 3numaralı mekân) üst örtü beĢik ve çapraz tonozlardan oluĢmuĢtur.2 

numaralı mekân olan abdesthane bölümü üst örtüsü çapraz tonozdur DöĢemeler yapıda 

inkâra Ģaptır. Tonozlar ınkara sıva ile sıvanmıĢtır. DöĢemelerde herhangi bir bozulma 

türüne rastlanmamıĢtır(ġekil 4.220, ġekil 4.221). 

 

  
 

Şekil 4.220. Mekânlarda kullanılan tonoz ve kubbe(a, b) 

(a) (b) 
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Şekil 4.221. (1 numaralı mekânda) üst örtü(a), 3 numaralı mekânda üst örtü(b) 
 
4.7.5.3. Merdivenlerde görülen sorunlar 
 
Merdivenler düzgün kesme taĢ malzeme ile yapılmıĢtır. Merdivenlerde yüzey kaybı 

mevcuttur (ġekil 4.222). 

 

 
 

Şekil 4.222. Merdivende yüzey kaybı  
 
4.7.5.4. Duvar boşluklarında görülen sorunlar 
 
Bu bölümde duvar boĢluklarında yer alan pencereler, kapılar, kemerler incelenmiĢtir. 
Yapıda iki tip pencere kullanılmıĢtır(ġekil 4.223). 

 

 

 
 

 
Şekil 4.223. Pamuk Cami kullanılan pencere tipleri(a,b) 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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1-2-3 numaralı pencereler birinci tip ,4 numaralı pencere ikinci tiptir. Pencereler 

özgün olmayıp ahĢap olan pencereler, ahĢap görünümlü pvc pencereler ile 

değiĢtirilmiĢtir. Önünde lokma parmaklıklar mevcuttur (ġekil 4.224). 

 

    
 

Şekil 4.224. Tip1 (1-2-3 numaralı pencereler)(a,b), Tip 2(4 numaralı pencereler)(c) 

Yapıda dört adet kapı mevcuttur(ġekil 4.225). 
 

 
 

Şekil 4.225. Pamuk Cami Kullanılan kapı tipleri  
 
Yapının ana giriĢini sağlayan 1 numaralı kapı çift kanatlı olup, ahĢap 

malzemeden yapılmıĢtır. 2 numaralı özgün olmayıp, pvc malzemedir. 3 

numaralı kapı, metal malzemeden yapılmıĢ olup tek kanatlı basık kemerli 

kapıdır. 1 ve 3 numaralı kapı altlarında kapı altlarında taĢ eĢikler 

bulunmaktadır.4 numaralı kapı metal tek kanatlı kapı olup özgün olmadığı 

tahmin edilmektedir (ġekil 4.226). 

 

    
 
Şekil 4.226. 1 numaralı kapı(a), 2 numaralı kapı(b), 3 numaralı kapı(c), 4 
numaralı kapı(d)  

(a) (c) (b) 

(a) (b) (c) (d) 
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Kapı ve pencerelerde; özgün kapı ve pencerelerin aslına uygun olarak değiĢtirilmemesi 

yani hatalı onarım problemleri ile karĢılaĢılmıĢtır. Kapı ve pencerelerin lento ve 

sövelerinde bozulmaya rastlanmamıĢtır. Pencere eĢiklerinde bozulma görülmemiĢtir. 

Kapı denizliklerinde aĢınmaya rastlanmıĢtır. Caminin iç mekânında da açıklık geçmek 

amacıyla pek çok kemer sivri kemer kullanımı görülmektedir. DıĢ cephede yuvarlak 

kemer kullanımı görülmektedir. Kemerlerde herhangi bir malzeme bozulmasına 

rastlanmamıĢtır. 

 
4.7.5.5. Yardımcı elemanlarda görülen sorunlar  
 
Cephedeki silmelerde yüzey kirliliği mevcuttur. Yardımcı ahĢap elemanlar; korkuluklar 

ve kaplamalar olarak tanımlanmıĢtır. AhĢap korkuluk ve kaplamalar iç mekânda 

mevcuttur (ġekil 4.227).Yapıda bu tür bozulmalar bulunmamaktadır. 

 

 
 

Şekil 4.227. Ġç mekânda ahĢap elemanlar 
 
4.7.5.6. Tespit çizelgeleri 
 
Bu bölümde Pamuk Cami yapı malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara ait tespit 

çizelgelerine yer verilmiĢtir. Bu kapsamda Çizelge 4.32‟de Pamuk Cami kâgir malzeme 

ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.33‟de Pamuk Cami 

ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.34‟de 

Pamuk Cami metal malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.35‟de Pamuk Cami 

harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara yer verilmiĢtir.  
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Çizelge 4.32. Pamuk(Dinarı)Cami kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.33. Pamuk(Dinari)Cami ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.34. Pamuk Cami yapı elemanlarında kullanılan metal malzemelerde 
karĢılaĢılan sorunlar 

 
 

METAL YAPI ELEMANLARI 

SORUNLAR 

(Korozyon) 
D

U
V

A
R

  

BO
ġL

U
K

LA
RI

 
PENCERELER Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Lokma Parmaklıklar) 

- 

KAPILAR 

 

 

 

Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Metal KuĢaklar) 

- 

 
Çizelge 4.35.Pamuk Cami harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlar 

 
 
HARÇ, SIVA VE 

BOYALAR      

SORUNLAR 

Çatlak Kabarma – Dökülme Malzeme Kaybı 

Inkara Harcı - - + 

Horasan Harcı    

Sıva    

Boya    

 
4.8. Hamidiye (Şeyh Zebun) Camii 
 
4.8.1. Konum 
 
Hamidiye Cami; 1. Cadde üzerinde, 1 numaralı ada, 86 numaralı parselde Mardin Savur 

kapıya giden yolda yer alır (ġekil 4.228).  
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Şekil 4.228. Hamidiye Camii kent içindeki konumu (Mardin Artuklu Belediyesi 
arĢivinden iĢlenerek) 
 
4.8.2. Tarihçe 
 
Caminin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi bilinememektedir. Mimari yapısına 

bakıldığında XIV. yüzyıl mimari yapılarını hatırlatmaktadır. Camiyi XIX. yüzyılın 

sonlarında Hamit PaĢa onarmıĢtır. Cami bu yüzden onun ismi ile tanınmaktadır.1967 

yılındaki plandan görüldüğü kadarıyla; doğuda iç avluya geçiĢte kullanılan odanın 

solunda kalan odanın sonradan yapıldığı ve araya bir beĢik tonoz örülerek geçiĢin bir 

eyvan haline getirildiği görülmektedir (Altun, 1971) (ġekil 4.229). 

 

 
 

Şekil 4.229. 1967 Kasım planı(Ara Altun) (Altun 1971‟den iĢlenerek) 

 
Kuzeydeki mekânda ise; 1967 tarihli planın ve fotoğrafların incelenmesi sonucu,  

burada tek payeyle taĢınan iki sivri kemerle avluya açılan çapraz tonozla örtülü revaklı 

bir mekân görülmektedir. 2017 deki mevcut duruma bakıldığında ise; bu kemer 
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aralarının kapatılıp aralarına asılsız pencere ve kapıların açılmıĢ olduğu görülmektedir 

(ġekil 4.230). 

 

  
 

Şekil 4.230. Hamidiye Cami kuzey kanadı revaklı kısım, 1967(Altun 1971) (a), 
Hamidiye Cami kuzey kanadındaki revakların kapatılmıĢ mevcut durumu, 2017(b) 

 
Yapı çok sayıda onarım geçirmiĢtir. Kubbe kasnağındaki pencerelerin üzerinde 1300 

yılı yer almaktadır. Kubbenin de bu veriye dayanılarak XIX. yy. sonlarındaki onarımda 

yapıldığı anlaĢılmaktadır(Altun, 1971) (ġekil 4.231). 

 

 
 

Şekil 4.231. Hamidiye Cami, Kubbe onarım Tarihi (Altun 1971). 

 
4.8.3. Mekânsal özellikler 
 
Medresede mekân düzeni olarak dikdörtgen bir alan kaplayan avlulu bir plan Ģeması 

görülmektedir. Yapı grubu üç kanattan oluĢmuĢtur. Kuzey kanadı avluya açılan, avlu ile 

ibadet mekânları arasındaki bağlantıyı sağlayan revaklı yarı açık bir mekândır. Doğu 

kanadı sokaktan avluya geçiĢi sağlayan kısım iken, batı kanadında ibadet mekânları yer 

almaktadır. Avluya giriĢ doğudan, 7 numaralı mekândan sağlanmaktadır. GiriĢin 

sağında merdivenle çıkılan bir oda (6 numaralı)  bulunmaktadır. Solunda ise sonradan 

(a) (b) 
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yapılan bir oda(8 numaralı) yer alır.  Kuzeydeki revaktan, yapının batı kanadına 2 

numaralı mekân ile geçiĢ sağlanmaktadır. Avlunun batısında yer alan mekânlar ise; 

harim bölümü (3 numaralı) ve boylu boyunca uzanan 1 numaralı mescit bölümüdür 

(ġekil 4.232).     

 

 
Şekil 4.232. Hamidiye Cami plan Ģeması (Altun 1971‟den iĢlenerek) 

 

4.8.4. Cephe özellikleri 
 

Yapı grubu kuzey kanadı, doğu kanadı ve batı kanadı olmak üzere üç koldan 

oluĢmaktadır. Dolayısıyla iç avluya açılan ise üç cephesi mevcuttur. Yapı grubu kuzey 

kanadının ana avluya ve güneye açılan cephesi 1 numaralı cephe, batı kanadının avluya 

ve doğuya açılan cephesi 2 numaralı cephe, giriĢ bölümü olan doğu kanadının ana 

avluya ve batıya açılan cephesi 3 numaralı cephe olarak adlandırılmıĢtır (ġekil 4.233). 

 

 
 

Şekil 4.233. Hamidiye Cami Cephe (Altun 1971‟den iĢlenerek) 

 

 
Tüm yapıda düzgün kesme taĢ kullanılmıĢtır. Yapı grubunun avluya bakan güney 

cephesinde (1 numaralı cephe), iki sivri kemerli pencere boĢluğu dıĢında oldukça 
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sadedir. Cephenin üst örtü ile birleĢtiği yerde bir sıra dıĢa çıkıntı yapan yivli silme 

mevcuttur (ġekil 4.234). 

 

 
 

Şekil 4.234. 1 numaralı cephe 

 
Batı kanadı avluya açılan doğu cephesi  (2 numaralı cephe); oldukça sade olup iki 

katlıdır. Zemin katta cephenin en sağında dikdörtgen formlu bir pencere bulunur. . 

Cephenin üst örtü ile birleĢtiği yerde bir sıra dıĢa çıkıntı yapan yivli silme mevcuttur 

Kubbe kasnağında yuvarlak kemerli bir pencere mevcut olup, kubbe halka silmelerle 

çevrelenmiĢtir. Yapı grubunun avluya bakan batı cephesi olan 3 numaralı cephe; en 

batıda sivri kemerli bir giriĢ eyvanı yer almaktadır. GiriĢ eyvanının en solunda bir 

merdiven yer almaktadır. Eyvanın doğusunda alt kısımda kare formlu ahĢap bir pencere 

bulunmaktadır. Üst örtünün beden duvarı ile birleĢtiği yerde bulunan silme dıĢında 

süsleme elemanı bulunmamaktadır(ġekil 4.235). 

 

  
 

Şekil 4.235. 2 numaralı cephe(a), 3 numaralı cephe(b) 
 

4.8.5. Yapısal özellikler ve malzeme sorunları 
 
Yapı, geleneksel Mardin mimarisinde olduğu gibi yığma yapım sisteminde inĢa 

edilmiĢtir. Ana yapım malzemesi, doğal Mardin taĢıdır. Yapının pencere ve kapı 

(a) (b) 
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dıĢındaki ve bazı iç mekândaki kaplamalar dıĢında tüm yapı elemanları düzgün kesme 

taĢtır. Yapıda kullanılan özgün malzemeler taĢ, ahĢap, metal, harçtır. Metal malzeme 

pencere Ģebekelerinde, kapı menteĢeleri ve kuĢaklarında, kapı kilit ve sürgülerinde, kapı 

tokmakları, halkaları ve kulplarında kullanılmıĢtır. Yapıda taĢ malzemeyi bağlamak için 

harç kullanımı görülmektedir. Mardin taĢının özelliğinden de yararlanılarak sıva 

kullanımına rastlanmamaktadır. Yapı elemanlarında kullanılan yapı malzemeleri 

Çizelge 4.1‟de görülmektedir.  
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Çizelge 4.36. Hamidiye camii‟nde kullanılan özgün malzemeler 
 

 

 

 

 

 

YAPI ELEMANLARI 

YAPI MALZEMELERİ 

TaĢ 
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TEK 

TAġIYICILAR 

Ayaklar - - + - - - + - - 

Sütunlar          

SÜREKLĠ 

TAġIYICILAR 

Duvarlar - - + - - - + - - 

Y
A

TA
Y

  

TA
ġI

Y
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I 

DÖġEMELER 

Düz  - - + - - - + - - 

Eğrisel  Tonozlar - - + - - - + - - 

Kubbeler - - + - - - + - - 

MERDĠVENLER - - + - - - + - - 

D
U

V
A

R
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ġL
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K
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PENCERELER 

Lento ve Söveler - - - - - - - - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

Denizlikler - - - - - - - - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

 

 

 

KAPILAR 

 

 

 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

EĢikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

KEMERLER 

 

- - + - - - + - - 

Y
A

R
D

IM
C

I 

EL
EM

A
N

LA
R 

ÖRTÜYE GEÇĠġ ELEMANLARI - - + - - - + - - 

ġEBEKELER          

KORKULUKLAR - - - - + + - - - 

SĠLMELER - - + - - - + - - 

ÇÖRTENLER - - + - - - + - - 

BACALAR          

KAPLAMALAR          
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4.8.5.1. Düşey taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
DüĢey taĢıyıcılar tek taĢıyıcılar ve sürekli taĢıyıcılar olmak üzere iki kısımda 

incelenmiĢtir. 

 
4.8.5.1.1. Tek taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Tek taĢıyıcılar ayaklar ve sütunlar olmak üzere iki bölümde incelenmiĢtir. Kuzey 

kanadındaki revaklı kısım ayakla taĢınmaktadır. Sütun kullanımına 

rastlanmamaktadır(ġekil 4.236). 

 

 
 

Şekil 4.236. Medrese plan Ģemasında ayak kullanılan mekânlar (Altun 1971‟den 
iĢlenerek) 

 

Yapıda ayaklarda renk değiĢimi görülmektedir (ġekil 4.237). 

 

 
 

Şekil 4.237. Renk değiĢimi 
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4.8.5.1.2. Sürekli taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Yapı yığma yapı olduğundan sürekli taĢıyıcılar duvarlardır. Tüm mekânlardaki duvarlar 

kesme taĢtır. Sürekli taĢıyıcılar olan duvarlarda çiçeklenme, bitki oluĢumu, nem 

etkisiyle ve güneĢ ıĢınları sebebiyle taĢ malzemenin zarar görmesi sonucu oluĢan renk 

değiĢimleri mevcuttur(ġekil 4.238, ġekil 4.239, ġekil 4.240). 

 

 
 

Şekil 4.238. Cami sokağa bakan doğu cephesindeki duvarda renk değiĢimi 
 

 
 

Şekil 4.239. Cami avluya bakan doğu cephesindeki duvarlarda bozulmalar 

 
 

   
 

Şekil 4.240. Renk değiĢimi(a), Bitki oluĢumu(b), Çiçeklenme(c)  
 

(b) (a) (c) 
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4.8.5.2. Yatay taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Yatay taĢıyıcılar düz ve eğrisel döĢemeler olmak üzere iki kısımda incelenmiĢtir. Eğrisel 

döĢemeler olarak beĢik tonoz, çapraz tonoz ve kubbe kullanılmıĢtır. Düz döĢemeler ise 

kat aralarında plak döĢeme olarak ve tonozların üstünde dam olarak kullanılmıĢtır. Cami 

avlusuna giriĢ (7 numaralı mekân) beĢik tonoz ile örtülüdür. GiriĢin sağında birkaç 

basamakla çıkılan çapraz tonozlu bir mekân (6 numaralı) bulunmaktadır. Avlunun 

kuzeyindeki revakın üstü(4 numaralı)  çapraz tonozla örtülüdür. Avlunun batısında 

revaklı kısımdan ibadet mekânına geçiĢ bölümü( 2numaralı) çapraz tonozlarla 

örtülmüĢtür. Ġbadet mekânında kubbeli sivri kemerli bir bölüm( 3numaralı) ve batısında 

da boydan boya uzanan beĢik tonozlu mekân(1 numaralı) bulunmaktadır(ġekil 4.241, 

ġekil 4.242). 

 

 
 

Şekil 4.241.  Plan Ģemasında mekânlarda kullanılan tonoz ve kubbe (Altun 1971‟den 

iĢlenerek) 

 

  
 
Şekil 4.242. 3 numaralı mekânda kubbe kullanımı(a), 4 numaralı mekânda kullanılan 
çapraz tonoz(b) 

 
Düz döĢemelerde ve tonozlarda malzeme bozulması görülmemektedir. Kubbede yüzey 

kirliliği görülmektedir (ġekil 4.243). 

(a) 
(b) 
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Şekil 4.243.  Kubbede yüzey kirliliği 
 

4.8.5.3. Merdivenlerde görülen sorunlar 
 
Kuzey kanadından avluya geçiĢ merdivenler ile sağlanmıĢtır. Merdivenler düzgün 

kesme taĢ malzeme ile yapılmıĢtır. Merdivenlerde yüzey kaybı ve aĢınma 

mevcuttur(ġekil 4.244). 

 

 
Şekil 4.244.  Merdivende yüzey kaybı, aĢınma  

 
4.8.5.4. Duvar boşluklarında görülen sorunlar 
 
Bu bölümde duvar boĢluklarında yer alan pencereler, kapılar, kemerler incelenmiĢtir.  
Pencereler: 1 ve 2 numaralı pencere orijinal penceredir. Görüldüğü kadarıyla ahĢap olan 

pencere yıpranarak değiĢtirilmiĢtir. Binanın ulaĢılabilen eski fotoğraflarından anlaĢıldığı 

kadarıyla, önceden revaklı olan kuzey kanadında yapı sonradan kapatılmıĢ, 3 ve 4 

numaralı pencereler eklenmiĢtir. 5 numaralı pencere ise bulunduğu kısım yapı grubuna 

sonradan eklendiği için orijinal değildir. Yapıda günümüzde mevcut pencerelerin plan 

Ģeması üzerinde numaralandırılması aĢağıda Ģemada gösterilmektedir(ġekil 4.245).  

 

 
 

Şekil 4.245. Yapıda günümüzde mevcut pencerelerin plan üzerinde 
numaralandırılması (Altun 1971‟den iĢlenerek) 
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Günümüzde yapıda dört tip pencere mevcuttur. Pencereler duvarın dıĢ kısmına 

oturtulmuĢtur. Pencere altlarında denizlik bulunmamaktadır. 1 numaralı pencere birinci 

tipteki pencere olup, kasnakta yer alır. Pencere yuvarlak kemerli tek kanatlı ahĢap 

penceredir.2 numaralı pencere dördüncü tip olup,  alt kısmı ve üst kısmı sabit ortada 

kalan bölüm iki yana açılır iki kanatlı ahĢap dikdörtgen formlu penceredir. Önünde 

lokma parmaklık mevcuttur. Lento kullanılmıĢ söve bulunmamaktadır.3 ve 4 numaralı 

pencereler yapıya sonradan eklenen orijinal olmayan ahĢap görünümlü pvc pencereler 

olup sivri kemerli penceredir.5 numaralı pencere alt kısmı sabit üst kısmı iki yana açılır 

iki kanatlı ahĢap dikdörtgen formlu penceredir. Önünde lokma parmaklık mevcuttur. 

Lento kullanılmıĢ söve bulunmamaktadır(ġekil 4.246).   

 

    

Şekil 4.246. Tip 1(1 nolu pencere)(a), Tip 2(2 nolu pencere)(b), Tip 3(3-4 nolu 
pencereler)(c), Tip 4 (5 nolu pencereler)(d) 

Pencereler değiĢtirilmiĢ olmasına rağmen,  mevcut pencerelerde de bazı malzeme 

bozulmaları mevcuttur. 1, 2 ve 5 numaralı pencerelerde ahĢap malzemede aĢınma ve 

renk değiĢimi mevcuttur. Pencerelerde lentolarda malzeme bozulmasına 

rastlanmamaktadır. Pencere kenarlarında söve bulunmamaktadır. EĢik kullanılmadığı 

için herhangi bir bozulma mevcut değildir (ġekil 4.247). 

 

   
 

(b) (a) 

(c) 

(d) 

(a) (b) 
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Şekil 4.247. 1 nolu ahĢap pencerelerde renk değiĢimi(a),2 nolu ahĢap pencerede 
aĢınma, renk değiĢimi(b), 5 nolu ahĢap pencerede aĢınma, renk değiĢimi(c) 

Kapılar: Yapıda günümüzde mevcut kapıların plan Ģeması üzerinde numaralandırılması 

aĢağıda Ģemada gösterilmektedir (ġekil 4.248). 

 

   
 

Şekil 4.248. Hamit Cami günümüzde mevcut kapıların plan üzerinde 
numaralandırılması (Altun 1971‟den iĢlenerek) 
 

Günümüzde yapıda, iki tip kapı mevcuttur. Kuzey kanadına avludan giriĢi sağlayan kapı 

1 numaralı kapı olup, çift kanatlı, yuvarlak kemerli, tek kanatlı ve ahĢap malzemeden 

yapılmıĢtır. 2 numaralı olan kapı, iki kanatlı yuvarlak kemerli ahĢap bir kapıdır.Tüm 

kapı altlarında taĢ eĢikler bulunmaktadır(ġekil 4.249).  

 

 
 

 

Şekil 4.249. 1 numaralı kapı(a), 2 numaralı kapı(b) 
 
2 numaralı kapıda çatlak-kırık, renk değiĢimi görülmektedir. Kapılarda lento ve 

sövelerde malzeme bozulmasına rastlanmamaktadır. Kapı denizliklerinde aĢınma 

görülmektedir (ġekil 4.250). 

 

(a) (b) 
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Şekil 4.250. 2 numaralı kapıda çatlak –kırık,  Renk değiĢimi, Denizlikte aĢınma 

 
Kemerler: Yapının ana avlusuna bakan kuzey cephesinde tek paye iki kemerle birbirine 

bağlanmıĢtır. Caminin iç mekânında da açıklık geçmek amacıyla pek çok sivri kemer 

kullanımı görülmektedir. Yapıda pencere ve kapı kenarlarında sivri kemer ve yuvarlak 

kemer kullanımına rastlanmaktadır. Kemerlerde malzeme bozulması görülmemektedir. 

(ġekil 4.251). 

 

 
 

Şekil 4.251. Ġç mekânda kemer kullanımı 

 
4.8.5.5. Yardımcı elemanlarda görülen sorunlar  
 
Yardımcı taĢ elemanlar; Ģebekeler, silmeler, çörtenler,  bacalar, örtüye geçiĢ elemanları 

olarak tanımlanmıĢtır. Örtüye geçiĢ elemanlarında bozulmaya rastlanmamıĢtır. 

Yardımcı ahĢap elemanlar; korkuluklar ve kaplamalar görülmemektedir. ġebeke ve baca 

bulunmamaktadır. Çörtenlerde ve örtüye geçiĢ elemanlarında malzeme bozulması 

görülmemektedir. Silmelerde kabuk oluĢumuna rastlanmıĢtır (ġekil 4.252). 

 

 
 

Şekil 4.252. Silmede kabuk oluĢumu 
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4.8.5.6. Tespit çizelgeleri 
 
Bu bölümde Hamidiye Cami yapı malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara ait tespit 

çizelgelerine yer verilmiĢtir. Bu kapsamda Çizelge 4.37‟de Hamidiye Cami‟ nde kâgir 

malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.38‟de 

Hamidiye Cami ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, 

Çizelge 4.39‟de Hamidiye Cami metal malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 

4.40‟de Hamidiye Cami harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara 

yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.37. Hamidiye Cami kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.38. Hamidiye Cami ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.39. Hamidiye Cami yapı elemanlarında kullanılan metal malzemelerde 
karĢılaĢılan sorunlar 
 

 

METAL YAPI ELEMANLARI 

SORUNLAR 

(Korozyon) 
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PENCERELER Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Lokma Parmaklıklar) 

- 

KAPILAR 

 

 

 

Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Metal KuĢaklar) 

+ 

 
Çizelge 4.40. Hamidiye Cami harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde karĢılaĢılan 

sorunlar 

 
 
HARÇ, SIVA VE 

BOYALAR      

SORUNLAR 

Çatlak Kabarma – Dökülme Malzeme Kaybı 

Inkara Harcı - - + 

Horasan Harcı    

Sıva    

Boya    

 
4.9. Reyhaniye Camii  
 
4.9.1. Konum 
 
Reyhaniye Cami; 1. Caddenin güneyinde Ulucami ile ġehidiye medresesi arasında 

Hasan Ayar çarĢısında bulunmaktadır (ġekil 4.253).  
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Şekil 4.253. Reyhaniye Camii kent içindeki konumu (Mardin Artuklu Belediyesi 
arĢivinden iĢlenerek) 

 
4.9.2. Tarihçe 
 
15. yüzyıl sonunda ya da 16. yüzyıl baĢlarında Ahmet PaĢa‟nın kızı Adile Hanım 

tarafından inĢa ettirilmiĢtir. Cami üzerinde yer alan kitabelerde 19. Yüzyıldan 

bahsedilmektedir. Vakıf kitabelerinde ise 1540 yıllarında adı geçmektedir.18.ve 19. Yy. 

da onarım geçirdiği tahmin edilmektedir 

(http://www.mardinkulturturizm.gov.tr/TR,56509/camii---medrese-ve kulliyeler.html, 

2017 ). Ara Altun‟un mevcut 1967 tarihli planın incelenmesi sonucu,  avlunun kuzey 

kısmında bir eyvan ve yanında bir oda görülmektedir. Avlunun doğusunda ise tek paye 

ile oluĢturulmuĢ bir giriĢ kısmı ve asıl mekân olan cami görülmektedir. Eski ve 

günümüzdeki fotoğraflar karĢılaĢtırıldığında; kuzey kanadın müdahaleye uğradığı 

görülmektedir. Buradaki eyvan ve odanın giriĢ kısmı ile birleĢtirilmiĢtir. OluĢan 

cephede asılsız pencere ve kapıların açılmıĢ olduğu görülmektedir (ġekil 4.254, ġekil 

4.255). 

 

 
 

Şekil 4.254. Reyhaniye Cami, 1967(Altun 1971) 

http://www.mardinkulturturizm.gov.tr/TR,56509/camii---medrese-ve%20kulliyeler.html,%202017
http://www.mardinkulturturizm.gov.tr/TR,56509/camii---medrese-ve%20kulliyeler.html,%202017
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Şekil 4.255. Reyhaniye Cami, 1967(Altun 1971)(a), Reyhaniye Cami, 2017(b) 

 
4.9.3. Mekânsal özellikler 
 
Camide mekân düzeni olarak eyvanlı avlulu bir plan Ģeması görülmektedir. Yapı grubu 

kuzey kanadı ve doğu kanadı olmak üzere iki kanattan oluĢmaktadır. Avlunun (1 

numaralı mekân) kuzey bölümünde sel sebilli bir eyvan (2 numaralı mekân) yer 

almaktadır. Eyvanın hemen bitiĢiğinde bir oda (3 numaralı mekân) ve en son da minare 

(4 numaralı)  yer almaktadır. Bu mekânlar yapının kuzey kanadında bulunmaktadır.  

Yapının doğu kanadında ise; ana mekân olan harim bölümü bulunmaktadır. Camiye 

giriĢ kısmı 5 numaralı ve camii bölümü 6 numaralı mekândır.  Harim, mihraba paralel 

iki nefe ayrılan bir Ģema gösterir. Kuzeydeki nef daha geniĢtir. Caminin altında güneye 

açık beĢ dükkân bulunmaktadır (ġekil 4.256). 

  

 
Şekil 4.256. Reyhaniye Cami plan Ģeması (Altun 1971‟den iĢlenerek) 

 

 
4.9.4. Cephe özellikleri 
 
Yapının cephesi taĢ mimari elemanları ile oluĢturulmuĢ; silmeler, söve ve baĢlıklarla 

süslenerek hareketli bir görünüm sergilemektedir. Yapı grubu kuzey kanadı ve doğu 

kanadı olmak üzere iki kanattan oluĢmaktadır. Yapının sokağa bakan bir cephesi ve ana 

(a) 

(b) 
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avluya açılan iki cephesi mevcuttur. Kuzey kanadın güney cephesi 1 numaralı cephedir. 

Ana mekân olan cami bölümünün (doğu kanadının) güney cephesi 3 numaralı ve avluya 

açılan batı cephesi 2 numaralı cephe olarak adlandırılmıĢtır  (ġekil 4.257) 

 

 
 

Şekil 4.257. Reyhaniye cami cephe (Altun 1971‟den iĢlenerek) 
 

Yapının avluya bakan güney cephesi  (1 numaralı cephe) ,  iki katlı olup alt katta sivri 

kemerli iki kapı mevcuttur. Üst katta dört adet, üç bölmeli kemer içine oturmuĢ ahĢap 

pencereler mevcuttur. Cephenin çatı örtüsüyle birleĢtiği yer, boylu boyunca düz bir 

silmeyle çerçevelenmiĢtir (ġekil 4.258). 

 

 
 

Şekil 4.258. Kuzey kanadı avluya bakan güney cephesi(1 numaralı cephe) 
 
Güney cephesinde (2 numaralı cephe); doğu kanadı güney cephesi iki katlı olup, alt 

kısımda sivri kemerli, dört adet kapı bulunmaktadır. Üst kısımda dikdörtgen formlu iki 

adet pencere bulunmaktadır. Cephede orta kısımda destek payandaları bulunmaktadır  

(ġekil 4.259).  
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Şekil 4.259. Doğu kanadı (cami) sokağa bakan güney cephesi(2 numaralı cephe) 
(Altun 1971) 

 

Sokağa Cami avluya bakan batı cephesi(3 numaralı cephe)oldukça sade olup, alt 

kısımda beden duvarı tam orta kısma denk gelecek Ģekilde bir adet pencere boĢluğu 

bulunmaktadır(ġekil 4.260). 

 

 
 

Şekil 4.260. Batı kanadı avluya bakan batı cephesi (3 numaralı cephe) 
 
4.9.5. Yapısal özellikler ve malzeme sorunları 
 
Yapı, geleneksel Mardin mimarisinde olduğu gibi yığma yapım sisteminde inĢa 

edilmiĢtir. Ana yapım malzemesi, doğal Mardin taĢıdır. Yapının pencere ve kapı 

dıĢındaki ve bazı iç mekândaki kaplamalar dıĢında tüm yapı elemanları düzgün kesme 

taĢtır. Yapıda kullanılan özgün malzemeler taĢ, ahĢap, metal, harçtır. Metal malzeme 

pencere Ģebekelerinde, kapı menteĢeleri ve kuĢaklarında, kapı kilit ve sürgülerinde, kapı 
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tokmakları, halkaları ve kulplarında kullanılmıĢtır. Yapıda taĢ malzemeyi bağlamak için 

harç kullanımı görülmektedir. Mardin taĢının özelliğinden de yararlanılarak sıva 

kullanımına rastlanmamaktadır. 

 
Medrese yapı elemanlarında kullanılan yapı malzemeleri Çizelge 4,1‟de görülmektedir.  
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Çizelge 4.41. Reyhaniye camii kullanılan özgün malzemeler 
 

 

 

 

 

 

YAPI ELEMANLARI 

YAPI MALZEMELERİ 

TaĢ 

Tu
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u 
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D
Ü

ġE
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TEK 

TAġIYICILAR 

Ayaklar - - + - - - + - - 

Sütunlar - - + - - - + - - 

SÜREKLĠ 

TAġIYICILAR 

Duvarlar - - + - - - + - - 

Y
A

TA
Y

  

TA
ġI

Y
IC

I 

DÖġEMELER 

Düz  - - + - - - + - - 

Eğrisel  Tonozlar - - + - - - + - - 

Kubbeler - - + - - - + - - 

MERDĠVENLER - - + - - - + - - 

D
U

V
A

R
 

BO
ġL

U
K

LA
RI

 

 

 

PENCERELER 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

Denizlikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

 

 

 

KAPILAR 

 

 

 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

EĢikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

KEMERLER 

 

- - + - - - + - - 

Y
A

R
D

IM
C

I 

EL
EM

A
N

LA
R 

ÖRTÜYE GEÇĠġ ELEMANLARI - - + - - - + - - 

ġEBEKELER          

KORKULUKLAR - - - - + + - - - 

SĠLMELER - - + - - - + - - 

ÇÖRTENLER - - + - - - + - - 

BACALAR          

KAPLAMALAR          
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4.9.5.1. Düşey taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
DüĢey taĢıyıcılar tek taĢıyıcılar ve sürekli taĢıyıcılar olmak üzere iki kısımda 

incelenmiĢtir. 

 
4.9.5.1.1. Tek taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Tek taĢıyıcılar ayaklar ve sütunlar olmak üzere iki bölümde incelenmiĢtir. Batı 

kanadındaki cami iç mekân dikdörtgen planlı kesme taĢ malzeme kullanılarak yapılmıĢ 

ayaklarla taĢınmaktadır. Sütun kullanımına rastlanmamıĢtır. Yapıda ayaklarda malzeme 

bozulması görülmemektedir(ġekil 4.261). 

 

 
 

Şekil 4.261. Medrese plan Ģemasında ayak kullanılan mekânlar(Altun 1971‟den 
iĢlenerek) 

 

4.9.5.1.2. Sürekli taşıyıcılarda görülen sorunlar 
  
Yapı yığma yapı olduğundan sürekli taĢıyıcılar duvarlardır. Tüm mekânlardaki duvarlar 

kesme taĢtır. Sürekli taĢıyıcılar olan duvarlarda boĢluk-delik oluĢumu, tuz etkisi sonucu 

çiçeklenme, nem etkisi sonucu yosun oluĢumu, iç mekânda duvardaki süslemelerde –

yazılarda form kayıpları, nem etkisiyle ve güneĢ ıĢınları sebebiyle taĢ malzemenin zarar 

görmesi sonucu oluĢan renk değiĢimleri, malzemenin özgün halinin bozulması sonucu 

malzemenin özgün halini kullanmak yerine yer yer çimento kullanımı ile hatalı 

malzeme ile onarımlar mevcuttur (ġekil 4.262, ġekil 4.263, ġekil 4.264).  
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Şekil 4.262. Kuzey kanadı avluya bakan güney cephesindeki duvarlarda çimento 
kullanımı  

 

 
 

Şekil 4.263. Avluya açılan güney cephesindeki duvarlarda bozulmalar 
 

   
 

Şekil 4.264.  Renk değiĢimi(a), Renk değiĢimi(b), BoĢluk-delik(c) 

 
Ġç mekândaki duvarda bozulmalar mevcuttur (ġekil 4.265, ġekil 4.266, ġekil 4.267, 

ġekil 4.268).
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Şekil 4.268. iç mekânda duvarda hatalı onarım 

 
4.9.5.2. Yatay taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Kuzeydeki sel sebilli eyvanda(1 numaralı mekân)  beĢik tonoz ve avlunun doğusundaki 

camiye giriĢ kısmı olan (5 numaralı) mekân çapraz tonozla örtülüdür. Ana mekân dört 

 
 

Şekil 4.265. Ġç mekânda duvarda YosunlaĢma(a) , Çimento(b) kullanımı 
 

 
 

Şekil 4.266. Ġç mekânda duvarda yazılarda form kaybı 
 

  
 

Şekil 4.267.  Ġç mekânda duvarda çiçeklenme(a) , renk değiĢimi(b) 
 

  

(a) (b) 
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paye ile iki nefe ayrılmıĢtır. Paye aralarında sivri kemerler yer almaktadır. Kuzeyde 

kalan nef, beĢik tonozla baĢlatıp ortada üç çapraz tonozla devam edip beĢik tonoz 

bitiĢiyle son bulur. Güneyde kalan ve daha geniĢ olan nef ise, beĢik tonozla baĢlamakta, 

iki yanda da birer çapraz tonozla devam edip ortada bir kubbe ile son bulmaktadır(ġekil 

4.269, ġekil 4.270, ġekil 4.271). 

 

2 numaralı mekânda nemden kaynaklı düz döĢemede yosunlaĢma mevcuttur(ġekil 

4.272). 

 
 

Şekil 4.269.  Plan Ģemasında mekânlarda kullanılan tonoz ve kubbe (Altun 1971‟den 
iĢlenerek) 

 

  
 

Şekil 4.270. 1 numaralı mekânda kullanılan düz döĢeme(a), 2 numaralı mekânda 
kullanılan beĢik tonoz(b) 

 

  
 

Şekil 4.271. 5 numaralı mekânda çapraz tonoz kullanımı(a), 6 numaralı mekânda 
kullanılan kubbe(b) 
 

(a) 

(b) 

(a) (b) 
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Şekil 4.272. 2 numaralı mekânda düz döĢemede yosunlaĢma(a), 5 numaralı mekânda 
çapraz tonozda sıva dökülmesi(b) 
 
5 numaralı mekânda çapraz tonozda hatalı onarım olan sıvanın dökülmesi sonucu 

malzeme kaybı mevcuttur(ġekil 4.273). 
 

 
 

 Şekil 4.273.Çapraz tonozda sıva dökülmesi 
 

 
4.9.5.3. Merdivenlerde görülen sorunlar 
 
Merdiven bulunmamaktadır.  

 
4.9.5.4. Duvar boşluklarında görülen sorunlar 
 
Pencereler: Yapıda günümüzde mevcut pencerelerin plan Ģeması üzerinde 

numaralandırılması aĢağıda Ģemada gösterilmektedir (ġekil 4.274) 

 

 
 

Şekil 4.274. Yapıda günümüzde mevcut pencerelerin plan üzerinde 
numaralandırılması (Altun 1971‟den iĢlenerek) 
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Günümüzde yapıda üç tip pencere mevcuttur. Birinci tipteki pencere üst kısmı üç 

bölmeli kemerli sabit ve alt kısmı sabit orta kısmı iki kanatlı ahĢap penceredir. Ġkinci 

tipteki pencere üst ve alt kısmı sabit orta kısmı iki kanatlı ahĢap penceredir. Önünde 

lokma parmaklık mevcuttur (ġekil 4.275). 

 

  
 

Şekil 4.275. Tip 1(1-2-3-4  nolu pencereler)(a), Tip 2(5 nolu pencere)(b) 

 
5 numaralı pencerede ahĢap malzemede çatlak, aĢınma ve renk değiĢimi mevcuttur. 

Pencerelerde lento ve sövelerde malzeme bozulmasına rastlanmamaktadır. EĢik 

kullanılmadığı için herhangi bir bozulma mevcut değildir. 

 
Kapılar: Yapıda günümüzde mevcut kapıların plan Ģeması üzerinde numaralandırılması 

aĢağıda Ģemada gösterilmektedir (ġekil 4.276). 

 

 
 

Şekil 4.276. Reyhaniye Cami günümüzde mevcut kapıların plan üzerinde 
numaralandırılması (Altun 1971‟den iĢlenerek) 
 

Günümüzde yapıda, 3 tip kapı mevcuttur.  GiriĢi sağlayan 1 ve 2 numaralı kapılar 

birinci tip olup, özgün olmayan ve sivri kemer içine oturtulmuĢ ahĢap görünümlü pvc 

esaslı kapılardır. Ġç mekânda görülen 3 ve 4 numaralı kapılar ise özgün olmayan tek 

kanatlı ahĢap kapılardır. (ġekil 4.277). 

(b) (a) 
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Şekil 4.277. Tip 1(1 ve 2 numaralı kapı)(a),Tip 2(3 numaralı kapı)(b), Tip 3(4 
numaralı kapı)(c)  

 
Yapılan binanın arĢiv fotoğraflarından da görüldüğü gibi kuzey kanadı doğudaki giriĢ 

kısmı ile birleĢtirilmiĢ ve cepheye asılsız pvc kapılar eklenmiĢtir. Özgün olmayan 

kapılar eklendiği için hatalı onarımların mevcut olduğu görülmektedir. Kapılarda 

herhangi bir malzeme bozulması mevcut değildir. Kapılarda lento ve sövelerde ve 

denizliklerde malzeme bozulmasına rastlanmamaktadır. 

  
Kemerler: Yapının ana avlusuna bakan kuzey cephesinde sivri kemer kullanımı 

görülmektedir. Aynı zamanda caminin iç mekânında da açıklık geçmek amacıyla pek 

çok sivri kemer kullanımı görülmektedir. Kemerlerde yüzey kaybı, çiçeklenme ve renk 

değiĢimi mevcuttur (ġekil 4.278, ġekil 4.279). 

 

 
 

Şekil 4.278. Kemerde yüzey kaybı 
 

(a) (b) (c) 
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Şekil 4.279. Kemerde çiçeklenme, renk değiĢimi 
 

4.9.5.5. Yardımcı elemanlarda görülen sorunlar  
 
Yapıda Ģebeke, çörtenler,  baca bulunmamaktadır. Silme ve örtüye geçiĢ elemanı olan 

pandantif, Türk üçgeni, tromp gibi elemanlarda bozulmaya rastlanmamıĢtır. 

Yardımcı ahĢap elemanlar; korkuluklar ve kaplamalar olarak tanımlanmıĢtır. AhĢap 

korkuluk ve kaplamalar iç mekânda bulunmamaktadır. 

 
4.9.5.6. Tespit çizelgeleri 
 
Bu bölümde Reyhaniye Cami de yapı malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara ait tespit 

çizelgelerine yer verilmiĢtir. Bu kapsamda Çizelge 1‟de reyhaniye Cami de  kâgir 

malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 2‟de  

Reyhaniye Cami de   ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan 

sorunlara, Çizelge 3‟de Reyhaniye Cami de metal malzemelerinde karĢılaĢılan 

sorunlara, Çizelge 4‟de Reyhaniye Cami de  harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde 

karĢılaĢılan sorunlara yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.42. Reyhaniye Cami kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.43. Reyhaniye Cami ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.44. Reyhaniye Cami de yapı elemanlarında kullanılan metal malzemelerde 
karĢılaĢılan sorunlar 
 

 

METAL YAPI ELEMANLARI 

SORUNLAR 

(Korozyon) 
D

U
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PENCERELER Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Lokma Parmaklıklar) 

- 

KAPILAR 

 

 

 

Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Metal KuĢaklar) 

+ 

 

Çizelge 4.45. Reyhaniye Cami de harç, sıva ve boya vb malzemelerde karĢılaĢılan 
sorunlar 

 
 
HARÇ, SIVA VE 

BOYALAR      

SORUNLAR 

Çatlak Kabarma – Dökülme Malzeme Kaybı 

Inkara Harcı - - + 

Horasan Harcı    

Sıva    

Boya    

 
4.10. Zairi (Şeyh Muhammed Ezzerrar / Zarrar ) Camii  
 
4.10.1. Konum 
 
Zairi cami; Yeni yol caddesinin alt tarafında, Necmettin Mahallesi‟nin güneyinde 

bulunmaktadır (ġekil 4.280).  



196 
 

 

Şekil 4.280. Zairi Camii kent içindeki konumu (Mardin Artuklu Belediyesi 
arĢivinden iĢlenerek) 

 
4.10.2. Tarihçe 
 
Caminin giriĢ kapısı üstündeki kitabeden 17. yüzyıl sonunda yapıldığı anlaĢılmaktadır. 

Tek ibadet yapısından oluĢan gruba XIX. Yüzyılda avlunun kuzeyde kalan bölümüne 

eklemeler yapılmıĢtır. Bir eyvan ve iki küçük oda sonradan yapıya dâhil edilmiĢtir 

(ġekil 4.281). Yapı günümüze gelene kadar pek çok onarım geçirmiĢtir. 

 

 
 

Şekil 4.281. Zairi Cami plan Ģeması ekler(Altun 1971) 
 

4.10.3. Mekânsal özellikler 
 
Avlunun (1 numaralı mekân) kuzey bölümünde sonradan eklenen bir eyvan (2 numaralı 

mekân),ve yan yana iki oda (2 ve 3 numaralı) yer almaktadır. Ġbadet mekânı olan ana 

mekân(5 numaralı)  güneyde yer alır. Harim, Mardin ibadet yapıları geleneksel plan 

Ģeması olan mihraba paralel enine uzanan plan Ģemasını korumaktadır(ġekil 4.282). 
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Şekil 4.282. Zairi Cami plan Ģeması(Altun 1971‟den iĢlenerek) 
 

4.10.4. Cephe özellikleri 
 
Yapının cephesi taĢ mimari elemanları ile oluĢturulmuĢ; silmeler, söve ve baĢlıklarla 

süslenerek hareketli bir görünüm sergilemektedir.  Yapı grubunun üç cephesi 

mevcuttur. Ana mekân olan harim bölümünün avluya ve sokağa bakan iki cephesi 

mevcuttur. Ġbadet mekânı kuzey cephesi 1 numaralı, güney cephesi 2 numaralı, ek 

yapılar avluya açılan güney cephesi 3 numaralı cephe olarak adlandırılmıĢtır (ġekil 

4.283). 

 

 
 

Şekil 4.283. Zairi Cami cephe(Altun 1971‟den iĢlenerek) 
 

Yapının kuzey cephesi (1 numaralı cephe) iki katlı olup, cephede kesme taĢ 

kullanılmıĢtır. Cephenin tam orta kısmına denk gelen bölümünde dikdörtgen bir çerçeve 

içine alınıp cephe beden duvarından bir miktar geriye çekilmiĢ bir yüzey yer almaktadır. 

Bu yüzeyde harime giriĢ için kullanılan ahĢap bir kapı, kapının üzerinde geometrik 

desenli bordürlerle yarım daire kemer içine alınmıĢ bir yazıt ve yazıtın tam üstünde su 
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damlası formunda bir pencere açıklığı yer almaktadır. Yuvarlak süs sütunu üzerine 

oturmuĢ üçgen bir çerçeve, kapı ve üzerindeki yazıt ve pencereyi çevrelemiĢtir. Zemin 

katta cephe beden duvarı en batı kısımda dikdörtgen formlu lokma parmaklı ahĢap bir 

pencere yer alır. Cephenin dam ile birleĢtiği yerde bir sıra silme mevcuttur (ġekil 

4.284). 

 

 
 

Şekil 4.284. Cami kuzey cephesi 

 
Güney cephesinde (2 numaralı cephe);  masif bir yüzey halindedir. Beden duvarı 

üzerinde sıra ile dikdörtgen formlu lokma parmaklıklı ahĢap dört pencere açıklığı 

bulunmaktadır (ġekil 4.285).  

 

 
 

Şekil 4.285. Camii sokağa açılan güney cephesi(Altun 1971) 
 

3 numaralı cephede; en batıda yuvarlak kemerli bir eyvan cephede bir boĢluk 

oluĢturmakta ve cepheyi hareketlendirmektedir. Eyvanın doğusunda sırasıyla 

dikdörtgen formlu lokma parmaklıklı ahĢap iki pencere ve yuvarlak kemerli ahĢap bir 

kapı yer almaktadır(ġekil 4.286). 
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Şekil 4.286. Yapı ekleri avluya açılan güney cephesi  (3 numaralı cephe) 

 
4.10.5. Yapısal özellikler ve malzeme sorunları 
 
Yapı, geleneksel Mardin mimarisinde olduğu gibi yığma yapım sisteminde inĢa 

edilmiĢtir. Ana yapım malzemesi, doğal Mardin taĢıdır. Yapının pencere ve kapı 

dıĢındaki ve bazı iç mekândaki kaplamalar dıĢında tüm yapı elemanları kesme taĢtır. 

Yapıda kullanılan özgün malzemeler taĢ, ahĢap, metal, harçtır. Metal malzeme pencere 

Ģebekelerinde, kapı menteĢeleri ve kuĢaklarında, kapı kilit ve sürgülerinde, kapı 

tokmakları, halkaları ve kulplarında kullanılmıĢtır. Yapıda taĢ malzemeyi bağlamak için 

harç kullanımı görülmektedir. Mardin taĢının özelliğinden de yararlanılarak sıva 

kullanımına rastlanmamaktadır. Cami yapı elemanlarında kullanılan yapı malzemeleri 

Çizelge 4.1‟ de görülmektedir.  
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Çizelge 4.46. Zairi Camii‟nde kullanılan özgün malzemeler 
 

 

 

 

 

 

YAPI ELEMANLARI 

YAPI MALZEMELERİ 

TaĢ 

Tu
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a 
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u 

K
es

m
e 
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TEK 

TAġIYICILAR 

Ayaklar - - + - - - + - - 

Sütunlar - - + - - - + - - 

SÜREKLĠ 

TAġIYICILAR 

Duvarlar - + + - - - + - - 

Y
A

TA
Y

  

TA
ġI

Y
IC

I 

DÖġEMELER 

Düz  - - + - - - + - - 

Eğrisel  Tonozlar - - + - - - + - - 

Kubbeler - - + - - - + - - 

MERDĠVENLER - - + - - - + - - 

D
U

V
A

R
 

BO
ġL

U
K

LA
RI

 

 

 

PENCERELER 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

Denizlikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

 

 

 

KAPILAR 

 

 

 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

EĢikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

KEMERLER 

 

- - + - - - + - - 

Y
A

R
D

IM
C

I 

EL
EM

A
N

LA
R 

ÖRTÜYE GEÇĠġ ELEMANLARI - - + - - - + - - 

ġEBEKELER          

KORKULUKLAR          

SĠLMELER - - + - - - + - - 

ÇÖRTENLER - - + - - - + - - 

BACALAR          

KAPLAMALAR          
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4.10.5.1. Düşey taşıyıcılarda görülen sorunlar 
  
DüĢey taĢıyıcılar tek taĢıyıcılar ve sürekli taĢıyıcılar olmak üzere iki kısımda 

incelenmiĢtir. 

 
4.10.5.1.1. Tek taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Tek taĢıyıcılar ayaklar ve sütunlar olmak üzere iki bölümde incelenmiĢtir. Cami 

bölümünde iç mekânda iki ayak kullanımı görülmektedir .Sütun kullanımına cami 

kuzey cephesinde süs elemanı olarak rastlanmıĢtır. Yapıda ayaklarda ve sütunlarda 

bozulmaya rastlanmamıĢtır(ġekil 4.287). 

 

   
 

Şekil 4.287. Cami plan Ģemasında ayak kullanılan mekânlar(a,b) (Altun 1971‟den 
iĢlenerek), Cami kuzey cephesinde süs amaçlı kullanılan sütunlar(c) 

 
4.10.5.1.2. Sürekli taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Sürekli taĢıyıcılar olan duvarlarda taĢ malzemelerde yer yer yüzey kaybı, duvardaki 

süslemelerde –yazılarda form kayıpları, nem etkisiyle ve güneĢ ıĢınları sebebiyle taĢ 

malzemenin zarar görmesi sonucu oluĢan renk değiĢimleri, malzemenin özgün halinin 

bozulması sonucu malzemenin özgün halini kullanmak yerine yer yer çimento kullanımı 

ile hatalı malzeme onarımlar mevcuttur(ġekil 4.288, ġekil 4.290, ġekil 4.291, ġekil 

4.292). 

 

(a) (b) (c) 
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Şekil 4.288. Cami avluya bakan kuzey cephesindeki duvarlarda bozulmalar 

 

  
 

Şekil 4.289.  Renk değiĢimi(a), renk değiĢimi ve hatalı onarım(b) 
 

  
 
 

Şekil 4.290. Form kaybı(c), renk değiĢimi(d) 
 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Şekil 4.291. Ek yapılar avluya açılan güney cephesindeki duvarlarda yüzey kaybı 
 

 
 

Şekil 4.292. Harim bölümünde iç mekânda duvarda renk değiĢimi 
 
4.10.5.2. Yatay taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Yatay taĢıyıcılar düz ve eğrisel döĢemeler olmak üzere iki kısımda incelenmiĢtir. Eğrisel 

döĢemeler olarak beĢik tonoz, çapraz tonoz ve kubbe kullanılmıĢtır. Düz döĢemeler ise 

kat aralarında plak döĢeme olarak ve avluda görülmektedir. Düzgün kesme taĢ 

kullanılmıĢtır. 1 numaralı mekân olan avluda düz döĢeme kullanılmıĢtır.2 ve 4 numaralı 

mekânlarda beĢik tonoz kullanımı görülmektedir. Ana mekân olan 5 numaralı bölüm 

beĢi çapraz tonozlu, mihrap önündeki de kubbeli olmak üzere altı mekâna ayrılmıĢtır. 

Düz döĢemelerde insan kaynaklı aĢınma mevcuttur (ġekil 4.293, ġekil 4.294, ġekil 

4.295). 
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Şekil 4.293. Plan Ģemasında mekânlarda kullanılan tonoz ve kubbe (Altun 1971‟den 
iĢlenerek) 

 

 
 

 

Şekil 4.294. 1 nolu mekânda kullanılan düz döĢeme(a), 2 nolu mekânda beĢik tonoz(b) 
 

 
 

 

Şekil 4.295. 5 nolu mekânda kullanılan kubbe(c), 5 nolu mekânda çapraz tonoz 
kullanımı(d) 
 
Kullanılan harç, sıva ve boyalarda oluĢan bozulmalara değinilecek olursa; Egrisel 

döĢemelerde 5 numaralı mekândaki çapraz tonozlarda üzerine sonradan yapılmıĢ olan 

sıvalarda yer yer kabarma –dökülme malzeme kaybı görülmektedir(ġekil 4.296).  

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Şekil 4.296. 5 numaralı mekânda çapraz tonozda sıva dökülmesi 
 
4.10.5.3. Merdivenlerde görülen sorunlar 
 
Batı kanadında, avluya geçiĢ merdivenler ile sağlanmıĢtır. Merdivenler düzgün kesme 

taĢ malzeme ile yapılmıĢtır(ġekil 4.297).  

 

 
 

Şekil 4.297.  Doğu kanadından avluya açılan  merdiven 

 
Merdivenlerde yüzey kaybı ve renk değiĢimi mevcuttur(ġekil 4.298). 
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Şekil 4.298. Yüzey kaybı(a), yüzey kaybı ve renk değiĢimi(b) 
 

4.10.5.4. Duvar boşluklarında görülen sorunlar 
 
Bu bölümde duvar boĢluklarında yer alan pencereler, kapılar, kemerler incelenmiĢtir.  

 
Pencereler: Yapılan arĢiv çalıĢmalarında, binanın ilk yapıldığı yıllara ait fotoğrafına 

ulaĢılamamıĢtır. Görüldüğü kadarıyla ahĢap olan pencereler yıpranarak değiĢtirilmiĢtir. 

Elde eskiye ait bir pencere kalmadığı için eski kesit detayların uygulanıp uygulanmadığı 

bilinmemektedir. Yapıda günümüzde mevcut pencerelerin plan Ģeması üzerinde 

numaralandırılması aĢağıda Ģemada gösterilmektedir (ġekil 4.299). 

 

 
 

Şekil 4.299. Yapıda günümüzde mevcut  pencerelerin plan üzerinde numaralandırılması 
(Altun 1971‟den iĢlenerek) 

 

 

(a) 

(b) 



207 
 

Günümüzde yapıda dört tip pencere mevcuttur. Tüm tipteki pencerelerde ahĢap 

malzeme kullanılmıĢtır. Pencereler duvarın dıĢ kısmına oturtulmuĢtur. Pencere 

altlarında denizlik bulunmamaktadır.1 numaralı pencere birinci tipteki pencere olup, 

dikdörtgen formlu alt ve üst kısmı sabit ortası açılabilir tek kanatlı penceredir. 2 

numaralı pencere ikinci tip, alt ve üst kısmı sabit ortası bölmeli iki kanatlı dikdörtgen 

formlu penceredir. 3 numaralı pencere olan üçüncü tip olup, su damlası formunda sabit 

penceredir. Dördüncü tipteki pencereler, alt ve üst kısmı sabit ortası bölmeli iki kanatlı 

kare formlu penceredir.  Etrafında söve, lento bulunmayıp sadedir Pencereler 

değiĢtirilmiĢ olduğundan dolayı mevcut pencerelerde malzeme bozulmaları 

görülmemektedir. EĢik kullanılmadığı için herhangi bir bozulma mevcut değildir(ġekil 

4.300).  

 

    
 

Şekil 4.300. Tip 1(1nolu pencere)(a),Tip 2 (2 nolu pencere)(b),Tip 3 (3 nolu 
pencere)(c), Tip 4 (4-5-6-7-8 numaralı pencereler)(d) 

 
Kapılar: Saha çalıĢmasında incelendiği kadarıyla kapılar yıpranarak değiĢtirilmiĢtir. 

Yapıda günümüzde mevcut kapıların plan Ģeması üzerinde numaralandırılması aĢağıda 

Ģemada gösterilmektedir (ġekil 4.301).  

 

 
 

Şekil 4.301. Yapıda günümüzde mevcut kapıların plan üzerinde 
numaralandırılması(Altun 1971‟den iĢlenerek) 

(a) (b) (c) (d) 
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Günümüzde yapıda, iki tip kapı mevcuttur. 1ve 2 numaralı kapılar birinci tip olup, tek 

kanatlı, yuvarlak kemerli ve ahĢap malzemeden yapılmıĢtır. 3numaralı ikinci tip olan 

kapı, kanatlı dikdörtgen formlu ahĢap kapılardır. Tüm kapı altlarında taĢ eĢikler 

bulunmaktadır(ġekil 4.302).  

 

  
 

Şekil 4.302. Tip 1(1 ve 2 nolu kapı)(a), Tip 2(3 nolu kapı)(b) 
 
Kapılar orijinal halini kaybetmiĢ, yenileriyle değiĢtirilmiĢtir.3 numaralı kapıda aĢınma 

görülmektedir. Kapılarda lento ve sövelerde malzeme bozulmasına rastlanmamaktadır. 

Kapı denizliklerinde aĢınma görülmektedir (ġekil 4.303). 

 

 
 

Şekil 4.303. 3 nolu kapıda aĢınma 

 
Kemerler: Ġbadet mekânı iki paye ile ortadan bölünmüĢtür. Bunlar birbirlerine sivri 

kemerlerle bağlanmıĢtır. Aynı zamanda cephede bazı kapıların ve pencerelerin üzerinde 

yuvarlak kemer kullanımına rastlanmaktadır(ġekil 4.304).Kemerlerde malzeme 

bozulması bulunmamaktadır. 

 

(a) (b) 
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Şekil 4.304. Ġbadet mekânında sivri kemer kullanımı 
 

4.10.5.5. Yardımcı elemanlarda görülen sorunlar  
 
Yardımcı taĢ elemanlar; Ģebekeler, silmeler, çörtenler,  bacalar, örtüye geçiĢ elemanları 

olarak tanımlanmıĢtır. ġebekelere ve bacalara rastlanmamıĢtır. Silme ve çörtenlerde, 

örtüye geçiĢ elemanı olan pandantif, Türk üçgeni, tromp gibi elemanlarda bozulmaya 

rastlanmamıĢtır. AhĢap korkuluk ve kaplamalar bulunmamaktadır.  

 
4.10.5.6. Tespit çizelgeleri 
 
Bu bölümde Zairi Cami yapı malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara ait tespit 

çizelgelerine yer verilmiĢtir. Bu kapsamda Çizelge 4.47‟de Zairi Cami de kâgir 

malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.48‟de Zairi 

Cami de ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 

4.49‟de Zairi Cami metal malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.50‟de Zahiri 

Cami Medresesinin harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara yer 

verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.47. Zairi cami kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan 
sorunlar  
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Çizelge 4.48. Zairi Cami ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan 
sorunlar  
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Çizelge 4.49. Zairi Cami yapı elemanlarında kullanılan metal malzemelerde karĢılaĢılan 
sorunlar 

 
 

METAL YAPI ELEMANLARI 

SORUNLAR 

(Korozyon) 
D

U
V

A
R

  

BO
ġL

U
K

LA
RI

 
PENCERELER Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Lokma Parmaklıklar) 

- 

KAPILAR 

 

 

 

Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Metal KuĢaklar) 

+ 

 
Çizelge 4.50.Zairi Cami harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlar 

 
 
HARÇ, SIVA VE 

BOYALAR      

SORUNLAR 

Çatlak Kabarma – Dökülme Malzeme Kaybı 

Inkara Harcı - - + 

Horasan Harcı    

Sıva    

Boya    

 
4.11. Hatuniye (Sıttı Radviyye) Medresesi  
 
4.11.1. Konum 
 
Medrese,  Mardin ili 2 numaralı ada,  1 numaralı parsel sınırları içerisinde yer almakta 

olup,  Gül Mahallesinde yer almaktadır (ġekil 4.305). 
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Şekil 4.305. Hatuniye Medresesi kent içindeki konumu (Mardin Artuklu 
Belediyesi arĢivinden iĢlenerek) 
 
4.11.2. Tarihçesi 
 
Medrese Artuklu hükümdarı II Kutbettin Ġl gazi zamanında annesi Sıttı Radviyye 

tarafından yaptırılmıĢ olup adı Sıttı Radviyye olarak anılmaktadır.  Türbede Kutbettin 

Ilgazi ve annesinin mezarları bulunmaktadır. Anadolu‟nun en erken tarihli iki katli açık 

avlulu ve iki eyvanlı medresesi olarak kabul edilir. 2003 yılında restore edilen 

medresenin güney duvarında Hz Muhammed e (s a v) ait olduğu kabul edilen ayak izi 

sergilenmektedir. Yapının giriĢi günümüze gelene kadar pek çok müdahale görmüĢtür. 

Ġlk inĢa edildiği hali belli olmayan giriĢten; bir yandan kapatılmıĢ mescit ‟e, diğer 

yandan da pek çok müdahaleye maruz kalmıĢ revaklı açık avluya geçilmektedir. Yapı 

günümüze gelene kadar pek çok müdahale görmüĢtür.  Avlu özelliğini kaybetmiĢtir. 

Güneydeki eyvanın kuzeyine revak bölümünü de içine alan bir duvar inĢa edilmiĢ ve bu 

kısım ana mekân (harim)olarak kullanılmıĢtır. Kuzey cephesinin sol kısmı zamanla pek 

çok müdahale görmüĢ bu kısma bir de balkon eklenmiĢtir (Altun, 1971) (ġekil 4.481). 

 

 
 

Şekil 4.306. Hatuniye Medresesi, güneyden (Altun 1971) 
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Kuzeyde bulun eyvanın müdahale gördüğü kemer izlerinden anlaĢılmaktadır. Avlunun 

batısında bulunan üstü beĢik tonozlarla örtülü revaklı bölüme açılan mekânlar 

bulunmaktadır. Revak kemerlerinin ikisi durumunu korumakta, üçüncüsü ise örülüp 

mescide katılmıĢ bulunmaktadır. Revak izleri araları örülmüĢ kemerler Ģeklinde 

durmaktadır. Güneydeki revak bölümünün günümüzde hala mevcut bulunmasına karĢın 

diğer revaklı bölümler aralarına duvar örülerek cami ve türbe mekânlarına 

eklenmiĢlerdir (ġekil 4.307).  

 

 
 

 

Şekil 4.307. Hatuniye medresesi, kuzey eyvan kemeri kalıntısı(a), Hatuniye medresesi, 
Avluda örtülü revak kemerleri- (2010)(Altun 1971)(b) 

 
Ana eyvanda bulunan mihrap bezemeleri Artuklu döneminin zengin taĢ iĢçiliğine dikkat 

çeker. 

 
4.11.3. Mekânsal özellikler 
 
Hatuniye medresesi iki katli olup, açık avlulu ve iki eyvanlı, revaklı avlulu bir 

medresedir. Cami haline getirilmiĢ olan eyvan kısmının doğusunda tromplu kubbeli 

kare bir türbe mekânı yer almaktadır. Yapının kuzey bölümünde bir iç avlu (1 numaralı) 

konumlandırılmıĢtır. Güney bölümünde ise yapının ana avlusu (2 numaralı) mevcuttur. 

Ana giriĢ yapının güney bölümünden olmaktadır. Güneyde; giriĢ bölümü (3 numaralı),  

harim bölümü (4 numaralı) ve türbe(5 numaralı)  mekânından oluĢmaktadır. Ayrıca yapı 

içinde çeĢitli amaçlarla kullanılan odalar( 6 numaralı) mevcuttur. Yapı 387.91 m2 alan 

kaplamaktadır(ġekil 4.308). 

   

(a) (b) 
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Şekil 4.308. Hatuniye Medresesi plan Ģeması (Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü‟nden alınan plan üzerinden iĢlenerek) 
 
4.11.4. Cephe özellikleri 
 
Yapının ön avluya bakan bir güney cephesi ve ön ve ana avluya açılan bir doğu cephesi 

mevcuttur. Güney cephesi 1 numaralı, doğu cephesi 2 numaralı cephe olarak 

adlandırılmıĢtır (ġekil 4.309) . 

 

 

 

Cephe No Cephe Adı 

1 nolu cephe Güney 
cephesi 

2 nolu cephe Doğu 
cephesi 

 
Şekil 4.309.Plan Ģemasında cephe numaraları (Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü‟nden alınan plan üzerinden iĢlenerek) 
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Yapının güney cephesinde  ( 1 numaralı cephe )  ; cephenin en batısında, ortasında 

yapıya ana giriĢi sağlayan bir kapısı bulunan bir eyvan mevcuttur. Güney cephesi; harim 

bölümündeki ve türbe bölümündeki mihrapların cepheye yapmıĢ olduğu çıkıntılardan ve 

en batısındaki eyvandaki çıkıntıdan baĢka oldukça sadedir. Beden duvarı orta aksı harim 

bölümündeki mihrap çıkıntısı olarak belirlenirse; mihrap çıkıntısı eyvan çıkıntısına 

silme ile bağlanmıĢ ve silmenin alt kısmı yazılar ve ayetlerle süslenmiĢtir. Zemin katta 
orta akstaki mihrap çıkıntısının;  batısında dikdörtgen formlu lokma parmaklıklı iki 

pencere açıklığı ve eyvan, harim bölümündeki mihrap çıkıntısı ile türbe kısmındaki 

mihrap çıkıntısı arasında lokma parmaklıklı dikdörtgen formlu bir pencere ve yonu 

taĢından yapılmıĢ bir dıĢlıklı pencere ve en sağda dıĢlıklı bir pencere açıklığı 

bulunmaktadır.  Pencere ve kapılar duvar yüzeyinden taĢıntı yapmamaktadır. Yapının 

üst katında ise;  harim bölümündeki mihrap çıkıntılarının tam üst kısımlarına denk 

gelecek biçimde dikdörtgen formlu lokma parmaklıklı iki pencere ve en batıda özgün 

özelliğini kaybetmiĢ yuvarlak kemerli demir lokma parmaklıklı ahĢap iki pencere, demir 

bir kapı ve üstünde dikdörtgen formlu bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Yapının türbe 

bölümünün üst örtüsü kubbe, harim bölümünün ve odaların tonoz olup; üst kısmı 

sonradan betonarme dam Ģeklini almıĢtır (ġekil 4.310) . 

 

 
 

Şekil 4.310. 1 numaralı cephe- Cami güney Cephesi 
 
Yapının doğu cephesi( 2 numaralı cephe) iki katlı olup, yapının alt kısmında dıĢlıklı 

dikdörtgen iki adet pencere ve kare lokma parmaklı bir adet pencere bulunmakta, 

cephenin en batısında beĢ adet basamakla çıkılan yapıya giriĢi sağlayan yuvarlak 

kemerli ahĢap bir kapı mevcuttur. Üst katta ise farklı yerlere dağılmıĢ dört adet yuvarlak 

kemerli ve bir adet lokma parmaklıklı pencere bulunmaktadır. Cephede; yonu taĢtan 
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yapılan beden duvarı ile çatı örtüsünün bağlandığı kısma yapılan saçak dıĢında,  

herhangi bir girinti çıkıntı mevcut bulunmamaktadır (ġekil 4.311) . 

 

 
 

Şekil 4.311. Hatuniye Medresesi doğu cephesi-2 numaralı cephe 

 
4.11.5. Malzeme sorunları 
 
Caminin ana yapım malzemesi bölgeden çıkarılan sarı kalker taĢıdır. Yapıda kullanılan 

özgün malzemeler taĢ, ahĢap, metal, tuğla, cam, harç, sıva, boyadır. Caminin yapı 

elemanları olan temel, tek taĢıyıcı olan ayaklar, sürekli taĢıyıcılar olan duvarlar, 

döĢemeler(düz, eğrisel), merdivenler, duvar boĢlukları (kemerler),diğer elemanlar 

(Ģebeke, silme, çörten, baca, örtüye geçiĢ elemanları)  taĢ malzemeden inĢa edilmiĢtir, 

AhĢap malzemeye ise yapının pencere ve bazı kapılarında ve iç mekândaki dolaplarında 

rastlanmaktadır. Metal malzeme kapılarda, lokma parmaklıklarda, kapı menteĢeleri ve 

kuĢaklarında, kapı kilit ve sürgülerinde kullanılmıĢtır. Tuğla malzeme tonoz ve kubbede 

kullanılmıĢtır. Yapıda taĢ malzemeyi bağlamak için harç kullanımı görülmektedir. 

Mardin taĢının özelliğinden de yararlanılarak sıva kullanımına rastlanmamaktadır. 

Yapıda kullanılan bu malzemeler zamanla bozulmalara uğramıĢtır. Bu bölümde 

kullanılan bu malzemeler üzerinde görülen sorunlar incelenmiĢtir. 
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Çizelge 4.51. Teker Cami Kullanılan Özgün Malzemeler 
 

 

 

 

 

 

YAPI ELEMANLARI 

YAPI MALZEMELERİ 
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TEK 

TAġIYICILAR 

Ayaklar - - + - - - + - - 

Sütunlar - - + - - - - - - 

SÜREKLĠ 

TAġIYICILAR 

Duvarlar - + + - - - + - - 

Y
A

TA
Y

  

TA
ġI

Y
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I 

DÖġEMELER 

Düz  - - + - - - + - - 

Eğrisel  Tonozlar - - + + - - + - - 

Kubbeler - - + + - - + - - 

MERDĠVENLER - - + - - - + - - 

D
U
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A

R
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ġL
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PENCERELER 

Lento ve Söveler - - + - - - - - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

Denizlikler          

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

 

 

 

KAPILAR 

 

 

 

Lento ve Söveler - - + - - - - - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

EĢikler - - + - - - - - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

KEMERLER 

 

- + + - - - + - - 

Y
A

R
D
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I 

EL
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A
N
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R 

ÖRTÜYE GEÇĠġ ELEMANLARI - - + - - - + - - 

ġEBEKELER - - + - - - + - - 

KORKULUKLAR          

SĠLMELER - - + - - - + - - 

ÇÖRTENLER - - + - - - + - - 

BACALAR          

KAPLAMALAR          
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4.11.5.1. Düşey taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
DüĢey taĢıyıcılar tek taĢıyıcılar ve sürekli taĢıyıcılar olmak üzere iki kısımda 

incelenmiĢtir. 

 
4.11.5.1.1. Tek taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
1 numaralı mekân olan iç avluda dikdörtgen boyutlu 70x 70 boyutlarında taĢ 

malzemeden yapılmıĢ ayaklar mevcuttur (ġekil 4.312 ) . 

 

  

Şekil 4.312. Hatuniye Medresesinde ayaklar(a), Hatuniye Medresesinde ayaklar(b) 

 
Ayakta yüzey kaybı, renk değiĢimi, çimento kullanımı ve hatalı teknik onarımlara 

rastlanmıĢtır. Ayakta çimento kullanımına rastlanmıĢtır (ġekil 4.313, ġekil 4.314). 

 

  
 

Şekil 4.313. Ayakta yüzey kaybı (a) , renk değiĢimi ve hatalı teknik onarım (b) 

(a) (b) 

(a) 

(b) 
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Şekil 4.314. Ayakta çimento k.(a), ayakta çimento kullanımı(b) ,hatalı onarım (c) 
 
4.11.5.1.2. Sürekli taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Yapı yığma yapı olduğundan sürekli taĢıyıcılar duvarlardır. Tüm mekânlardaki duvarlar 

taĢ malzemeden yapılmıĢ olup moloz taĢ ve yonu taĢ kullanılmıĢtır. Duvarlarda yüzey 

kaybı, boĢluk- delik oluĢumu, kavlanma, derz boĢalması, yüzey kirliliği, kabuk 

oluĢumu, nemden kaynaklı tuz oluĢumu(çiçeklenme), bitki oluĢumu, yosun oluĢumu, 

çimento kullanımı, onarımlarda hatalı malzeme kullanımı, niteliksiz ekler, form kaybı 

ve renk değiĢimine rastlanmıĢtır. Cephede çimento harç ile yapılan niteliksiz onarımlar, 

taĢ erimeleri mevcuttur. Cephede çimento harç ile yapılan niteliksiz onarımlar, kirlenme 

oluĢmuĢtur. 

 
Yapının güney cephesi beden duvarında bazı bozulmalar mevcuttur  ( ġekil 4.315, ġekil 

4.316, ġekil 4.317, ġekil 4.318, ġekil 4.319). 
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Şekil 4.315. Yapının güney cephesindeki duvarlarda bozulmalar 

 

  
 

Şekil 4.316. Çiçeklenme (a-b), renk değiĢimi (c) 
 

  
 

Şekil 4.317. Kavlanma(d), form kaybı(e) 

(a-b) (c) 

(d) (e) 
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Şekil 4.318. Yüzey kirliliği, bitki oluĢumu, yosunlaĢma(f) 

 

  
 

Şekil 4.319. Çimento kullanımı (h), renk değiĢimi(g) 
 
Yapının ön avluya bakan doğu cephesindeki beden duvarında bazı bozulmalar 

mevcuttur (ġekil 4.320, ġekil 4.321, ġekil 4.322) 

 

 
 
Şekil 4.320. Hatuniye Medresesi ön avluya bakan doğu cephesindeki duvarlarda 
bozulmalar 

(f) 

(h) (g) 
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Şekil 4.321. Yosun oluĢumu(a), renk değiĢimi(b)  
 

 
 

Şekil 4.322.  Çiçeklenme(c –d) 

Ġç avluda duvarlarda bozulmalar görülmektedir (ġekil 4.323, ġekil 4.324, ġekil 4.325, 

ġekil 4.326, ġekil 4.327) 

 

 
 

Şekil 4.323. Çimento kullanımı(a), derz boĢalması (b) 
 

(a) 

(b) 
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Şekil 4.324. Renk değiĢimi(a), çiçeklenme(b),derz boĢalması(c),çimento kullanımı(d) 
 

 
 

Şekil 4.325. Ġç avluda bozulmalar 
 

   
 

Şekil 4.326. Çimento k.,yosunlaĢma(a-b), yüzey kirliliği(c), oyuklanma, yosunlaĢma(d) 

 

 

(a-b) (c) (d) 
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Şekil 4.327. Ġç avluda bozulmalar 
 
Ġç mekânlardaki duvarlarda malzeme bozulmaları mevcuttur(ġekil 4.328). 

 

 
 

Şekil 4.328. BoĢluk -delik ,derz boĢalması(a), yüzey kaybı(b), çimento kullanımı(c) 
 
4.11.5.2. Yatay taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Medrese içerisinde 5 numaralı mekân olan türbe dıĢında üst örtü olarak beĢik tonoz 

kullanılmıĢtır. Türbe bölümünde kubbe kullanılmıĢtır. Kubbenin yan taraflarında 

tromplar yer almaktadır. Kubbe ve tonozlar tuğla kullanılarak inĢa edilmiĢlerdir. 
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Tonozların üst kısmı ise sonradan beton malzeme kullanılarak düz dam biçiminde 

düzenlenmiĢtir (ġekil 4.329). 

 

 
 

Şekil 4.329. Hatuniye medresesi tonoz (a) ve kubbe (b) 

 
Düz döĢemelerde hava kirliliğinin ve diğer kaynaklar sebebiyle oluĢan yüzey kirliliği, 

insan kaynaklı aĢınma, nem ve güneĢ ıĢınlarının verdiği zarar sonucu taĢ malzemede 

renk değiĢimi mevcuttur (ġekil 4.330).  

 

   
 

Şekil 4.330. Renk değiĢimi(a), aĢınma(b), tonozda çiçeklenme(c) 
 
4.11.5.3. Merdivenlerde görülen sorunlar 
 
Merdivenler minareye çıkıĢta 1 numaralı mekân olan ön avluda kullanılmıĢtır. Doğu 

cephesinde en sonda minareye çıkan merdivenler yer almaktadır. On üç basamaklı olan 

merdiven yonu taĢ malzeme ile yapılmıĢtır (ġekil 4.331).Merdivende yüzey kaybı, 

aĢınma görülmüĢtür(ġekil 4.332). 

 

(a) (b) (c) 
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Şekil 4.331. Doğu cephesindeki merdiven görünüĢü 

 

 
 

Şekil 4.332. Yüzey kaybı(a), aĢınma(b) 
 
4.11.5.4. Duvar boşluklarında görülen sorunlar 
 
Bu bölümde duvar boĢluklarında yer alan pencereler, kapılar, kemerler incelenmiĢtir. 
Yapının güney cephesinde (1 numaralı cephe ); zemin katta en batıdan baĢlanarak 

tanımlanırsa, en batıda ana giriĢi sağlayan 110x150boyutlarında ahĢap bir kapı, kapının 

sağında sırasıyla ahĢap 110x160 cm, 90x160 cm, 100x160 cm boyutlarında dikdörtgen 

formlu demir lokma parmaklıklı üç adet pencere ve dikdörtgen formlu yonu taĢından 

yapılmıĢ iki adet 100x145 cm boyutlarında açıklık bulunmaktadır. Yapının üst katında 

ise; cephede en batıdan sırasıyla 90x180 cm metal bir kapı ve üstünde özgün olmayan 

ahĢap malzemeli ön kısmı klasik geçme demir parmaklıklı 100x 80 cm boyutlarında 

dikdörtgen formlu bir pencere açıklığı; sağında ahĢap doğramalı klasik geçme demir 

parmaklıklı 78x193 cm yuvarlak kemerli iki pencere ve en batıda sırasıyla 60x 100 cm 
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ve 60x90 cm boyutlarında ahĢap klasik geçme demir parmaklıklı iki pencere 

bulunmaktadır(ġekil: 4.333) . 

 

 
 

Şekil 4.333. Hatuniye medresesi güney cephesinde duvar boĢlukları 
 
Yapının arka avluya bakan doğu cephesi( 2 numaralı cephe) iki katlı olup, zemin katta 

cepheden en batıdan sırasıyla yonu taĢtan yapılmıĢ 103x 141 cm ve 101x143 cm 

boyutlarında dıĢlıklı dikdörtgen iki adet pencere ve 90x 108 cm boyutlarında klasik 

geçme demir parmaklıklı bir adet pencere bulunmakta, cephenin en batısında ise 80x 

257 cm boyutlarında beĢ adet basamakla çıkılan yapıya giriĢi sağlayan yuvarlak kemerli 

ahĢap bir kapı mevcuttur. Üst katta ise cephede en batıdan baĢlayarak sırasıyla; 60x85 

cm boyutunda klasik geçme demir parmaklıklı bir adet pencere, 83x128cm boyutlarında 

yuvarlak kemerli bir pencere ve 73x173 cm boyutlarında ahĢap pencere doğramalı 

klasik geçme demir parmaklıklı yonu taĢı sivri kemerli üç adet pencere mevcuttur( ġekil 

4.334)  

 

 
 

Şekil 4.334. Hatuniye medresesi doğu cephesinde duvar boĢlukları 
 
AhĢap pencerelerde çatlak-kırık, biçimsel deformasyon, aĢınma, renk değiĢimi 

görülmektedir. DıĢlıklarda renk değiĢimi ve çimento kullanımı görülürken, iç avludaki 
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pencerelerde hatalı onarımlara rastlanmakta ve özgün olmayan pencerelerin kullanımı 

görülmektedir(ġekil 4.335, ġekil 4.336) 

 

  
 
Şekil 4.335. Cephedeki ahĢap pencerelerde çatlak-kırık, biçimsel deformasyon, aĢınma, 
renk değiĢimi 
 

    
 
Şekil 4.336. DıĢlıkta renk değiĢimi(a),dıĢılıkta çimento kullanımı(b),hatalı onarım(c) 
hatalı onarım(d)  
 
AhĢap kapıda yüzey kaybı, çatlak-kırık, biçimsel deformasyon, aĢınma, , renk değiĢimi 

görülmektedir. Metal kapılarda korozyon görülmektedir. Kapıların lento ve sövelerinde 

parça kaybı, yüzey kirliliği ve renk değiĢimi mevcuttur. Kapı denizliklerinde aĢınma 

görülmektedir (ġekil 4.337, ġekil 4.338). 
 

(a) (b) (c) (d) 
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Şekil 4.337. Doğu cephesindeki giriĢ ahĢap kapıda yüzey kaybı, Çatlak-kırık, , biçimsel 
deformasyon, aĢınma, renk değiĢimi(a), Güney cephesindeki giriĢ ahĢap kapıda yüzey 
kaybı, Çatlak-kırık, , biçimsel deformasyon, aĢınma, renk değiĢimi(b) 
 

 
 

 

Şekil 4.338.  Bahçe giriĢ kapısında paslanma(a), Metal kapıda paslanma(b)  
 
Kemerler; yapının iç avlusu kemerlerden oluĢturulmuĢtur Aynı zamanda caminin iç 

mekânında da açıklık geçmek amacıyla pek çok kemer kullanımı görülmektedir. Ayrıca 

pencerelerin ve kapıların üst kısımlarında kemer kullanımı görülmektedir (ġekil 4.339, 

ġekil 4.340) 

 

(a) 

(a) (b) 

(b) 
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Şekil 4.339.Yapının güney cephesinde kemer kullanımı(a), Yapının doğu cephesinde 
kemer kullanımı(b), Ġç avluda kemer kullanımı(c)  
 

   
      

 Şekil 4.340. Ġç mekânda kapı üzerinde kemer kullanımı(a), iç mekânda pencere 
üzerinde kemer kullanımı(b), iç avluda pencere üzerinde kemer kullanımı(c) 

 
Kemerlerde kavlanma, yüzey kirliliği, renk değiĢimi, çimento kullanımı mevcuttur 

(ġekil 4.341, ġekil 4.342). 

 

  
 

Şekil 4.341.   Kemerde kavlanma(a), kemerde renk değiĢimi(b) 
 

(a) (b) (c) 

(a) 

(b) 

(c) 

(a) 

(b) 
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Şekil 4.342.  Hatalı onarım(a), kemerde renk değiĢimi (b) 

4.11.5.5. Yardımcı elemanlarda görülen sorunlar  
 
Diğer taĢ elemanlar Ģebekeler, silmeler, çörtenler,  bacalar, örtüye geçiĢ elemanları 

olarak tanımlanmıĢtır(ġekil 4.343).    

 

  
 

Şekil 4.343.  Tromp kullanımı(a), iç avludaki Ģebekeler(b) 
 
Silmede kabuk oluĢumu, yosunlaĢma, bitki oluĢumu mevcuttur. Çörtende yüzey kaybı 

görülmektedir. Örtüye geçiĢ elemanı olan pandantif, Türk üçgeni, tromp gibi 

elemanlarda çimento kullanımı, hatalı teknik onarımlara rastlanmıĢtır. ġebekelerde 

yüzey kirliliğine rastlanılmıĢtır (ġekil 4.344, ġekil 4.345). 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Şekil 4.344. Silmede kabuk oluĢumu, yosunlaĢma, bitki oluĢumu(a), Çörtende yüzey 
kaybı(b) 
 

  
 

Şekil 4.345. Mukarnaslarda çimento kullanımı(a), Ģebekede yüzey kirliliği(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(a) 

(a) 

(b) 

(b) 
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Çizelge 4.52. Hatuniye Medresesi kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.53. Hatuniye Medresesi ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
 

 



236 
 

Çizelge 4.54. Hatuniye Medresesi yapı elemanlarında kullanılan metal malzemelerde 
karĢılaĢılan sorunlar 
 

 

METAL YAPI ELEMANLARI 

SORUNLAR 

(Korozyon) 
D

U
V

A
R

  

BO
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U
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PENCERELER Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Lokma Parmaklıklar) 

- 

KAPILAR 

 

 

 

Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Metal KuĢaklar) 

+ 

 
Çizelge 4.55. Hatuniye Medresesi harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde karĢılaĢılan 
sorunlar 

 
 
HARÇ, SIVA VE 

BOYALAR      

SORUNLAR 

Çatlak Kabarma – Dökülme Malzeme Kaybı 

Inkara Harcı - - + 

Horasan Harcı    

Sıva    

Boya    

    

 
4.12. Şehidiye Medresesi  
 
4.12.1. Konum 
 
ġehidiye Medresesi; 1. Cadde üzerinde, 4 numaralı ada, 158 numaralı parselde tarihi 

eski postane binasının karĢısında bulunmaktadır (ġekil 4.346).  

 



237 
 

 
 

Şekil 4.346. ġehidiye Medresesi‟nin kent içindeki konumu (Mardin Artuklu Belediyesi 
arĢivinden iĢlenerek) 
 
4.12.2. Tarihçe 
 
Medrese, Melik Mansur Nasreddin Aslan tarafından 1214 yılında yaptırılmıĢtır. 

“ġehidiye” adı, caminin temeli atıldığında ortaya çıkan Ģehit mezarlarından gelmektedir 

(Aydın ve ark. 2001). Minare 1916 Ermeni ve Hristiyan mimar Lole tarafından inĢa 

edilmiĢtir (http://www.mardinliyim.com/mardin-camiileri.html, 2007).1920 yılında 

kuzeyindeki mihrabın görüntüsü ve var olan mezarlık burasının bir dönem kabristan 

olarak kullanıldığını göstermektedir. 1920 yılında doğuda yer alan sekiz hücre 

yoksulların barındığı odalar olarak iĢlev görmektedir.1920‟ lerde medresenin batı tarafı 

da yıkıntı biçiminde olup bu kısımdaki iki oda okul olarak iĢlev görmektedir(Aydın ve 

ark. 2001).Batıdaki mekânda ise; mevcut 1967 tarihli planın incelenmesi sonucu,  

burada beĢ yuvarlak kemerle avluya açılan beĢik tonozla örtülü alanların ortada eyvanın 

olduğu bölümde dikine bir beĢik tonozla iki ayrı mekâna ayrılmıĢ olduğu görülmektedir. 

Bu mekânların arkasında kalan hücreler marangozhane olarak kullanılmaktadır. 1968 

yılındaki fotoğraflara bakıldığında ise; bu kemer aralarının kapatılıp aralarına asılsız 

pencere ve kapıların açılmıĢ olduğu görülmektedir (Altun, 1971)(ġekil 4.347).  

 

http://www.mardinliyim.com/mardin-camiileri.html
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Şekil 4.347. ġehidiye Medresesi, 1967(a), ġehidiye Medresesi batı kanadı, 1968(b,c) 
(Altun 1971) 
 

1968 yılındaki fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla; doğu kanadı alt katın müdahaleye 

uğramadığı, üst kattaki pencerelerin ise form olarak değil de pencere türü olarak 

değiĢiklik gösterdiği görülmektedir(ġekil 4.348). 

 

  
 

Şekil 4.348. Doğu cephesi,1968 (Altun, 1971)(a), doğu cephesi,2017(b) 

 
1968 yılında fotoğraftan elde edinilen bilgiye göre; güney cephesinde sen sağda ve en 

solda beton üst örtülü camekânlı bir kapı görülmektedir. Ortalarındaki açıklık örülerek 

kapatılmıĢtır(ġekil 4.349). 

 

  
 

Şekil 4.349. Güney cephesi-1968(Altun, 1971)(a), Güney cephesi- 2017(b) 

 

(a) (b) (c) 

(a) 

(b) (a) 

(b) 
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Eski ve günümüzdeki fotoğraflar karĢılaĢtırıldığında kuzey eyvanındaki süslemelerin 

artırılarak orijinal halini kaybettiği görülmektedir (ġekil 4.350). 

 

  
 

Şekil 4.350. Kuzey eyvanı, 1968 (Altun, 1971)(a), Kuzey eyvanı- 2017(b) 

 
Yapı çok sayıda onarım geçirmiĢtir. Ġlk onarım 1787 yılında yapılmıĢtır. 1975‟te 

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıĢtır. (Aydın ve ark. 2001)Yapı 2004‟te 

restore edilmeye baĢlamıĢ 2006‟da bitmiĢtir. 

 
4.12.3. Mekânsal özellikler 
 
Medresede mekân düzeni olarak iki eyvanlı avlulu bir plan Ģeması görülmektedir. 

Avlunun (1 numaralı mekân) kuzey bölümünde sel sebilli bir eyvan (2 numaralı mekân) 

yer almaktadır. Avlunun güney bölümünde camii bölümü(2 numaralı mekân) ve minare 

(3 numaralı) yer alır. Harim, mihraba paralel iki nefe ayrılan bir Ģema gösterir. Güney 

kanadın en sağında 5 numaralı mekân olan türbe kısmı yer alır. Avlunun doğu 

bölümünde yer alan mekânda giriĢ olarak kullanılan (6 numaralı) portal ve geçmiĢte 

medrese olarak kullanılan hücreler (7 numaralı mekânlar) yer almaktadır. Doğu kanadın 

en güneyinde sekiz numaralı mekân olan oda olarak kullanılan mekân yer alır. Avlunun 

batı kısmında,  geçmiĢte revaklı bir bölüm olup müdahaleye uğrayarak kapatılmıĢ ve 

geçmiĢte marangozhane olarak kullanılan günümüzde ise çay ocağı (10 numaralı) imam 

odası (11 numara),kadın mescidi olarak kullanılan (13 numara) mekanlar yer alır.  

(ġekil 4.351, ġekil 4.352).     

 

(a) 

(b) 
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Şekil 4.351. ġehidiye Medresesi plan Ģeması (Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar 

Müdürlüğü‟nden alınan plan üzerinden iĢlenerek) 

 

 
 

Şekil 4.352. ġehidiye Medresesi plan Ģeması (Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar 

Müdürlüğü‟nden alınan plan üzerinden iĢlenerek) 
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Çizelge 4.56. ġehidiye Medresesi mekân çizelgesi 
 

Mekân No Özgün İşlev Mevcut 
İşlev 

Mekân No Özgün İşlev Mevcut 
İşlev 

1 Avlu Avlu 2 Eyvan Eyvan 

3 Harim Harim 4 Minare Minare 

5 Türbe Türbe 6 GiriĢ GiriĢ 

7 Medrese Hücre 8 Oda Oda 

9 Revak Revak 10 Marangozhane Çay ocağı 

11 Marangozhane Ġmam odası 12 Marangozhane GiriĢ holü 

13 Mescit Kadın 

mescidi 

   

 
4.12.4. Cephe özellikleri 
 
Yapının cephesi taĢ mimari elemanları ile oluĢturulmuĢ; silmeler, söve ve baĢlıklarla 

süslenerek hareketli bir görünüm sergilemektedir. Batının mimari üslubu ile Osmanlı 

mimarisini birleĢtirerek eklektik bir üslup gösteren yapıda çeĢitli yivler, burmalı süs 

sütunları, çifte Ģerefe altlıkları görülmektedir. Yapının sokağa bakan bir cephesi ve ana 

avluya açılan dört cephesi mevcuttur. Kuzey cephesi 1 numaralı, güney cephesi 2 

numaralı, doğu cephesinde sokağa bakan cephe 3 numaralı cephe olarak 

isimlendirilirken; ana avluya bakan doğu cephesi 4 numaralı cephe olarak 

adlandırılmıĢtır. Yapının batı cephesi 5 numaralı cephedir (ġekil 4.353). 
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CEPHE 
NUMARASI 

CEPHE ADI 

1 Nolu Cephe Avlu Kuzey Cephesi 

2 Nolu Cephe Avlu Güney Cephesi 

3 Nolu Cephe Sokağa Bakan Doğu 
Cephesi 

4 Nolu Cephe Avlu  Doğu Cephesi 
 

5 Nolu Cephe Avlu Batı Cephesi 
 

 
Şekil 4.353. ġehidiye Medresesi cephe (Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü‟nden 

alınan plan üzerinden iĢlenerek) 

 

Tüm yapıda düzgün kesme taĢ kullanılmıĢtır. Yapının kuzey cephesi (1 numaralı cephe)  

orta bölümünde içerisinde sel sebili olan bir cephede tam ortada dıĢarı doğru hafif bir 

çıkıntı yapan sivri kemerli bir eyvan mevcuttur. Eyvan, iki burmalı süs sütunu üzerine 

oturmuĢ iĢlenmiĢ kesme taĢtan yapılmıĢ yuvarlak kemer içine yerleĢmiĢtir. Ġkinci bir 

çerçeve olan iki sütunun üzerine oturmuĢ bu kez süslemeleri geometrik bir düzen 

gösteren yuvarlak kemer, alttaki kemerden çıkıntı yaparak ilk kemeri 

çerçevelemektedir. En dıĢ kısımda ise geometrik düzen gösteren bir silme ile çerçeve 

sonlanmaktadır. Cephede pencere ve kapı boĢluğu bulunmamaktadır. Cephenin dam ile 

birleĢtiği yerde bir sıra dıĢa çıkıntı yapan yivli silme mevcuttur (ġekil 4.354). 

 

 
 

Şekil 4.354. 1 numaralı cephe 
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Güney cephesinde (2 numaralı cephe); ana mekân(harim) olarak kullanılan mekân iki 

katlıdır. Cephenin en batısında taĢ dıĢlıklı bir pencere mevcut olup üzerinde bir yazıt 

bulunmaktadır. Cepheye ana avludan iki giriĢ kapısı bulunmaktadır. Kapıların tam 

ortasında kaĢ kemer içine oturtulmuĢ lokma parmaklı ahĢap bir pencere yer alır. 

Kapıların üstünde yazıtlar ve yuvarlak kemerli sabit pencereler bulunmaktadır. Zemin 

kattaki kapı ve pencereler, dıĢtan iki yuvarlak sütun üzerine oturmuĢ süslü yuvarlak bir 

kemerin oluĢturduğu boĢluğa yerleĢtirilmiĢtir. Dikdörtgen formlu düz bir silme ise bu 

formu çerçevelemektedir. Zemin kattaki pencere ve kapıların etrafındaki kemerler 

cepheden hissedilir Ģekilde çıkıntılı yapılmıĢ bu da cepheye hareket kazandırmıĢtır. Üst 

kattaki kemerler ise dıĢarı çıkıntı yapmamaktadır. Üst katta ise, tam ortaya denk gelen 

kısımda yivli yuvarlak kemer içine yerleĢtirilmiĢ iki pencere bulunur. Zemin kattaki en 

doğudaki kapının tam üstüne denk gelen kısımda ise özgün olmayan bir pencere 

bulunmaktadır. Cephenin çatı örtüsüyle birleĢtiği yer boylu boyunca düz bir silmeyle 

çerçevelenmiĢtir (ġekil 4.355).  

 

 
 

Şekil 4.355. 2 numaralı cephe 

 
Sokağa açılan doğu cephesi avluya giriĢi sağlayan portal dıĢında sadedir.  Derin bir niĢ 

Ģeklinde düzenlenmiĢ olan portal, üst kısmında üç dilimli iki tromp ve türk üçgeni ve 

niĢlerle yarım kubbeye geçilmektedir(ġekil 4.566). 
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Şekil 4.356. 3 numaralı cephe 

 
Doğu Cephesi (4 numaralı cephe); portalden bir kapı ile avluya geçit verir. Cephe iki 

katlı olup cephenin en batısında giriĢ portalinin oluĢturduğu boĢluk yer almaktadır. 

BoĢluğun sağında sırasıyla sekiz hücre yer alır. Bu hücrelerden ilk beĢinin önünde 

pencere açıklığı bulunurken son üçünde açıklık kapı ile sağlanmıĢtır. Zemin kattaki tüm 

pencereler dikdörtgen formlu tek kanatlı pencerelerdir. Üst kat ise orijinal halini 

kaybetmiĢ müdahaleye uğramıĢtır. Üst kattaki pencereler cephede batıdan sırasıyla ilk 

iki pencere sivri kemerli, sonraki altı pencere ise dikdörtgen formlu ahĢap iki kanatlı 

pencerelerdir. Cephenin üst örtü ile bağlandığı kısımda bir sıra yiv süslemeli silme 

mevcuttur (ġekil 4.357). 

 

 
 

Şekil 4.357. 4 numaralı cephe 

 
Yapının iç avluya bakan batı cephesi (5 numaralı cephe) tek katlı olup yuvarlak kemerli 

revaklı avlulu bir mekân mevcuttur. Cephe basamaklarla avluya giriĢ vermektedir. 

Revaklı kısmın arkasında kalan alanda revakların ortalarına denk gelen kısımlarda; 
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pencere ve kapı boĢlukları mevcuttur. Batı kanadına giriĢ kapısı cephenin tam ortasına 

denk gelen kısımda bulunmaktadır. Kapının hemen üstünde yuvarlak sabit ahĢap bir 

pencere mevcuttur. Kapının solunda dikdörtgen formlu sağında yuvarlak kemerli iki 

pencere bulunur. Bu pencereler ahĢap malzemeden yapılmıĢ olup önlerinde lokma 

demir parmaklıklar mevcuttur Cephenin üst örtü ile birleĢtiği yerde bulunan cephe 

boyunca uzanan yivli silme yer alır (ġekil 4.358). 

 

 
 

Şekil 4.358. 5 numaralı cephe 

 
4.12.5. Yapısal özellikler ve malzeme sorunları 
 
Yapı, geleneksel Mardin mimarisinde olduğu gibi yığma yapım sisteminde inĢa 

edilmiĢtir. Ana yapım malzemesi, doğal Mardin taĢıdır. Yapının pencere ve kapı 

dıĢındaki ve bazı iç mekândaki kaplamalar dıĢında tüm yapı elemanları düzgün kesme 

taĢtır. Yapıda kullanılan özgün malzemeler taĢ, ahĢap, metal, harçtır. Metal malzeme 

pencere Ģebekelerinde, kapı menteĢeleri ve kuĢaklarında, kapı kilit ve sürgülerinde, kapı 

tokmakları, halkaları ve kulplarında kullanılmıĢtır. Yapıda taĢ malzemeyi bağlamak için 

harç kullanımı görülmektedir. Mardin taĢının özelliğinden de yararlanılarak sıva 

kullanımına rastlanmamaktadır. Medrese yapı elemanlarında kullanılan yapı 

malzemeleri Çizelge 4.57‟de görülmektedir.  
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Çizelge 4.57. ġehidiye Medresesi kullanılan özgün malzemeler 
 

 

 

 

 

 

YAPI ELEMANLARI 

YAPI MALZEMELERİ 

TaĢ 

Tu
ğl

a 

A
hĢ

ap
 

M
et

al
 

H
ar

ç 

Sı
va

 

B
oy

a 

M
ol

oz
 

Y
on

u 

K
es

m
e 

D
Ü

ġE
Y

 

TA
ġI

Y
IC

I 

 

TEK 

TAġIYICILAR 

Ayaklar - - + - - - + - - 

Sütunlar - - + - - - + - - 

SÜREKLĠ 

TAġIYICILAR 

Duvarlar - - + - - - + - - 

Y
A

TA
Y

  

TA
ġI

Y
IC

I 

DÖġEMELER 

Düz  - - + - - - + - - 

Eğrisel  Tonozlar - - + - - - + - - 

Kubbeler - - + - - - + - - 

MERDĠVENLER - - + - - - + - - 

D
U

V
A

R
 

BO
ġL

U
K

LA
R

I 

 

 

PENCERELER 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

Denizlikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

 

 

 

KAPILAR 

 

 

 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

EĢikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

KEMERLER 

 

- - + - - - + - - 

Y
A

R
D

IM
C

I 

EL
EM

A
N

LA
R 

ÖRTÜYE GEÇĠġ ELEMANLARI - - + - - - + - - 

ġEBEKELER          

KORKULUKLAR - - - - + + - - - 

SĠLMELER - - + - - - + - - 

ÇÖRTENLER - - + - - - + - - 

BACALAR          

KAPLAMALAR          
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4.12.5.1. Düşey taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
DüĢey taĢıyıcılar tek taĢıyıcılar ve sürekli taĢıyıcılar olmak üzere iki kısımda 

incelenmiĢtir. 

 
4.12.5.1.1. Tek taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Tek taĢıyıcılar ayaklar ve sütunlar olmak üzere iki bölümde incelenmiĢtir. Batı 

kanadındaki revaklı kısım ayaklarla taĢınmaktadır. Batı kanadındaki revaklı kısımda altı 

adet dikdörtgen planlı kesme taĢ malzeme kullanılarak yapılmıĢ ayak bulunmaktadır. 

Cami bölümünde iç mekânda ayak kullanımı görülmektedir. Sütun kullanımına güney 

cephesinde süs elemanı olarak rastlanmıĢtır. (ġekil 4.569, ġekil 4.360). 

 

 
 

Şekil 4.359. Medrese plan Ģemasında ayak kullanılan mekânlar (Diyarbakır Rölöve 
ve Anıtlar Müdürlüğü‟nden alınan plan üzerinden iĢlenerek) 

 

  

 
Şekil 4.360. Batı kanadında ayaklar(a), güney cephesinde süs amaçlı kullanılan 
sütunlar(b) 
 
Yapıda ayaklarda renk değiĢimi ve hatalı onarımlardan çimento kullanımı 

görülmektedir (ġekil 4.361, ġekil 4.362).Yapıda sütunlarda bozulmaya rastlanmamıĢtır. 

 

(a) (b) 
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Şekil 4.361. Yapıda ayaktaki bozulmalar 
 

  
 

Şekil 4.362. Çimento kullanımı(a), renk değiĢimi(b) 
 
4.12.5.1.2. Sürekli taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Yapı yığma yapı olduğundan sürekli taĢıyıcılar duvarlardır. Tüm mekânlardaki duvarlar 

kesme taĢtır. Sürekli taĢıyıcılar olan duvarlarda yüzey kirliliği, tuz etkisi sonucu 

çiçeklenme, duvardaki süslemelerde –yazılarda form kayıpları, nem etkisiyle ve güneĢ 

ıĢınları sebebiyle taĢ malzemenin zarar görmesi sonucu oluĢan renk değiĢimleri, 

malzemenin özgün halinin bozulması sonucu malzemenin özgün halini kullanmak 

yerine yer yer çimento kullanımı ile hatalı malzeme onarımlar mevcuttur. Cami ana 

avluya bakan kuzey cephesindeki duvarlarda bazı bozulmalar mevcuttur(ġekil 4.363, 

ġekil 4.364, ġekil 4.365). 

 

(a) 

(b) 
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Şekil 4.363. Medrese avluya bakan kuzey cephesindeki duvarlarda bozulmalar 

 

 
 

 

Şekil 4.364. Çiçeklenme(a),yüzey kirliliği(b)  
 

 
 

 

Şekil 4.365. Çiçeklenme, renk değiĢimi(c), çiçeklenme(d) 
 
Avluya açılan güney cephesindeki duvarlarda bozulmalar mevcuttur(ġekil 4.366, ġekil 

4.367, ġekil 4.368, ġekil 4.369). 
 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Şekil 4.366. Avluya açılan güney cephesindeki duvarlarda bozulmalar 
 

  

Şekil 4.367. Form kaybı(a), renk değiĢimi ve çimento kullanımı(b) 
 

  
 

Şekil 4.368. Çimento kullanımı(c), çimento kullanımı(d) 

(b) 

(a) 

(c) (d) 
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Şekil 4.369. Renk değiĢimi(e) 

 
Yapının doğu cephesindeki duvarlarda bozulmalar mevcuttur(ġekil 4.370, ġekil 4.371, 

ġekil 4.372). 
 

 
 

Şekil 4.370.Yapının doğu cephesindeki duvarlarda oluĢan bozulmalar 

 

(e) 
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ġekil 4.371. Renk değiĢimi(a), Çimento kullanımı(b),Yüzey kirliliği(c) 
 

  
 

Şekil 4.372. Renk değiĢimi(d), çimento kullanımı(e) 

 
Batı Cephesindeki duvarlarda bozulmalar mevcuttur(ġekil 4.373, ġekil 4.374). 

 
 

Şekil 4.373. Batı Cephesindeki duvarlarda oluĢan bozulmalar  
 

(a) (b) (c) 

(d) (e)
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Ġç mekânda duvarlarda bozulmalar mevcuttur(ġekil 4.375).  
 

 
 

Şekil 4.375. Ġç mekânda duvarlarda bozulmalar: çiçeklenme(a),çiçeklenme, renk 
değiĢimi(b),çiçeklenme(c) 

 
4.12.5.2. Yatay taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Yapının batı kanadı hariç diğer tüm mekânlarında (2-3-6-7-8 numaralı) beĢik tonoz 

kullanımı görülmektedir. Revaklı kısım olan batı kanadında ise (9-10-11-12-13 

numaralı) mekânlarda üst örtü olarak çapraz tonozlar kullanılmıĢtır. Tonozlar düzgün 

kesme taĢ kullanılarak inĢa edilmiĢlerdir(ġekil 4.376, ġekil 4.377).  

 

 
 

 

Şekil 4.374. Çimento kullanımı(a),çiçeklenme(b) 
 

(a) (b)

(a)

(b)

(c)



254 
 

 
 

Şekil 4.376.  Plan Ģemasında mekânlarda kullanılan tonoz ve kubbe (Diyarbakır 
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü‟nden alınan plan üzerinden iĢlenerek) 

 

   
 

Şekil 4.377. 2 numaralı mekânda kullanılan beĢik tonoz(a),3 numaralı mekânda beĢik 
tonoz kullanımı(b),13 numaralı mekânda kullanılan çapraz tonozlar(c) 
 
Düz döĢemelerde insan kaynaklı aĢınma, nem ve güneĢ ıĢınlarının verdiği zarar sonucu 

taĢ malzemede aĢınma mevcuttur. BeĢik tonozda çiçeklenme ve çapraz tonozda 

çiçeklenme ve renk değiĢimi görülmektedir(ġekil 4.378, ġekil 4.379) 
 

 
 

 

Şekil 4.378. 1 numaralı mekânda düz döĢemede aĢınma(a), 2 numaralı mekânda beĢik 
tonozda çiçeklenme(b)  

(a) (b) (c)

(a) (b)
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Şekil 4.379. 12 numaralı mekânda çapraz tonozda çiçeklenme(a), 13 numaralı 
mekânda çapraz tonozda çiçeklenme, renk değiĢimi(b) 

 
4.12.5.3. Merdivenlerde görülen sorunlar 
 
Batı kanadında, avluya geçiĢ merdivenler ile sağlanmıĢtır. Merdivenler düzgün kesme 

taĢ malzeme ile yapılmıĢtır (ġekil 4.380). 

 

 
 

Şekil 4.380. Batı kanadından avluya açılan merdiven 

 
Merdivenlerde aĢınma mevcuttur(ġekil 4.381). 

 

 
 

Şekil 4.381. Merdivende aĢınma 

(a) (b)
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4.12.5.4. Duvar boşluklarında görülen sorunlar 
 
Bu bölümde duvar boĢluklarında yer alan pencereler, kapılar, kemerler incelenmiĢtir.  

Pencereler: Yapılan arĢiv çalıĢmalarında, binanın ilk yapıldığı yıllara ait fotoğrafına 

ulaĢılabilmiĢtir. Binanın ulaĢılabilen eski fotoğraflarından da anlaĢıldığı kadarıyla, 

yapının pek çok kısmı özgün halini korumasına rağmen hiçbir pencerenin orijinal 

kalmadığı tespit edilmiĢtir. Görüldüğü kadarıyla ahĢap olan pencereler yıpranarak 

değiĢtirilmiĢtir. Elde eskiye ait bir pencere kalmadığı için eski kesit detayların 

uygulanıp uygulanmadığı bilinmemektedir. Yapılan araĢtırmalar ve binanın arĢiv 

fotoğraflarından da görüldüğü gibi önceden revaklı olan batı kanadında yapı sonradan 

kapatılmıĢ ve pencereler eklenmiĢtir. Yapıda günümüzde mevcut pencerelerin plan 

Ģeması üzerinde numaralandırılması aĢağıda Ģemada gösterilmektedir (ġekil 4.382). 

 

  
 

Şekil 4.382. Yapıda günümüzde mevcut pencerelerin plan üzerinde 
numaralandırılması (Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü‟nden alınan plan 
üzerinden iĢlenerek) 

 
Günümüzde yapıda on üç tip pencere mevcuttur. Altıncı tipteki taĢ malzemeden 

yapılmıĢ dıĢlıklı pencere haricinde, tüm tipteki pencerelerde ahĢap malzeme 

kullanılmıĢtır. Pencereler duvarın dıĢ kısmına oturtulmuĢtur. Pencere altlarında denizlik 
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bulunmamaktadır.1 numaralı pencere birinci tipteki pencere olup, pencere yuvarlak 

kemerli penceredir. Üst bölümü sabit camlı alt bölümü yana dönerek açılan kanatlı 

penceredir. 2 numaralı pencere ikinci tip, yuvarlak sabit penceredir. Etrafında geometrik 

desenli kemer mevcuttur. 3 ve 4 numaralı pencereler olan üçüncü tip pencereler kanatlı 

pencerelerdir. Etrafında söve, lento bulunmayıp sadedir.5 ve 7 numaralı olan dördüncü 

tip pencereler yarım daire biçimli sabit tepe penceresidir. Etrafında geometrik desenli 

süsleme mevcuttur.5.tipteki pencere 6 numaralı penceredir. Bu pencere kaĢ kemerli bir 

niĢ içine oturmuĢ olup, önünde lokma parmaklık mevcuttur.8 numaralı pencere altıncı 

tip pencere olup, dıĢlıklı penceredir.9 numaralı pencere yedinci tip penceredir. Yarım 

daire formunda sabit tepe penceresidir.10-11-12-13-14 numaralı pencereler sekizinci 

tiptir. AhĢap tek kanatlı pencereler olup, önünde lokma parmaklık mevcuttur. Etrafında 

lento, baĢlık, söve gibi taĢ mimari elemanları bulunmamaktadır. 15 numaralı pencere 

dokuzuncu tip olup yuvarlak kemerli iki kanatlı penceredir. 16 numaralı pencere onuncu 

tip pencere olup, yarım daire formlu yanlarda sabit ortada iki kanatlı penceredir. 

Etrafındaki yiv süslemeli kemer cephede dıĢa çıkıntı yapmamıĢtır.17 ve 18 numaralı 

pencereler on birinci tip pencerelerdir. Üst bölümü sabit camlı alt bölümü yana dönerek 

açılan kanatlı pencerelerdir. 19 ve 20 numaralı pencereler olan on ikinci tipteki 

pencereler sivri kemerli pencerelerdir .21 numaralı pencere on üçüncü tip olup, üst 

bölümü sabit camlı alt bölümü yana dönerek açılan kanatlı yuvarlak kemerli penceredir 

(ġekil 4.383, ġekil 4.384, ġekil 4.385, ġekil 4.386).  

 

 

 
 

 

 

 

Şekil 4.383.Tip 1(1  nolu pencere)(a), Tip 2 (2 nolu pencere)(b), Tip 3 (3 ve 4 nolu 
pencereler)(c), Tip 4(5-7 nolu pencereler)(d) 

(d)
(a) (b)

(c)
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Şekil 4.384. Tip 5(6 nolu pencere)(a),Tip 6(8  nolu pencere)(b),Tip 7(9  nolu 
pencere)(c) 

 

 
 

  

Şekil 4.385. Tip 8(10-11-12-13-14 nolu pencereler)(a), Tip 9(15nolu pencere)(b), Tip 
10(16nolu pencere)(c) 

 

 
 

  

Şekil 4.386. Tip 11(17-18nolu pencereler)(a), Tip 12(19-20nolu pencere)(b), Tip 
13(21nolu pencere)(c) 

 
Pencereler orijinal halini kaybetmiĢ özgün olmayan malzemeli pencereler 

yerleĢtirilmiĢtir. Hatalı onarımlar mevcuttur. Mevcut pencerelerde de bazı malzeme 

bozulmaları mevcuttur. 17, 18 ve 21 numaralı pencerelerde ahĢap malzemede çatlak, 

aĢınma ve renk değiĢimi mevcuttur. Pencerelerde lento ve sövelerde malzeme 

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
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bozulmasına rastlanmamaktadır. EĢik kullanılmadığı için herhangi bir bozulma mevcut 

değildir (ġekil 4.387). 

 

  
 

Şekil 4.387. 17-18 nolu ahĢap pencerelerde çatlak, aĢınma, renk değiĢimi(a), 
21 nolu ahĢap pencerede çatlak, aĢınma, renk değiĢimi(b) 
 
Kapılar: Binanın ulaĢılabilen eski fotoğraflarından da anlaĢıldığı kadarıyla, yapının pek 

çok kısmı özgün halini korumasına rağmen hiçbir kapının orijinal kalmadığı tespit 

edilmiĢtir. Görüldüğü kadarıyla kapılar yıpranarak değiĢtirilmiĢtir. Yapıda günümüzde 

mevcut kapıların plan Ģeması üzerinde numaralandırılması aĢağıda Ģemada 

gösterilmektedir (ġekil 4.388).  

(a) (b)



260 
 

 
 

Şekil 4.388. ġehidiye medresesinde günümüzde mevcut kapıların plan üzerinde 
numaralandırılması (Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü‟nden alınan plan 
üzerinden iĢlenerek) 
 
Günümüzde yapıda, yedi tip kapı mevcuttur. Batı giriĢini sağlayan 1 numaralı kapı 

birinci tip olup, çift kanatlı, yuvarlak kemerli ve ahĢap malzemeden yapılmıĢtır.2 

numaralı ikinci tip olan kapı, bir kanadı sabit diğer kanadı hareketli dikdörtgen formlu 

ahĢap bir kapıdır .3 ve 4 numaralı kapılar çift kanatlı dikdörtgen formlu metal kapılardır 

5 ve 6 numaralı kapılar beĢinci tip olarak adlandırılmıĢ ve yuvarlak kemerli, tek kanatlı 

ahĢap pencerelerdir. Yüksekliği diğer kapılara göre daha küçüktür.7 numaralı kapı 

altıncı tip olup dikdörtgen formlu tek kanatlı ahĢap kapıdır.8 numaralı kapı yedinci tip 

olarak adlandırılmıĢ, avluya giriĢteki portal niĢinin içinde kalan kapıdır. Ġki kanatlı olup 

metalden yapılmıĢtır. Tüm kapı altlarında taĢ eĢikler bulunmaktadır(ġekil 4.389, ġekil 

4.390).  
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Şekil 4.389. Tip 1(1 nolu kapı)(a),Tip 2(2 nolu kapı)(b), Tip 3(3 nolu kapı)(c), Tip 
4(4 nolu kapı)(d) 

 

   

 

 
Şekil 4.390. Tip 5(5 ve 6 nolu kapı)(a), Tip 6(7 nolu kapı)(b), Tip 7(8 nolu Kapı)(c) 

 
Kapılar orijinal halini kaybetmiĢ, yenileriyle değiĢtirilmiĢtir. Özgün olmayan kapılar 

kullanıldığı için hatalı onarımlar mevcuttur. Kapılarda lento ve sövelerde malzeme 

bozulmasına rastlanmamaktadır. Kapı denizliklerinde aĢınma görülmektedir.  

 
Kemerler: Yapının ana avlusuna bakan batı cephesinde revaklı mekânlar kemerlerden 

oluĢturulmuĢtur. Aynı zamanda caminin iç mekânında da açıklık geçmek amacıyla pek 

çok sivri kemer kullanımı görülmektedir. Yapıda sivri kemer ve yuvarlak kemer 

kullanımına rastlanmaktadır. Kemerlerde çiçeklenme ve çimento kullanımı mevcuttur 

(ġekil 4.391). 

 

(a) (b)

(c) (d)(a) (b)

(c)
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Çiçeklenme(b) Çimento kullanımı(a) 
 

 
Şekil 4.391. Kemerlerde malzeme bozulmaları 

 
4.12.5.5. Yardımcı elemanlarda görülen sorunlar  
 
Yardımcı taĢ elemanlar; Ģebekeler, silmeler, çörtenler,  bacalar, örtüye geçiĢ elemanları 

olarak tanımlanmıĢtır. ġebekelere rastlanmamıĢtır. Silmelerde yüzey kirliliği, 

çiçeklenme, bitki oluĢumu mevcuttur (ġekil 4.392, ġekil 4.393). Örtüye geçiĢ elemanı 

olan pandantif, Türk üçgeni, tromp gibi elemanlarda ve çörtenlerde bozulmaya 

rastlanmamıĢtır. Camide korkuluk ve kaplamalarda bozulmalar bulunmamaktadır. 

 

 
 

 

Şekil 4.392. Silmede yüzey kirliliği(a), silmede çiçeklenme(b) 
 

 
 

Şekil 4.393. Silmede bitki oluĢumu 

 
 
 

(a) (b)

(a) (b)
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4.12.5.6. Tespit çizelgeleri 
 
Bu bölümde ġehidiye Medresesinde yapı malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara ait 

tespit çizelgelerine yer verilmiĢtir. Bu kapsamda Çizelge 4.58‟de ġehidiye Medresesi 

nde kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 

4.59‟de ġehidiye Medresesinde ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 

karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.60‟de ġehidiye Medresesinin metal malzemelerinde 

karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.61‟de ġehidiye Medresesinin harç, sıva ve boya gibi 

malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara yer verilmiĢtir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



264 
 

Çizelge 4.58. ġehidiye Medresesinin kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.59. ġehidiye Medresesinin ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.60. ġehidiye Medresesinin yapı elemanlarında kullanılan metal malzemelerde 
karĢılaĢılan sorunlar 
 

 

METAL YAPI ELEMANLARI 
SORUNLAR 
(Korozyon) 

D
U

V
A

R
  

BO
ġL

U
K

LA
RI

 
PENCERELER Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Lokma Parmaklıklar) 

+ 

KAPILAR 

 

 

 

Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Metal KuĢaklar) 

+ 

 
Çizelge 4.61. ġehidiye Medresesinin harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde 
karĢılaĢılan sorunlar 
 

 
HARÇ, SIVA 

VE 
BOYALAR 

SORUNLAR 

Çatlak Kabarma – 

Dökülme 

Malzeme Kaybı 

Inkara Harcı - - + 

Horasan Harcı    

Sıva    

Boya    

 
4.13. Zinciriye (Sultan İsa) Medresesi  
 
4.13.1. Konum 
 
Zinciriye Medresesi; 1.cadde üzerinden Kuyumcular ÇarĢısına varmadan 

merdivenlerden kaleye çıkan yol üzerinde yer almaktadır.4 numaralı ada,1 numaralı 

parselde medrese mahallesinin kuzeyinde Hisarcık Sokak üzerinde yer almaktadır (ġekil 

4.394).  
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Şekil 4.394. Zinciriye Medresesi‟nin kent içindeki konumu (Mardin Artuklu 
Belediyesi arĢivinden iĢlenerek) 

 
4.13.2. Tarihçe 
 
Sultan Ġsa Medresesi 1385 yılında iki defa Timur‟un ordularıyla savaĢmıĢ olan son 

Artuklu Sultanı olan Melik Necmettin Ġsa bin Muzaffer Davud bin El Melik Salih 

tarafından yaptırılmıĢtır. Timur ordusu ile savaĢan Melik Necmeddin Ġsa bir süre bu 

medreseye hapsedilmiĢtir. Sultan Ġsa medresesine Zinciriye denmesinin sebebi; Ulu 

Cami‟nin bugün var olmayan iki minaresinden biri Timur tarafından tahrip edilince 

minare arasında gerili olan zincir, Sultan Ġsa Medresesi‟ne getirilerek iki kubbe arasına 

asılmasından gelir (http://www.cirbanonline.net/mimarieserler/default=127, 2017). 

Sultan Ġsa medresesi, 1925‟te tekke-zaviye ve medreselerin kapatılmasıyla, medrese 

iĢlevine son verilmiĢtir. Bir süre Askerlik ġubesi, Müze, Kuran kursu ve Öğrenci Yurdu 

olarak kullanılmıĢtır. Medrese aynı zamanda rasathane olarak kullanılması dolayısıyla 

yüksekte kurulmuĢtur.  1994 yılında ise boĢaltılıp ziyarete açılmıĢtır. 2005 yılında 

restorasyon çalıĢması yapılmıĢtır(Kaynak: Mardin Valiliği, "Kent Haritası ve ġehir 

Planı"BasımYılı:2013) 

 
4.13.3. Mekânsal özellikler 
 
Medrese avlu, cami, türbe ve çeĢitli ek mekânları barındırmaktadır. Yapının giriĢi (13 

numaralı mekân) güneyindeki yüksek anıtsal bir portalden girilir. GiriĢin karĢısında 

http://www.cirbanonline.net/mimarieserler/default=127
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bugün kullanılmayan bir merdiven bulunmaktadır. Yıldız tonozla biten giriĢ kısmı 

kuzeyinde ikinci kaça çıkan merdiven, batısında ise avluya(11 numaralı) geçit veren 

koridor ile sonlanmaktadır. Koridorun kuzeyindeki oda( 9 ve 10 numaralı )  güneyinde 

ise asıl mekân olan cami mekânı (12 numaralı) yer almaktadır.9 numaralı kısım 1967 

tarihinde yurt ihtiyaçlarına göre yemekhane-mutfak olarak kullanılmakta idi. Avlunun 

kuzeyinde iki oda(4 ve 6 numaralı) ve tam ortalarında sel sebilli bir eyvan( 5 numaralı) 

yer almaktadır. Bu odalar sonradan ilave edilmiĢtir.4 numaralı odanın hemen yanında 

bulunan örülmüĢ açıklıktan anlaĢılmaktadır.4 numaralı odanın içine açılan ve ikinci kata 

ulaĢtıran merdiven günümüzde kullanılmamaktadır. Caminin kuzeyindeki koridor 

dikdörtgen bir avluya( 7 numaralı mekân)  geçit verir. Avlunun kuzeyinde, iki oda(4 ve 

6 numaralı) ve tam ortalarında sel sebilli bir eyvan( 5 numaralı) yer almaktadır. 4 

numaralı odanın içine açılan ve ikinci kata ulaĢtıran merdiven günümüzde 

kullanılmamaktadır. Güneyinde ise avluya açılan revaklı bir mekân (8 numaralı) yer 

alır. Avlunun batısında ise (1 ve 2 numaralı)iki oda ve türbe kısmı (3 numaralı) 

bulunmaktadır. Türbenin üst katı ayrı bir merdivenle ilk Ģeklinde avludan çıkılan özel 

bir bölümken, avlunun kuzeyinde meydana getirilen mekânların üzerinin 

kullanılmasıyla diğer tarafla bağlanmıĢtır. Üst katta kuzeyde güneye açık kemer 

aralıkları camekânlarla kapatılmıĢ olan ve bugün okuma odası görevini gören (16 

numaralı) çapraz tonozlarla örtülü bir mekân yer alır. Doğu bölümünün üst katında ise 

revaklı bir iç avlu etrafında çeĢitli odalar bulunmaktadır. Üst kat daha çok küçük oda 

mekânlarından oluĢmaktadır. Bunlar bir zamanlar medresede okuyan kiĢilerin 

odacıklarıdır (ġekil 4.395, ġekil 4.396)   

 

 
 

Şekil 4.395. Zinciriye Medresesi plan Ģeması(Altun 2006‟dan iĢlenerek) 
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Şekil 4.396. Zinciriye Medresesi plan Ģeması(Altun 2006‟dan iĢlenerek) 

 
Çizelge 4.62. Zinciriye Medresesi mekânlar 

 
Mekân no Özgün işlev Mevcut 

işlev 
Mekân no Özgün işlev Mevcut 

işlev 

1 Oda Oda 2 Oda Oda 

3 Türbe Türbe 4 Oda Oda 

5 Sel sebilli 

eyvan 

Sel sebilli 

eyvan 

6 Oda Oda 

7 Avlu Avlu 8 Revak Revak 

9 Yemekhane Oda 10 Oda Oda 

11 Koridor Koridor 12 Cami Cami 

13 GiriĢ GiriĢ 14 Oda Oda 

15 Oda Oda 16 Revak Kütüphane 

17 Oda Oda 18 Oda Oda 

19 Oda Oda 20 Ġç avlu Ġç avlu 

21 Oda Oda 22 Oda Oda 

23 Oda Oda 24 Oda Oda 
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4.13.4. Cephe özellikleri 
 
Yapı mukarnaslı klasik Selçuklu portalindeki iki renkli kakma taĢ süslemeleri ve dilimli 

kubbeli görünüĢü ile dikkat çekmektedir (ġekil 4.397). 

 

 
 

Şekil 4.397. Zinciriye Medresesi –giriĢ cephesi (Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü arĢivinden iĢlenerek) 
 
Yapının cephesi taĢ mimari elemanları ile oluĢturulmuĢ; silmeler, söve ve baĢlıklarla 

süslenerek hareketli bir görünüm sergilemektedir. Batının mimari üslubu ile Osmanlı 

mimarisini birleĢtirerek eklektik bir üslup gösteren yapıda çeĢitli yivler, burmalı süs 

sütunları, çifte Ģerefe altlıkları görülmektedir. Yapının sokağa bakan bir cephesi ve ana 

avluya açılan dört cephesi mevcuttur. Kuzey cephesi 1 numaralı, güney cephesi 2 

numaralı, doğu cephesinde sokağa bakan cephe 3 numaralı cephe olarak 

isimlendirilirken; ana avluya bakan doğu cephesi 4 numaralı cephe olarak 

adlandırılmıĢtır. Yapının batı cephesi 5 numaralı cephedir (ġekil 4.398). 

 

 
Şekil 4.398. Plan Ģemasında cepheler(Altun 2006‟dan iĢlenerek) 

 
Tüm yapıda düzgün kesme taĢ kullanılmıĢtır. Avlu kuzey cephesi (1 numaralı cephe) , 

dört ayak üzerine oturmuĢ sivri kemerlerle avluya açılan revaklı bir kısımdır. Cephenin 
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çatı örtüsüyle birleĢtiği yer boylu boyunca yivli bir silmeyle çerçevelenmiĢtir(ġekil 

4.399). 

 

 
 

Şekil 4.399. Avlu kuzey cephesi(1 numaralı cephe) 
 
Güney cephesinde (2 numaralı cephe); iki katlı olup, üst kat topografyaya uyum 

sağlamıĢ ve teraslı bir mekân anlayıĢı hâkimdir. Zemin kat, cephenin tam ortasına denk 

gelen kısımda içerisinde sel sebili olan sivri kemer ile avluya açılan bir eyvan dıĢında 

oldukça hareketsizdir. Eyvanın sağında ve solunda ikiĢer adet olmak üzere dikdörtgen 

formlu lokma parmaklı iki pencere boĢluğu bulunmaktadır. Üst katta ise beĢ sivri 

kemerle birinci katın oluĢturduğu dama açılan revaklı bir mekân anlayıĢı görülmektedir. 

Cephenin üst örtü ile birleĢtiği yerlerde boylu boyunca uzanan bir sıra yivli silme ve 

geometrik formlu korkuluklar bulunmaktadır. Pencereler duvarın orta kısmına oturmuĢ 

olup cephe yüzeyinden çıkıntı yapmamıĢtır. Üst kısmı sabit alt kısmı iki yana açılabilen 

iki kanatlı dikdörtgen formlu ahĢap malzemeden yapılmıĢ olup önünde lokma 

parmaklıklar mevcuttur(ġekil 4.400). 

 

 
 

Şekil 4.400. Avlu güney cephesi(2 numaralı cephe) 
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Sokağa açılan güney cephesi; türbe kısmı, revaklı kısım ve cami kısmı olmak üzere 

farklı kat yüksekliklerinden oluĢan tek bir beden duvarı halindedir. Cephe beden 

duvarında, üstü yarım kubbelerle hareketlendirilmiĢ iki duvar payandası bulunur. Batıda 

kalan payanda cephenin batı bölümü için orta aks olarak kabul edilirse, payandanın 

sağında ve solunda birer tane olmak üzere alt kat hizasında dikdörtgen formlu iki adet 

pencere yerleĢtirilmiĢtir. Üst kat hizasında ise payandanın üst kısmına denk gelen 

kısımda farklı kademelere yerleĢtirilmiĢ yuvarlak kemerli üç pencere açıklığı 

bulunmaktadır. Çatı örtüsü olarak ise dilimli kubbe ile sonlanmaktadır. Revaklı kısımda, 

cephenin tam ortasına denk gelen kısımda sivri kemerli bir niĢ mevcuttur. Bu niĢ revaklı 

kısım için orta aks olarak kabul edilirse niĢin solunda üst kat hizasında yapıya 

merdivenlerle giriĢ sağlayan bir kapı ve sivri kemerli bir boĢluk ve solunda ise sivri 

kemerli iki duvar boĢluğu bulunmaktadır. En doğu kısım olan cami kısmı cephesi ise iki 

katlı olup yapıya merdivenlerle giriĢ sağlayan kapı mevcuttur. Kapı, derin bir niĢ 

Ģeklinde düzenlenmiĢ olan mukarnas dolgulu bir portal içerisine yerleĢtirilmiĢtir. Portal 

cephede dikdörtgen bir çerçeve ile çerçevelenmiĢtir. Cephe beden duvarı doğudaki 

payanda cami kısmı cephesi için orta aks kabul edilirse, payandanın sağında ve solunda 

ikiĢer tane olmak üzere alt kat hizasında dikdörtgen formlu dört adet lokma parmaklıklı 

pencere bulunmaktadır. Üst kat hizasında ise payandanın üst kısmına denk gelen 

kısımda farklı kademelere yerleĢtirilmiĢ yuvarlak kemerli üç pencere açıklığı 

bulunmaktadır. Çatı örtüsü olarak ise dilimli kubbe ile sonlanmaktadır(ġekil 4.401). 

 

 
 

Şekil 4.401. Sokağa açılan güney cephesi(3 numaralı cephe) 

 
Doğu Cephesi (4 numaralı cephe); iki katlı olup cephenin orta kısmında giriĢi sağlayan 

bir kapı ve üzerinde sivri kemerli bir pencere bulunmaktadır. Kapı ve pencere,  sivri 

kemerli mukarnas dolgulu bir niĢ içerisine yerleĢtirilmiĢtir. NiĢ cephe beden duvarı orta 

aksı olarak kabul edilirse, sağında ve solunda alt kat hizasında birer adet olmak üzere 
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dikdörtgen formlu iki adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Üst kat hizasında ise niĢin 

solunda sivri kemerli, solunda dikdörtgen formlu ve niĢin tam üstüne denk gelen 

kısımda kare formlu bir pencere boĢluğu bulunmaktadır. Cephenin üst örtü ile birleĢtiği 

yerlerde boylu boyunca uzanan bir sıra yivli silme ve geometrik formlu korkuluklar 

bulunmaktadır (ġekil 4.402). 

 

 
 

Şekil 4.402. Avlu doğu cephesi(4 numaralı cephe) 
 
Yapının iç avluya bakan batı cephesi (5 numaralı cephe) 4 numaralı cepheyle benzer 

özellikler taĢımaktadır. Ġki katlı olup cephenin orta kısmında giriĢi sağlayan bir kapı ve 

üzerinde sivri kemerli bir pencere bulunmaktadır. Kapı ve pencere,  sivri kemerli 

mukarnas dolgulu bir niĢ içerisine yerleĢtirilmiĢtir. NiĢ cephe beden duvarı orta aksı 

olarak kabul edilirse, sağında ve solunda alt kat hizasında birer adet olmak üzere 

dikdörtgen formlu iki adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Üst kat hizasında ise niĢin 

solunda dikdörtgen formlu, sağında sivri kemerli, niĢin tam üstüne denk gelen kısımda 

bir pencere boĢluğu bulunmaktadır. Cephenin üst örtü ile birleĢtiği yerlerde boylu 

boyunca uzanan bir sıra yivli silme ve geometrik formlu korkuluklar bulunmaktadır 

(ġekil 4.403). 

 

 
 

Şekil 4.403. Avlu batı cephesi(5 numaralı cephe) 
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4.13.5. Yapısal özellikler ve malzeme sorunları 
 
Yapı, geleneksel Mardin mimarisinde olduğu gibi yığma yapım sisteminde inĢa 

edilmiĢtir. Ana yapım malzemesi, doğal Mardin taĢıdır. Yapının pencere ve kapı 

dıĢındaki ve bazı iç mekândaki kaplamalar dıĢında tüm yapı elemanları düzgün kesme 

taĢtır. Yapıda kullanılan özgün malzemeler taĢ, ahĢap, metal, harçtır. Metal malzeme 

pencere Ģebekelerinde, kapı menteĢeleri ve kuĢaklarında, kapı kilit ve sürgülerinde, kapı 

tokmakları, halkaları ve kulplarında kullanılmıĢtır. Yapıda taĢ malzemeyi bağlamak için 

harç kullanımı görülmektedir. Mardin taĢının özelliğinden de yararlanılarak sıva 

kullanımına rastlanmamaktadır. Medrese yapı elemanlarında kullanılan yapı 

malzemeleri Çizelge 4.63‟de görülmektedir.  
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Çizelge 4.63.  Zinciriye medresesi‟ nde kullanılan özgün malzemeler 
 

 

 

 

 

 

YAPI ELEMANLARI 

YAPI MALZEMELERİ 

TaĢ 

Tu
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a 
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ap
 

M
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a 
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Y
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u 

K
es

m
e 

D
Ü

ġE
Y

 

TA
ġI
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TEK 

TAġIYICILAR 

Ayaklar - - + - - - + - - 

Sütunlar          

SÜREKLĠ 

TAġIYICILAR 

Duvarlar - - + - - - + - - 

Y
A

TA
Y

  

TA
ġI

Y
IC

I 

DÖġEMELER 

Düz  - - + - - - + - - 

Eğrisel  Tonozlar - - + - - - + - - 

Kubbeler - - + - - - + - - 

MERDĠVENLER - - + - - - + - - 

D
U

V
A

R
 

BO
ġL

U
K

LA
RI

 

 

 

PENCERELER 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

Denizlikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

 

 

 

KAPILAR 

 

 

 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

EĢikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

KEMERLER 

 

- - + - - - + - - 

Y
A

R
D

IM
C

I 

EL
EM

A
N

LA
R 

ÖRTÜYE GEÇĠġ ELEMANLARI - - + - - - + - - 

ġEBEKELER          

KORKULUKLAR - - + - - - - - - 

SĠLMELER - - + - - - + - - 

ÇÖRTENLER - - + - - - + - - 

BACALAR          

KAPLAMALAR          
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Yapıda kullanılan özgün malzemeler zamanla bozulmalara uğramıĢtır. Bu bölümde 

kullanılan bu malzemeler üzerinde görülen sorunlar incelenmiĢtir.  

 
4.13.5.1. Düşey taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
DüĢey taĢıyıcılar tek taĢıyıcılar ve sürekli taĢıyıcılar olmak üzere iki kısımda 

incelenmiĢtir. 

 
4.13.5.1.1. Tek taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Tek taĢıyıcılar ayaklar ve sütunlar olmak üzere iki bölümde incelenmiĢtir. Zemin katta 

avlu kuzey cephesinde dört adet ve sokağa açılan güney cephesinde iki adet ayak 

kullanımı görülmektedir. Üst katta ise avlu güney cephesinde dört adet ayak kullanımı 

görülmektedir(ġekil 4.404).  

 

  
 

Şekil 4.404. Medrese zemin katta kullanılan ayaklar(a), medrese üst katta kullanılan 
ayaklar(b) (Altun 2006‟den iĢlenerek) 
 

Yapıda ayaklarda renk değiĢimi ve hatalı onarımlardan çimento kullanımı 

görülmektedir (ġekil 4.405).  

 

 
 

Şekil 4.405. Yapıda ayaktaki bozulmalar renk değiĢimi(a), çimento kullanımı(b) 

(a) (b)
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4.13.5.1.2. Sürekli taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Yapı yığma yapı olduğundan sürekli taĢıyıcılar duvarlardır. Tüm mekânlardaki duvarlar 

kesme taĢtır. Sürekli taĢıyıcılar olan duvarlarda yüzey kaybı, oyuklanma, kavlanma, 

derz boĢalması, yüzey kirliliği, çiçeklenme, bitki oluĢumu, form kaybı, renk değiĢimi, 

çimento kullanımı görülmektedir (ġekil 4.406, ġekil 4.407, ġekil 4.408, ġekil 4.409, 

ġekil 4.410, ġekil 4.411, ġekil 4.412, ġekil 4.413, ġekil 4.414, ġekil 4.415, ġekil 4.416, 

ġekil 4.417, ġekil 4.418, ġekil 4.419, ġekil 4.420). 

 

 
 

Şekil 4.406. Medrese avluya bakan kuzey cephesindeki duvarlarda hatalı 
onarım(çimento kullanımı) 

 

 
 

Şekil 4.407. Avlu güney cephesindeki duvarlarda bozulmalar 



278 
 

 

  
 

Şekil 4.408. 1 numaralı duvarda çimento kullanımı(a), 2 numaralı duvarda 
kavlanma(b)  

 

 
 

Şekil 4.409.Yapının doğu cephesindeki duvarlarda oluĢan bozulmalar 

 

  
 

Şekil 4.410. Renk değiĢimi(a), bitki oluĢumu(b) 
 

(a) (b)

(a) (b)
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Şekil 4.411. Renk değiĢimi(c), yüzey kaybı-derz boĢalması ve renk değiĢimi(d) 
 

  
 

Şekil 4.412. Form Kaybı(e) ve oyuklanma(f) 

 

 
 

 

Şekil 4.413. Renk değiĢimi(g), bitki oluĢumu(h) 

(e) (f)

(c) (d)

(g) (h)



280 
 

 
 

 

Şekil 4.414. Oyuklanma(ı), yüzey kaybı-derz boĢalması ve renk değimi(j) 
 

 
 

 

Şekil 4.415. Derz boĢalması(k), oyuklanma(l) 

 

 
 

Şekil 4.416. Avlu doğu cephesi(4 numaralı cephe) duvarda malzeme bozulmaları 
 

(ı) (j)

(k) (l)
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Şekil 4.417. Yüzey kirliliği(a), oyuklanma(b), form kaybı(c)  
 

 
 

Şekil 4.418. Avlu batı cephesi(5 numaralı cephe) malzeme bozulmaları 
 

   
 

Şekil 4.419. Derz boĢalması, renk değiĢimi(a), form kaybı(b), renk değiĢimi(c) 
 

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
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Şekil 4.420. Ġç mekânda duvarlarda bozulmalar: çiçeklenme (a) , çiçeklenme- renk 
değiĢimi(b), çiçeklenme-renk değiĢimi(c), renk değiĢimi-çimento kullanımı(d)   ,renk 
değiĢimi(e)   ,çiçeklenme-renk değiĢimi(f) (Altun 2006‟deki plan üzerinden iĢlenerek) 
 

 



283 
 

4.13.5.2. Yatay taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Yapının zemin katında 1-2-5-9-10-11-12-13 mekânlarda ve ikinci katta 14-15-17-18-19-

21-23-24 numaralı mekânlarında sivri tonoz kullanımı görülmektedir.4-6-8 numaralı 

mekânlarda üst örtü olarak çapraz tonozlar kullanılmıĢtır. 11 numaralı mekânla 13 

numaralı mekânın kesiĢtiği koridorda yıldız tonoz kullanımı görülmektedir.3 numaralı 

ve 12 numaralı mekânda tonoz kullanımı görülmektedir. DöĢemeler düzgün kesme taĢ 

kullanılarak inĢa edilmiĢlerdir(ġekil 4.421).  

 

 
  

 
Şekil 4.421. Plan Ģemasında mekânlarda kullanılan tonoz ve kubbe (Altun 2006‟dan 
iĢlenerek) 
 
Düz döĢemelerde nem sonucu yosun oluĢumu ve insan kaynaklı aĢınma, nem ve güneĢ 

ıĢınlarının verdiği zarar sonucu taĢ malzemede aĢınma mevcuttur. Sivri tonozda sıva 

dökülmesi,  çiçeklenme ve renk değiĢimi görülmektedir. Kubbede bitki oluĢumu ve 

çimento kullanımından kaynaklanan hatalı onarımlar mevcuttur (ġekil 4.422, ġekil 

4.423, ġekil 4.424, ġekil 4.425). 

 

 
 

Şekil 4.422. 2 numaralı mekânda düz döĢemede aĢınma 
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Şekil 4.423. Kubbede bitki oluĢumu(a), 5 numaralı mekânda düz döĢemede 
yosunlaĢma(b) 

 

  
 
Şekil 4.424. 11 numaralı mekânda düz döĢemede aĢınma(a), 12 numaralı mekânda 
kubbede çimento kullanımı(hatalı onarım)(b) 
 

 
 

 

Şekil 4.425. 12 numaralı mekânda sivri tonozda çiçeklenme, renk değiĢimi(a), 13 
numaralı mekânda çapraz tonozda sıvada kabarma, dökülme(b) 

 

 

 

(a) (b)

(a)

(b)(a)

(b)
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4.1.5.3. Merdivenlerde görülen sorunlar 
 
Yapıya giriĢ merdivenler ile sağlanmıĢtır. Merdivenler düzgün kesme taĢ malzeme ile 

yapılmıĢtır. Merdivenlerde yüzey kaybı, aĢınma mevcuttur (ġekil 4.426). 

 

 
 

Şekil 4.426. Merdivende yüzey kaybı, aĢınma 

 
4.1.5.4. Duvar boşluklarında görülen sorunlar 
 
Bu bölümde duvar boĢluklarında yer alan pencereler, kapılar, kemerler incelenmiĢtir.  
Pencereler: Yapıda günümüzde mevcut pencerelerin plan Ģeması üzerinde 

numaralandırılması aĢağıda Ģemada gösterilmektedir (ġekil 4.427). 
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Şekil 4.427. Yapıda günümüzde mevcut pencerelerin plan üzerinde 
numaralandırılması (Altun 2006‟den iĢlenerek) 
 

Günümüzde yapıda on üç tip pencere mevcuttur. Tüm tipteki pencerelerde ahĢap 

malzeme kullanılmıĢtır. Pencere altlarında eĢik bulunmamaktadır.1-2-3-4-5-6-7 

numaralı pencere birinci tipteki pencere olup, dikdörtgen formludur. Üst bölümü sabit 

camlı alt bölümü açılabilir iki kanatlı penceredir. 2 numaralı pencere ikinci tip, yuvarlak 

sabit penceredir. Kasa ve kanatlar duvarın dıĢ kısmına oturmuĢtur. Önünde lokma 

parmaklık mevcuttur.8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25  nolu 

pencereler ikinci tip pencerelerdir. Alt bölümü sabit camlı üst bölümü açılabilir iki 

kanatlı penceredir. Kasa ve kanatlar duvarın dıĢ kısmına oturmuĢtur. Önünde lokma 

parmaklık mevcuttur.6-26-27-28-29-31-32-33-34 nolu pencereler tek kanatlı bölmeli 

sivri kemerli pencerelerdir. Kasa ve kanatlar duvarın iç kısmına oturmuĢtur. Dördüncü 

tipteki 3  nolu pencere iki bölmeli tek kanatlı dikdörtgen formlu penceredir.Önünde 

lokma parmaklık mevcuttur(ġekil 4.428, ġekil 4.429). 
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Şekil 4.428. Tip 1 (1-2-4-5-6-7-nolu pencereler)(a), Tip 2(8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22-23-24-25  nolu pencereler)(b,c) 

 

   
 
 

Şekil 4.429. Tip 3 (6-26-27-28-29-31-32-33-34 nolu pencere)(a,b), Tip 4(3  nolu 
pencere)(c) 

 
Tüm ahĢap pencerelerde, ahĢap malzemede çatlak, aĢınma ve renk değiĢimi mevcuttur. 

Pencerelerde lentolarda malzeme bozulmasına rastlanmamaktadır. EĢik kullanılmadığı 

için herhangi bir bozulma mevcut değildir. 

 
Kapılar: Görüldüğü kadarıyla bazı kapılar yıpranarak değiĢtirilmiĢtir. Yapıda 

günümüzde mevcut kapıların plan Ģeması üzerinde numaralandırılması aĢağıda Ģemada 

gösterilmektedir(ġekil 4.430).   

 

(b)(a) (c)

(a) (b) (c)
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Şekil 4.430. Zinciriye Medresesi günümüzde mevcut kapıların plan üzerinde 
numaralandırılması (Altun 2006‟den iĢlenerek) 
 

Günümüzde yapıda, yedi tip kapı mevcuttur. 1 numaralı kapı birinci tip olup, çift 

bölmeli, tek kanatlı kapıdır. 2 numaralı kapı, bir yuvarlak kemerli tek kanatlı ahĢap bir 

kapıdır. 3 ve 4 numaralı kapılar dikdörtgen formlu ahĢap kapılardır.5 ve 6 numaralı 

kapılar beĢinci tip olarak adlandırılmıĢ ve tek kanatlı ahĢap pencerelerdir. 7 numaralı 

kapı altıncı tip olup dikdörtgen formlu tek kanatlı ahĢap kapıdır. Yüksekliği diğer 

kapılara göre daha küçüktür. 8 numaralı kapı yedinci tip olarak adlandırılmıĢ, avluya 

giriĢteki portal niĢinin içinde kalan kapıdır. Ġki kanatlı olup ahĢaptan yapılmıĢtır. 

Üzerinde yatay metal profiller bulunmaktadır. Üzerindeki taĢ lentoda süslemeler 

mevcuttur. Alt kısmında taĢ eĢik mevcuttur(ġekil 4.431, ġekil 4.432) 

 

 
 

 
  

Şekil 4.431. Tip 1(1 numaralı kapı)(a), Tip 2(2 numaralı kapı)(b), Tip 3(3-4 numaralı 
kapı)(c)  

 

(a) (b) (c)
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Şekil 4.432. Tip 5(5 ve 6 numaralı kapı)(a), Tip 6(7 numaralı kapı)(b), Tip 7(8 
numaralı Kapı)(c), Tip 8(9 numaralı kapı)(d) 

 
Bazı orijinal halini kaybetmiĢ, yenileriyle değiĢtirilmiĢtir. Hatalı onarımlar mevcuttur. 6 

numaralı kapıda renk değiĢimi görülmektedir.8 numaralı kapıda çatlak-kırık, biçimsel 

deformasyon, aĢınma, renk değiĢimi bulunmaktadır. Alt kısmındaki denizlikte aĢınma 

mevcuttur. Etrafındaki lento ve sövede yüzey kaybı ve parça kopması 

görülmektedir(ġekil 4.433). 

 

  
 

Şekil 4.433. 6 numaralı kapıda renk değiĢimi(a), 8 numaralı kapıda çatlak-kırık, 
biçimsel deformasyon, aĢınma, renk değiĢimi ve denizlikte aĢınma, lento ve sövede 
yüzey kaybı ve parça kopması(b) 
 
Kemerler: Yapıda sivri kemer ve yuvarlak kemer kullanımına rastlanmaktadır. 

Kemerlerde çiçeklenme ve çimento kullanımı mevcuttur. 

 
 

(a) (b) (c) (d)

(a) (b)
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4.1.5.5. Yardımcı elemanlarda görülen sorunlar  
 
ġebekelere rastlanmamıĢtır. Silmelerde yüzey kirliliği, çiçeklenme, bitki oluĢumu 

mevcuttur. Örtüye geçiĢ elemanı olan pandantif, Türk üçgeni, tromp gibi elemanlarda 

bozulmaya rastlanmamıĢtır. Korkuluk ve kaplamalarda bozulmalar bulunmamaktadır. 

 
4.1.5.6. Tespit çizelgeleri 
 
Bu bölümde Zinciriye Medresesinde yapı malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara ait 

tespit çizelgelerine yer verilmiĢtir. Bu kapsamda Çizelge 4.64‟de Zinciriye Medresesi‟ 

nde kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 

4.65‟de Zinciriye Medresesinde ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 

karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.66‟de Zinciriye Medresesinin metal malzemelerinde 

karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.67‟de Zinciriye Medresesinin harç, sıva ve boya gibi 

malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.64. Zinciriye Medresesi kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar 
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Çizelge 4.65. Zinciriye Medresesi ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.66. Zinciriye Medresesinin yapı elemanlarında kullanılan metal malzemelerde 
karĢılaĢılan sorunlar 
 

 

METAL YAPI ELEMANLARI 

SORUNLAR 

(Korozyon) 
D

U
V

A
R

  

BO
ġL

U
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RI

 
PENCERELER Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Lokma Parmaklıklar) 

+ 

KAPILAR 

 

 

 

Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Metal KuĢaklar) 

+ 

 
Çizelge 4.67. Zinciriye Medresesinin harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde 
karĢılaĢılan sorunlar 

 
 
HARÇ, SIVA VE 

BOYALAR      

SORUNLAR 

Çatlak Kabarma – Dökülme Malzeme Kaybı 

Inkara Harcı - + + 

Horasan Harcı    

Sıva    

Boya    

 
4.14. Kasımiye Medresesi  
 
4.14.1. Konum 
 
Kasımiye Medresesi; Mardin‟in güneybatısında düĢen MiĢkin Mahallesinde 

bulunmaktadır (ġekil 4.434).  



294 
 

 
 
Şekil 4.434. Kasımiye Medresesi kent içindeki konumu (Mardin Artuklu Belediyesi 
arĢivinden iĢlenerek) 

 

4.14.2. Tarihçe 
 
Kasımiye Medresesi Artuklular devrinde inĢasına baĢlanmıĢ fakat Moğol saldırısı 

sonucu yapımı yarım kalmıĢ, Akkoyunlular döneminde inĢası tamamlanmıĢtır. 

Rivayetlere göre Akkoyunlu sultanı Kasım PaĢa burada katledilmiĢ ve medresenin 

eyvanının duvarlarındaki izlerinin Kasım PaĢa‟ nın kan izleri olduğu halk arasında dile 

getirilmektedir. Günümüzde medrese çok çeĢitli organizasyonlara ev sahipliği yapmakta 

ve medrese odalarında ise müze iĢlevli olarak dönemin pek çok tıbbi malzemesi yer 

almaktadır. Medrese 1960‟ lara kadar asker konağı olarak da kullanılmıĢtır. O dönemde 

güney revakları önüne duvar örülerek kapatılmıĢ odaya dönüĢtürülmüĢtür (Altun 1971). 

Kasımiye Medresesi‟ni Mardin‟de ki diğer anıtsal yapılardan ayıran en önemli özellik 

muhdes eklere sahip olmamasıdır. Medresede 1967 ve 2007 yıllarında restorasyon 

onarımları gerçekleĢmiĢ, 2009 yılında çevre düzenlemesi yapılmıĢtır.1967 onarımında 

üst kat batı revak tonozu tuğladan tekrar yapılmıĢtır. Avluya bakan doğu ve batı 

revaklarının üst kat cepheleri yenilenmiĢtir. Revağın alt kat tonozlarının tümü düzgün 

kesme taĢtan olup 1967 onarımında derzleri yapılmıĢ,2007 deki onarımda ise tamamen 

sıvanmıĢtır. Zemin katta bazı ve üst katta tüm revak kemerleri 1967 onarımları ile 
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yenilenmiĢtir. TaĢ ile örülü olan güney revak kemerleri gene bu dönemde açılarak 

buraya lokma demir korkuluklar yerleĢtirilmiĢtir. Toprak dam; beton dama 

dönüĢtürülmüĢtür.2007 onarımında ise alt katın taĢ olan tonozları sıvanmıĢ, beton Ģaplı 

dam ise taĢ ile kaplanmıĢtır 2007 onarımında ise medresenin tüm yüzeyleri temizlenmiĢ, 

damın beton Ģapı kaldırılarak yalıtımı yapılıp, dam taĢ kaplanmıĢtır. Güney revak 

tonozları hariç, taĢ olan alt kat revak tonozları ve üst kat revak tonozları tamamen 

sıvanmıĢtır. Üst kat revaklara cam korkuluk takılmıĢtır. Tüm ahĢap doğramalar 

yenilenmiĢtir. Kaba yonu taĢ duvar yüzeylerinin tüm derzleri yapılmıĢtır(Çağlayan 

2017). 

 
4.14.3. Mekânsal özellikler 
 
Kasımiye Medresesi; giriĢin batısında Hanefilere ait bir mescit(1 numaralı mekân) yer 

alır. Doğusunda ise avlu merkezli türbe, mescit, sel sebilli eyvan ve iki katlı 

dersliklerden oluĢan yapı grubu ile teĢkilatlanmaktadır. Avluda(12 numaralı mekân) 

büyük bir havuz yer alır. GiriĢ portali boyunca uzanan ve bir kapı ile avluya açılan 

mekân( 2 numaralı)  tek katlı olup üzeri beĢik tonoz ile örtülüdür. Avluya geçit veren 

koridor ile giriĢ koridorunun kesiĢtiği yerin üzerinde çarkıfelek tonozu yer almaktadır. 

Portalin batısında Hanefi mescidi olarak kullanılan mekân(1 numaralı) beĢik tonozlarla 

örtülü kollarla doğuya ve batıya ve ortada mukarnas dolgulu tromplara bindirilmiĢ 

soğan dilimli kubbe ile örtülüdür. Avlunun kuzeyinde ortada sel sebilli eyvanı(10 

numaralı mekân) bulunan iki katlı bir yapı yer alır. Eyvanın üstü sivri tonozla örtülüdür. 

Eyvanın sağında(11 numaralı mekân) ve solundaki(9 numaralı mekân) beĢik tonozla 

örtülü iki oda yer almakta ve ön kısmı yıldız tonozlarla örtülü revaklarla avluya geçit 

vermektedir. Üst kata çıkan merdivenler kuzey yapı grubunda yer almaktadır. Avlunun 

güneyinde ise;  ortasında yazlık mihrabı bulunan tek katlı bir revak(13 numaralı mekân) 

bulunur. Güneydeki tek katlı revak yanlarda iki çapraz, ortada üç yıldız tonoz ile 

örtülüdür. Güneydeki revağın doğusunda(8 numaralı mekân) türbe ve batısında(19 

numaralı mekân) Ģafi mescidi bulunmaktadır. Bu mekânlar üstten dilimlenmiĢ tromblu 

kubbelerle örtülüdür. Avlunun doğusu ve batısı ise;  arkalarında medrese hücreleri 

bulunan iki katlı revaklar ile teĢkilatlanmıĢtır. Alt katta on bir hücre, üst katta ise on iki 

hücre olmak üzere toplam 23 derslik bulunmaktadır. Doğuda ve batıdaki revaklar çapraz 
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tonozlarla örtülüdür. Arkalarında bulunan medrese hücreleri beĢik tonozlarla örtülüdür. 

(ġekil 4.435, ġekil 4.436).   

 

 
 

Şekil 4.435. Kasımiye Medresesi zemin kat plan Ģeması (Altun 1971‟den iĢlenerek) 

 

 
 

Şekil 4.436. Kasımiye Medresesi ikinci kat plan Ģeması (Altun 1971‟den iĢlenerek) 
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Çizelge 4.68. Kasımiye Medresesi mekânlar 
 

 
4.14.4. Cephe özellikleri 
 
Yapının giriĢ cephesi(1 numaralı cephe) ,yan avluya açılan cephe (2 numaralı cephe) ve 

iç avlu merkezli dört cephesi(3-4 -5-6 numaralı cepheler) mevcuttur (ġekil 4.437).  

Doğu cephesinde kaba yonu taĢ kullanılmıĢtır. Batı cephesinde cami kısmı hariç kaba 

yonu taĢ kullanılmıĢtır. Batı cephesi cami kısmında ise düzgün kesme taĢ kullanılmıĢtır. 

Cephede almaĢık düzen hâkimdir. 

Mekâ

n No 
Özgün 

İşlev 
Günümüzdeki İşlev Mekân 

No 
Özgün 

İşlev 
Günümüzdeki 

İşlev 

1 Hanefi 

mescidi 

Hanefi mescidi 2 GiriĢ GiriĢ 

3 Oda Oda 4 Derslik Oda 

5 Derslik Oda 6 Derslik Oda 

7 Derslik Oda 8 ġafi 

Mescidi 

ġafi Mescidi 

9 Oda Oda 10 Eyvan Eyvan 

11 Oda Oda 12 Avlu Avlu 

13 Revak Revak 14 Derslik Oda 

15 Derslik Oda 16 Derslik Oda 

17 Derslik Oda 18 Derslik Oda 

19 Türbe Türbe 20 Derslik Oda 

21 Derslik Oda 22 Derslik Oda 

23 Derslik Oda 24 Derslik Oda 

25 Derslik Oda 26 Derslik Oda 

27 Derslik Oda 28 Derslik Oda 

29 Derslik Oda 30 Derslik Oda 

31 Derslik Oda    
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CEPHE NO CEPHE ADI 

1 Nolu Cephe Güney Cephesi 

2 Nolu Cephe Batı Cephesi 

3 Nolu Cephe Avlu Kuzey Cephesi 

4 Nolu Cephe Avlu Güney Cephesi 
5 Nolu Cephe Avlu Doğu Cephesi 
6 Nolu Cephe Avlu Batı Cephesi 

 
Şekil 4.437. Kasımiye Medresesi plan Ģemasında cephe numaraları (Altun 1971‟den 
iĢlenerek) 
 

Yapının giriĢ cephesi (1 numaralı cephe) güneye açılmaktadır. Ġki katlıdır. Portal derin 

bir niĢ Ģeklindedir ve mukarnas dolguludur. Portal iki sıra mukarnaslı dikdörtgen bir 

çerçeve içine alınmıĢtır. Portal cephesinde süslemelerde renkli taĢ kullanımı 

görülmektedir. Portal, cephenin simetri aksı kabul edilirse; Portalin batısında Hanefi 

mescidine ait duvar boĢlukları bulunmaktadır. Bu boĢluklar; zemin katta dikdörtgen 

formlu lokma parmaklıklı dört adet pencere ve tam ortalarında üstü yarım kubbe ile 

örtülü bir duvar payandası bulunmaktadır. Ġkinci katta ise payandanın tam üst hizasına 

denk gelecek biçimde üç adet sivri kemerli pencere görülmektedir. Mescidin kubbesi 

soğan kubbe olup kubbe kasnağında pencereler görülmektedir. Portalin doğusunda ise, 

Ģafi mescidine ve türbeye ait ikiĢer adet dikdörtgen formlu lokma parmaklıklı pencere 

bulunmaktadır. Üst kısımları dilimli kubbe ile örtülü mescit ile türbenin arasında kalan 

alanda ise revaklara ait lokma parmaklıklarla kapatılmıĢ dört adet sivri kemer boĢluğu 

bulunmaktadır(ġekil 4.438).  

 

 
 

Şekil 4.438. Kasımiye Medresesi güney cephesi(1 numaralı cephe) 
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Doğu cephesi (2 numaralı cephe); Hanefi mescidine ait cephedir. Cephe beden duvarı 

tam ortadan, doğuda dıĢarı çıkıntı yapacak Ģekilde teĢkilatlanmıĢtır. Cephede iki adet 

pencere boĢluğu bulunmaktadır(ġekil 4.439). 

 

 
 

Şekil 4.439. Kasımiye Medresesi batı cephesi(2 numaralı cephe) 
 
Medrese avlu kuzey cephesi (3 numaralı cephe) iki katlı olup, orta bölümünde içerisinde 

sel sebili olan sivri kemerli bir eyvan mevcuttur. Kuzey cephesi simetri ekseni eyvan 

olarak belirlenirse; eyvanın doğusunda ve batısında sivri kemerlerle avluya açılan 

revaklar bulunmaktadır. Cephede revakların arkalarındaki odalara ait dört adet ahĢap 

kapı mevcuttur. Bu revakların zemin katta olanlarının sivri kemerleri süslemelidir. 

Beden duvarının çatı örtüsü ile birleĢtiği yerde bir sıra yivli silme mevcuttur. (ġekil 

4.440). 

 

 
 

Şekil 4.440. Kasımiye Medresesi avlu kuzey cephesi 
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Avlu güney cephesi (4 numaralı cephe); tek katlıdır. Revaklı bir yapı olup orta kısımda 

yazlık mihrap yer alır. Beden duvarının çatı örtüsü ile birleĢtiği yerde bir sıra yivli silme 

mevcuttur (ġekil 4.441). 

 

 
 

Şekil 4.441. Kasımiye Medresesi avlu güney cephesi 
 
Avlu doğu cephesi (5 numaralı cephe) iki katlı olup sivri kemerli revaklarla avluya 

açılmaktadır. Revakların arkasında odalara ait kapı ve pencere boĢlukları görülmektedir. 

Zemin katta ve üst katta odalara ait dört adet dikdörtgen formlu lokma parmaklıklı 

ahĢap pencere ve dört adet ahĢap kapı mevcuttur. Üst katta cam korkuluklar 

görülmektedir (ġekil 4.442). 

 

 
 

Şekil 4.442. Kasımiye Medresesi avlu doğu cephesi 
 

Avlu Batı cephesi (6 numaralı cephe) iki katlı olup dört adet kemer boĢluğunun 

oluĢturduğu revaklı kısımdır. Ġkinci kemer boĢluğu; dikdörtgen formlu, ahĢap 
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malzemeden yapılmıĢ bir kapı ile avluya geçit verir.  Cephede diğer kemer boĢluklarının 

arkalarına denk düĢen kısımlarda odalara ait kapı ve pencere boĢlukları görülmektedir. 

Üst katta cam korkuluklar görülmektedir (ġekil 4.443). 

 

 
 

Şekil 4.443. Kasımiye Medresesi avlu batı cephesi 
 
4.14.5. Yapısal özellikler ve malzeme sorunları 
 

Yapıda ana yapım malzemesi yöreden çıkarılan sarı kireç taĢı(sert) olma üzere;  tuğla, 

ahĢap, metal, harç diğer kullanılan özgün malzemelerdir. Medresede strüktürel amaçlı 

sarı kireç taĢı(sert)kullanımı görülmektedir. Taç kapılarda ve mihraplarda süsleme 

amacına uygun olarak daha yumuĢak olan kızılımsı kireç taĢı(az sert) kullanılmıĢtır. 

Yapıda mihraplarda ve kubbelerin mukarnas kemerlerinde Diyarbakır‟dan çıkarılan 

bazalt taĢı görülmektedir. 20. Yüzyıl onarımında ek olarak yapının batı bölümündeki 

ikinci kattaki revağın üst örtüsü ve medrese dersliklerinin ocak kısımları tuğla 

kaplanmıĢtır. AhĢap malzeme pencere ve kapılarda kullanılmıĢtır. Kapı menteĢeleri- 

kuĢakları, kapı kilit ve sürgüleri, kapı tokmakları, halkaları ve kulplarında ve lokma 

parmaklıklarda metal malzeme kullanılmıĢtır. Kasımiye medresesi duvarları demir 

kenetlerle birbirine bağlanmıĢtır. Yapıda; ileri derecede görülen malzeme 

bozulmalarından kaynaklanan yüzey kayıpları sonucu, bazı duvarlarında ve giriĢ 

portalindeki mukarnaslarda kullanılan demir kenetler açıktadır. Demir metali; lokma 

parmaklıklarda ve kenetlerde kullanılırken,  demir kenetlerin bağlantısında kurĢun 

kullanılmıĢtır. Kubbedeki âlemlerde bakır kullanımı görülmektedir.  Yapıda bağlayıcı 
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harç olarak yöresel „ınkara‟ harcı(kireç taĢı tozu(ince elek kumu) + söndürülmüĢ kireç) 

kullanımı görülmektedir. Sıva kullanımı görülmemektedir. 

 
Kasımiye Medresesi yapı elemanlarında kullanılan yapı malzemeleri Çizelge 4.1‟de 

görülmektedir.  
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Çizelge 4.69. Kasımiye medresesi kullanılan özgün malzemeler 
 

 

 

 

 

 

YAPI ELEMANLARI 

YAPI MALZEMELERİ 

TaĢ 

Tu
ğl

a 

A
hĢ

ap
 

M
et

al
 

H
ar

ç 

Sı
va

 

B
oy

a 

M
ol

oz
 

Y
on

u 

K
es

m
e 

D
Ü

ġE
Y

 

TA
ġI

Y
IC

I 

 

TEK 

TAġIYICILAR 

Ayaklar - - + - - - + - - 

Sütunlar - - - - - - - - - 

SÜREKLĠ 

TAġIYICILAR 

Duvarlar - + + - - - + - - 

Y
A

TA
Y

  

TA
ġI

Y
IC

I 

DÖġEMELER 

Düz  - - + - - - + - - 

Eğrisel  Tonozlar - - + - - - + - - 

Kubbeler - - + - - - + - - 

MERDĠVENLER - - + - - - + - - 

D
U

V
A

R
 

BO
ġL

U
K

LA
RI

 

 

 

PENCERELER 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

Denizlikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

 

 

 

KAPILAR 

 

 

 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

EĢikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

KEMERLER 

 

- - + - - - + - - 

Y
A

R
D

IM
C

I 

EL
EM

A
N

LA
R 

ÖRTÜYE GEÇĠġ ELEMANLARI - - + - - - + - - 

ġEBEKELER          

KORKULUKLAR - - - - + + - - - 

SĠLMELER - - + - - - + - - 

ÇÖRTENLER - - + - - - + - - 

BACALAR          

KAPLAMALAR          
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Yapıda kullanılan özgün malzemeler zamanla bozulmalara uğramıĢtır. Bu bölümde 

kullanılan bu malzemeler üzerinde görülen sorunlar incelenmiĢtir. 

 
4.14.5.1. Düşey taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
DüĢey taĢıyıcılar tek taĢıyıcılar ve sürekli taĢıyıcılar olmak üzere iki kısımda 

incelenmiĢtir. 

 
4.14.5.1.1. Tek taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Medreseye ait odalardan avluya geçiĢteki revak kısımlarında alt ve üst katta ve Hanefi 

mescidi güney cephesinde ayak kullanımı görülmektedir. Zemin katta dikdörtgen planlı 

kesme taĢ malzeme kullanılarak yapılmıĢ olan on beĢ adet ayak, ikinci katta sekiz adet 

ayak bulunmaktadır (ġekil 4.444). Ayak kesitler kare formludur. Yapıda sütun 

kullanımına rastlanmamıĢtır. 

 

 
 

 

Şekil 4.444. Kasımiye Medresesinde zemin kat planında ayaklar(a), Kasımiye 
Medresesinde ikinci kat planında ayaklar(b) (Altun 1971‟den iĢlenerek) 
 

Kasımiye Medresesi‟nde ayaklarda yüzey kaybı, kısmi oyuklanmalar ve renk değiĢimi 

ve hatalı onarımlar görülmektedir (ġekil 4.445, ġekil 4.446, ġekil 4.447). 

(a) (b)
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Şekil 4.435. Ayakta yüzey kaybı, oyuklanma(a), yüzeyde oyuklanma(b) 
 

  
 

Şekil 4.446. Renk değiĢimi(a,b) 

 

  
 

Şekil 4.447. Renk değiĢimi(a), renk değiĢimi ve hatalı onarım(b) 
 

 

 

(a)

(b)(a)

(b)

(a) (b)
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4.14.5.1.2. Sürekli taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Kasımiye medresesi duvarları iç ve dıĢ duvarlar olmak üzere iki taraflıdır. Ġç ve dıĢ 

duvarlar düzgün kesme taĢ duvardır. Kesme taĢ kullanımı güney cephesi tamamı, batı 

cephesi mescit cephesinde görülmektedir. Ġç mekân duvarlarında düzgün kesme taĢ 

kullanılmıĢtır. Doğu cephe duvarı kaba yonu taĢ duvardır. Batı cephesi mescit duvarı 

hariç kalan kısım kaba yonudur. Ġstinat duvarları düzgün kesme dik hatıllı kaba yonu 

taĢtır. Düzgün kesme taĢların ortalama yüksekliği 24 cm ve duvar kalınlıkları (1-

2,55metre )arasındadır. 

 
Sürekli taĢıyıcılar olan duvarlarda yüzey kaybı, oyuklanma, kavlanma, derz boĢalması, 

duvardaki süslemelerde –yazılarda form kayıpları, nem etkisiyle ve güneĢ ıĢınları 

sebebiyle taĢ malzemenin zarar görmesi sonucu oluĢan renk değiĢimleri, malzemenin 

özgün halinin bozulması sonucu malzemenin özgün halini kullanmak yerine yer yer 

çimento kullanımı ile hatalı malzeme onarımlar mevcuttur. Kullanılan harç, sıva ve 

boyalarda oluĢan bozulmalara değinilecek olursa; Yapıda kullanılan ınkara harcında yer 

yer kabarma –dökülme ve derz boĢalmalarından kaynaklı malzeme kaybı görülmektedir.  

Cami avluya bakan kuzey cephesindeki duvarlarda bozulmalar mevcuttur(ġekil 4.448, 

ġekil 4.449, ġekil 4.450). 

 

 
 

Şekil 4.448. Cami avluya bakan kuzey cephesindeki duvarlarda bozulmalar 
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Şekil 4.449. Oyuklanma(a), oyuklanma (b), yüzey kaybı, derz boĢalması(c), form 
kaybı(d) 

 

   

 
 

 
Şekil 4.450. Yüzey kaybı (e),yüzey kaybı(f), kavlanma (g) 

 

 
Kasımiye medresesi batı cephesinde duvarda renk değiĢimi mevcuttur(ġekil 4.451). 
 

 
 

Şekil 4.451. Kasımiye medresesi batı cephesinde duvarda renk değiĢimi 
 
Yapının sokağa bakan doğu cephesindeki duvarlarda oluĢan bozulmalar 

mevcuttur(ġekil 4.452, ġekil 4.453, ġekil 4.454). 

 

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g)
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ġekil 4.452. Yapının sokağa bakan doğu cephesindeki duvarlarda oluĢan bozulmalar 
 

   
 
 

Şekil 4.453. Hatalı onarım(a), renk değiĢimi(b), renk değiĢimi ve  form kaybı(c) 
 

   
 

Şekil 4.454. Renk değiĢimi, kavlanma(d), oyuklanma(e), renk değiĢimi(f) 
 
Yapı Avlu Güney Cephesindeki duvarlarda oluĢan bozulmalar mevcuttur(ġekil 4.455, 

ġekil 4.456). 

 
 

(a) (b) (c)

(e) (f)(d)
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Şekil 4.456. Form kaybı, renk değiĢimi, hatalı onarım(a), yüzey kaybı(b) 
 
4.14.5.2. Yatay taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Yapının üst örtüsü kubbe ve tonozlardan oluĢmaktadır. GiriĢ portali boyunca uzanan ve 

bir kapı ile avluya açılan mekân( 2 numaralı)  beĢik tonoz ile örtülüdür. Avluya geçit 

veren koridor ile giriĢ koridorunun kesiĢtiği yerin üzerinde çark göbekli yıldız tonoz yer 

almaktadır. Portalin batısında Hanefi mescidi olarak kullanılan mekân(1 numaralı) beĢik 

tonozlarla örtülü kollarla doğuya ve batıya ve ortada mukarnas dolgulu tromplara 

bindirilmiĢ soğan dilimli kubbe ile örtülüdür. Avlunun kuzeyinde bulunan eyvanın(10 

numaralı mekân) üstü sivri tonozla örtülüdür. Eyvanın sağında(11 numaralı mekân) ve 

solundaki(9 numaralı mekân) beĢik tonozla örtülü iki oda yer almakta ve ön kısmı yıldız 

tonozlarla örtülü revaklarla avluya geçit vermektedir. Güneydeki tek katlı revak 

yanlarda iki çapraz, ortada üç yıldız tonoz ile örtülüdür. Güneydeki revağın 

doğusunda(8 numaralı mekân) türbe mukarnaslı kubbe ve batısında(19 numaralı mekân) 

Ģafi mescidi üstten dilimlenmiĢ tromplu kubbelerle örtülüdür. Doğuda ve batıdaki 

revaklar çapraz tonozlarla örtülüdür. Zemin kattaki revak tonozlarının 2007 yılındaki 

 
 

Şekil 4.455. Yapı avlu güney cephesindeki duvarlarda oluĢan bozulmalar  
 

(a) (b)
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onarımda üstleri üzeri sıvanmıĢtır. Üst kattaki batıdaki revak tonozları tuğladan, doğu 

tonozları kırma taĢtan olup üstü sıvanmıĢtır. Arkalarında bulunan medrese hücreleri 

beĢik tonozlarla örtülüdür (ġekil 4.457).  

 
Medresenin özgün damı topraktır. 2007 yılı onarımında damı kireç taĢı ile 

kaplanmıĢtır(Çağlayan 2017). 

 

  
 

Şekil 4.457.  Kasımiye Medresesi‟nde mekânlarda kullanılan tonoz ve kubbe (Altun 
1971‟den iĢlenerek) 
 

Düz döĢeme olan avluda (12 numaralı mekân) aĢınma ve renk değiĢimi görülmektedir. 

Kubbede (1 numaralı mekân) renk değiĢimi, beĢik tonozda(2 numaralı mekân) 

çiçeklenme, sivri tonozda(10 numaralı mekân) çiçeklenme, renk değiĢimi; yıldız 

tonozda çiçeklenme(13 numaralı mekân) ve kubbede (19 numaralı mekân) yüzey 

kirliliği görülmektedir(ġekil 4.458, ġekil 4.459, ġekil 4.460). 

 

  
 

Şekil 4.458. (1 numaralı mekânda) kubbede renk değiĢimi(a), 2 numaralı mekânda 
beĢik tonozda çiçeklenme(b)  

(a) (b)
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Şekil 4.459. (10 numaralı mekânda) sivri tonozda çiçeklenme- renk değiĢimi(a), 
avluda(12 numaralı mekânda) aĢınma ve renk değiĢimi(b) 

 

  
 

Şekil 4.460. (13 numaralı mekânda)yıldız tonozda çiçeklenme(a), 19 numaralı 
mekânda kubbede yüzey kirliliği(b) 

 
4.14.5.3. Merdivenlerde görülen sorunlar 
 
Merdivenler düzgün kesme taĢ malzeme ile yapılmıĢtır. Merdivenlerde yüzey kirliliği, 

aĢınma mevcuttur(ġekil 4.461).  . 

 

  
 

Şekil 4.461. Merdivende aĢınma(a), giriĢteki(güney cephesi) merdivende yüzey 
kaybı(b) 
 

 

 

 

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)
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4.14.5.4. Duvar boşluklarında görülen sorunlar 
 
Bu bölümde duvar boĢluklarında yer alan pencereler, kapılar, kemerler incelenmiĢtir. 
Yapıda çeĢitli tiplerde kapı ve pencere kullanılmıĢtır. Yapıda, bütün ahĢap doğramalar 

2007 restorasyon onarımında müdahale görmüĢtür. Yapıda pencerelerin „kamariyye‟ 

denen küçük sivri kemerli aydınlatma pencereleri vardır. Taç kapı doğramaları 

günümüze kadar zaman zaman restorasyon müdahalelerine uğramıĢ olsa da günümüze 

kadar sağlam olarak ulaĢabilmiĢlerdir. Güneye bakan cephedeki ahĢap kapı ve 

pencerelerde iklim özelliklerinden dolayı malzeme bozulmasının daha fazla olduğu 

görülmektedir. Yapıda beĢ tip pencere kullanılmıĢtır. Yapının batı cephesinde 1 

numaralı pencerede birinci tip pencere kullanılmıĢtır Yapının sokağa bakan aynı zaman 

da giriĢ cephesi olan güney cephesinde 2 ve 5 numaralı pencerelerde ikinci tip pencere 

kullanılmıĢtır. 3-4-6-7-19-20 üçüncü tip olup, avlu cephesinde kullanılan tüm pencereler 

(8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35) beĢinci 

tiptir. Birinci tipteki pencereler iki kanatlı sabit penceredir. Pencereler duvarın dıĢ 

kısmına oturtulmuĢtur. Pencere altlarında denizlik bulunmamaktadır. Ġkinci tip 

pencereler dikdörtgen formlu dört bölmeli kanatlı açılabilir pencereler olup kasa ve 

kanatlar duvarın iç kısmına oturmuĢtur. Üzerinde „kamariyye‟ denen küçük sivri 

kemerli aydınlatma pencereleri vardır(ġekil 4.744). Üçüncü tip pencereler dikdörtgen 

formlu olup dört bölmeli kanatlı pencereler olup kasa ve kanatlar duvarın iç kısmına 

oturmuĢtur. Dördüncü tipteki pencereler sivri kemerli bölmeli pencerelerdir.5.tip 

pencereler iki kanatlı bölmeli ahĢap pencerelerdir. Avlu cephesine bakan tüm pencereler 

5.tip pencerelerdir (ġekil 4.462, ġekil 4.463).  

 

  
 

Şekil 4.462. Kullanılan pencere tipleri (Altun 1971‟den iĢlenerek) 
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Şekil 4.463. Tip 1(a), tip 2(b), tip 3(c),tip 4(d), tip 5(e) 

 
Yapıda üç tip kapı kullanılmıĢtır(ġekil 4.464). Yapının batı giriĢini sağlayan 1 

numaralı kapı birinci tiptir. Kapı üzerindeki lentoda süslemeler mevcuttur. Çift 

kanatlı olup, dikey ahĢap elemanlar yatay dairesel mıhlarla birbirine tutturulmuĢtur. 

Avluya geçiĢi sağlayan 4 numaralı kapı ikinci tip olup, iki kanatlıdır. Yapıda 

kullanılan diğer bütün kapılar üçüncü tip olup tek kanatlıdır. Ġkinci ve üçüncü tip 

kapılar form ve yapım sistemi olarak birbirinin aynısı olup boyut ve kanat sayısı 

olarak birbirinden farklıdır. (ġekil 4.465). 

 

  
 

Şekil 4.464.Plan Ģeması üzerinde kapı numaraları (Altun 1971‟den iĢlenerek) 

 

   
Şekil 4.465. Kullanılan kapı tipleri  

 

(a) (b) (c)

(a) (b) (c) (d) (e)
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Kapı ve pencerelerde malzeme bozulmaları görülmektedir. 4. ve 5. tip pencerelerin kasa 

ve kanatlarında çatlak-kırık, biçimsel deformasyon, aĢınma, renk değiĢimi mevcuttur.  

1 ve 4 numaralı kapılarda ise aĢınma ve renk değiĢiminin olduğu gözlenmiĢtir.1 

numaralı kapıda lento üzerinde yüzey kaybı mevcuttur. Duvar boĢlukları olan 

pencerelerin üzerinde kullanılan lento ve sövelerde parça kopması görülmüĢtür. Pencere 

eĢiklerinde herhangi bir bozulmaya rastlanmamıĢtır. Kapıların lento ve sövelerinde ise 

yüzey kaybı mevcuttur. Kapı denizliklerinde aĢınma görülmektedir.  

 
Kasımiye de revak kemer açıklıkları 2.65-2.80 metredir. Revaklar 1967 yılında tekrar 

onarım görmüĢlerdir. Yapıda sivri kemer kullanımı görülmektedir. (Çağlayan 

2017).Aynı zamanda caminin iç mekânında da açıklık geçmek amacıyla pek çok kemer 

kullanımı görülmektedir. Yapıda sivri kemer kullanımına rastlanmaktadır. Kemerlerde 

renk değiĢimi mevcuttur(ġekil 4.466). 

 

 
 

Şekil 4.466. Renk değiĢimi 
 
4.14.5.5. Yardımcı elemanlarda görülen sorunlar  
 
Yardımcı taĢ elemanlar; Ģebekeler, silmeler, çörtenler,  bacalar, örtüye geçiĢ elemanları 

olarak tanımlanmıĢtır. ġebekelerde rastlanmamıĢtır. Mukarnas yapının portalinde ve 

kubbeye geçiĢteki elemanlarda görülmektedir. Silmelerde yüzey kirliliği,  çörtende 

aĢınma mevcuttur. Örtüye geçiĢ elemanı olan pandantif, Türk üçgeni, tromp gibi 

elemanlarda bozulmaya rastlanmamıĢtır. Yardımcı ahĢap elemanlar; korkuluklar ve 

kaplamalar olarak tanımlanmıĢtır. AhĢap korkuluk ve kaplamalar iç mekânda 

mevcuttur. Yapıda bu tür bozulmalar bulunmamaktadır. 
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4.14.5.6. Tespit çizelgeleri 
 
Bu bölümde Kasımiye Medresesi yapı malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara ait tespit 

çizelgelerine yer verilmiĢtir. Bu kapsamda Çizelge 4.70‟de Kasımiye Medresesi kâgir 

malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.71‟de 

Kasımiye Medresesi ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan 

sorunlara, Çizelge 4.72‟de Kasımiye Medresesi metal malzemelerinde karĢılaĢılan 

sorunlara, Çizelge 4.73‟de Kasımiye Medresesi harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde 

karĢılaĢılan sorunlara yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.70. Kasımiye Medresesi kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.71. Kasımiye Medresesi ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar 
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 Çizelge 4.72. Kasımiye Medresesi yapı elemanlarında kullanılan metal malzemelerde 
karĢılaĢılan sorunlar 
 

 

METAL YAPI ELEMANLARI 

SORUNLAR 

(Korozyon) 
D

U
V

A
R

  

BO
ġL

U
K

LA
RI

 
PENCEREL

ER 

Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Lokma Parmaklıklar) 

- 

KAPILAR 

 

 

 

Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı Elemanlar  

(Metal KuĢaklar) 

- 

 
Çizelge 4.73. Kasımiye Medresesi harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde karĢılaĢılan 
sorunlar 

 
 
HARÇ, SIVA VE 

BOYALAR      

SORUNLAR 

Çatlak Kabarma – Dökülme Malzeme Kaybı 

Inkara Harcı - + + 

Horasan Harcı  -  

Sıva    

Boya    

 
4.15. Kırklar (Mar Aziz Behnam) Kilisesi 
 
4.15.1. Konum 
 
Kırklar Kilisesi; Mardin‟de 1. Cadde üzerinde Mor Yusuf Kilisesi yanında 

bulunmaktadır(ġekil 4.467).  
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Şekil 4.467. Kırklar kilisesi kent içindeki konumu (Mardin Artuklu Belediyesi 
arĢivinden iĢlenerek) 

 
4.15.2. Tarihçe 
 
Kırklar Kilisesi; Süryani Kadim(Ortodoks) cemaatine ait olup, Mor Behnam adına 

yapılmıĢ ve adını erken dönem Hristiyan efsanelerinden almıĢtır. Kilisenin ne zaman 

yapıldığına dair elde kesin bir bilgi olmamasına rağmen Süryani kaynakları 569 

(6.yüzyılın ortaları) olduğunu iĢaret etmektedir. Kilise 1293‟te Mardin Süryani Kadim 

Patriklik merkezi olmuĢtur. Kilisenin ilk zamanlarında, yapının avlusunda odalar 

bulunmaktaydı. Yöneticiler bu odalarda ikamet etmekteydiler.1850 tarihinde bu odalar 

kaldırılmıĢ ve yerine bir patriklik merkezi yapılmıĢtır.1925 tarihinde ise yapılan yapı 

geliĢtirilerek divanhane eklenmiĢtir.1799 tarihinde burada bir okul açılarak eğitim-

öğretime 1928yılına kadar devam edilmiĢtir(Mardin Valiliği ‟Kent Haritası ve ġehir 

Planı‟ 2013).Kilise 1704‟de ve 1806‟da onarım geçirmiĢtir. Kuzeydeki ve güneydeki 

nefler yapıya sonradan eklenmiĢtir. Avlu farklı zamanlarda yapılmıĢ yapı topluluklarıyla 

çevrili olduğu görülmektedir. 
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4.15.3. Mekânsal özellikler 
 
Kilise ana giriĢ batıdan sağlanmaktadır. GiriĢten sonra büyük bir avlu yer alır. Yapının 

mekân Ģeması bu avlu merkezli ĢekillenmiĢtir. Avlunun kuzeyi soldan sağa sırasıyla; 

divanhane, medrese ve ana kilise mekânlarından oluĢan yapı grubu ile 

teĢkilatlanmaktadır. Güneyinde ise kiliseye ait konutlar yer almaktadır(ġekil 4.468, 

ġekil 4.469).  

 

 
 

Şekil 4.468. Kırklar Kilisesi vaziyet planı (Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü‟nden alınan plan üzerinden iĢlenerek) 

 
Çizelge 4.74. Kırklar Kilisesi mekânlar 

 

 

Mekân 

No 
Özgün 

İşlev 
Günümüzdeki İşlev Mekân 

No 
Özgün 

İşlev 
Günümüzdeki 

İşlev 

1 Patrik 

Konağı 

Divanhane 2 Eğitim 

birimi 

Eğitim birimi 

3 Kilise Kilise 4 Kilise Kilise 

5 Avlu Avlu 6 Konut Konut 

7 Konut Konut 8 Ana GiriĢ Ana GiriĢ 
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Şekil 4.469. Kırklar kilisesi zemin kat planı(Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 
arĢivi) 

 

4.15.4. Cephe özellikleri 
 
Yapının giriĢ cephesi(1 numaralı cephe),yan avluya açılan cephe (2 numaralı cephe) ve 

iç avlu merkezli dört cephesi(3-4 -5-6 numaralı cepheler) mevcuttur (ġekil 4.464). Doğu 

cephesinde kaba yonu taĢ kullanılmıĢtır. Batı cephesinde cami kısmı hariç kaba yonu taĢ 

kullanılmıĢtır. Batı cephesi cami kısmında ise düzgün kesme taĢ kullanılmıĢtır. Cephede 

almaĢık düzen hâkimdir. 
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 CEPHE NO CEPHE ADI 

1 Nolu Cephe Ana Kilise Batı(giriĢ) 
Cephesi 

2 Nolu Cephe Ana Kilise Güney  Cephesi 

3 Nolu Cephe Okul kilisesi batı cephesi 

 
Şekil 4.470. Kırklar Kilisesi Plan Ģemasında Cephe Numaraları (Diyarbakır Rölöve 
ve Anıtlar Müdürlüğü‟nden alınan plan üzerinden iĢlenerek) 
 

Ana Kiliseye giriĢ 1 numaralı cepheden olmaktadır. Ġki katlıdır. Cephede zemin katta 

bulunan niĢ orta aks kabul edilirse; niĢin doğusunda iki adet, batısında bir adet kapı ve 

çerçevelenmiĢ süsleme bulunmaktadır. Batıda bulunan kapı sivri kemerli derin bir niĢ 

içine alınmıĢtır. Üst kısımda ise batıdaki kapının tam üstüne denk gelecek Ģekilde 

yuvarlak kemerli parmaklıklı üç adet pencere, ortadaki kapının üst kısmında denk gelen 

ise bir adet pencere mevcuttur. Cephede en sol tarafta kalan çerçeve içine alınmıĢ 

süsleme mevcuttur(ġekil 4.465). 

 

 
 

Şekil 4.471. Kırklar Kilisesi Batı cephesi(1 numaralı cephe) 
 
Güney cephesi (2 numaralı cephe); Cephe beden duvarı iki adet pencere ve bir adet kapı 

boĢluğundan oluĢmaktadır. Cephe moloz taĢtan yapılmıĢ olup, süslemeler oldukça 

sadedir(ġekil 4.472). 
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Şekil 4.472. Kırklar Kilisesi Güney Cephesi(2 numaralı cephe) 
 
Cephede kesme taĢ ve moloz taĢ olmak üzere almaĢık düzen hâkimdir. Cephe diğer 

cephelerle karĢılaĢtırıldığında süslemeler yönünden zengindir. (3 numaralı cephe)Zemin 

katta iki adet dikdörtgen formlu ahĢap pencere ve bir adet yuvarlak kemerli kapı 

bulunmaktadır. Zemin katta bulunan kapı ve pencereler sivri kemer formlu yivli bir 

süsleme ile çerçevelenmiĢtir. Beden duvarının çatı örtüsü ile birleĢtiği yerde bir sıra 

yivli silme mevcuttur. Üst örtüde çan kulesi yer almaktadır(ġekil 4.473). 

 

 
 

Şekil 4.473. Okul kilisesi batı cephesi 
 

4.15.5. Yapısal özellikler ve malzeme sorunları 
 
Medrese yığma yapım sistemi ile inĢa edilmiĢtir. Yapıda ana yapım malzemesi yöreden 

çıkarılan sarı kireç taĢı(sert) olma üzere;  ahĢap, metal, harç diğer kullanılan özgün 

malzemelerdir. Kilisede strüktürel amaçlı sarı kireç taĢı(sert)kullanımı görülmektedir. 

Süsleme detaylarında amaca uygun olarak daha yumuĢak olan kızılımsı kireç taĢı(az 
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sert) kullanılmıĢtır. Yapıda cephede kemerlerde süsleme amaçlı sarı kalker taĢı 

Diyarbakır‟dan çıkarılan bazalt taĢı ile birlikte kullanıldığı görülmektedir. AhĢap 

malzeme pencere ve kapılarda kullanılmıĢtır. Kapı menteĢeleri- kuĢakları, kapı kilit ve 

sürgüleri, kapı tokmakları, halkaları ve kulplarında ve lokma parmaklıklarda metal 

malzeme kullanılmıĢtır.  Yapıda bağlayıcı harç olarak yöresel „ınkara‟ harcı(kireç taĢı 

tozu(ince elek kumu) + söndürülmüĢ kireç) kullanımı görülmektedir. Sıva kullanımı 

görülmemektedir. 

 
Kırklar Kilisesi yapı elemanlarında kullanılan yapı malzemeleri Çizelge 4.1‟de 

görülmektedir.  
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Çizelge 4.75. Kırklar kilisesi‟nde kullanılan özgün malzemeler 
 

 

 

 

 

 

YAPI ELEMANLARI 

YAPI MALZEMELERİ 

TaĢ 

Tu
ğl

a 

A
hĢ

ap
 

M
et

al
 

H
ar

ç 

Sı
va

 

B
oy

a 

M
ol

oz
 

Y
on

u 

K
es

m
e 

D
Ü

ġE
Y

 

TA
ġI

Y
IC

I 

 

TEK 

TAġIYICILAR 

Ayaklar - - + - - - + - - 

Sütunlar - - - - - - - - - 

SÜREKLĠ 

TAġIYICILAR 

Duvarlar - + + - - - + - - 

Y
A

TA
Y

 

TA
ġI

Y
IC

I 

DÖġEMELER 

Düz - - + - - - + - - 

Eğrisel Tonozlar - - + - - - + - - 

Kubbeler - - + - - - + - - 

MERDĠVENLER - - + - - - + - - 

D
U

V
A

R
 

BO
ġL

U
K

LA
RI

 

 

 

PENCERELER 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

Denizlikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

 

 

 

KAPILAR 

 

 

 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

EĢikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

KEMERLER 

 

- - + - - - + - - 

Y
A

R
D

IM
C

I 

EL
EM

A
N

LA
R 

ÖRTÜYE GEÇĠġ ELEMANLARI - - + - - - + - - 

ġEBEKELER          

KORKULUKLAR - - - - + + - - - 

SĠLMELER - - + - - - + - - 

ÇÖRTENLER - - + - - - + - - 

BACALAR          

KAPLAMALAR          
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Yapıda kullanılan özgün malzemeler zamanla bozulmalara uğramıĢtır. Bu bölümde 

kullanılan bu malzemeler üzerinde görülen sorunlar incelenmiĢtir. 

 
4.15.5.1. Düşey taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
DüĢey taĢıyıcılar tek taĢıyıcılar ve sürekli taĢıyıcılar olmak üzere iki kısımda 

incelenmiĢtir. 

 
4.15.5.1.1. Tek taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Doğu –batı yönünde on iki ayak ve sütun üzerine oturtulan kemerle taĢınmaktadır. 

Ayaklar zemin katta kesme taĢ malzeme kullanılarak yapılmıĢtır(ġekil 4.474).  

 

 
 

Şekil 4.474. Kırklar Kilisesi zemin kat planında ayaklar(Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü‟nden alınan plan üzerinden iĢlenerek) 

  

Kırklar Kilisesi ayaklarda ve sütunlarda malzeme bozulması görülmemektedir.  
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4.15.5.1.2. Sürekli taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Sürekli taĢıyıcılar olan duvarlarda oyuklanma,  derz boĢalması, çiçeklenme, duvardaki 

süslemelerde –yazılarda form kayıpları, nem etkisiyle ve güneĢ ıĢınları sebebiyle taĢ 

malzemenin zarar görmesi sonucu oluĢan renk değiĢimleri, malzemenin özgün halinin 

bozulması sonucu malzemenin özgün halini kullanmak yerine yer yer çimento kullanımı 

ile hatalı malzeme onarımlar mevcuttur.  

 
Cami avluya bakan kuzey cephesindeki duvarlarda bozulmalar mevcuttur(ġekil 4.475, 

ġekil 4.476, ġekil 4.477, ġekil 4.478). 

 

 
 

Şekil 4.475. Cami avluya bakan kuzey cephesindeki duvarlarda bozulmalar 

 

   
 

Şekil 4.476. Form kaybı (a), Form kaybı(b), Renk değiĢimi ve Oyuklanma(c) 

 

(b)(a) (c)
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Şekil 4.477. Çiçeklenme (e), derz boĢalması(f) 
 

 
 

 

Şekil 4.478. Hatalı onarım(g), renk değiĢimi (h) 
 
Kırklar Kilisesi güney cephesinde form kaybı mevcuttur(ġekil 4.479).   
 

 
 

Şekil 4.479. Kırklar Kilisesi güney cephesi form kaybı(a) 
 

Yapının sokağa bakan doğu cephesindeki duvarlarda bozulmalar mevcuttur(ġekil 4.480, 

ġekil 4.481).  

 

(e) (f)

(g) (h)
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Şekil 4.480.Yapının sokağa bakan doğu cephesindeki duvarlarda oluĢan bozulmalar 
 

   
 

Şekil 4.481. Çiçeklenme-renk değiĢimi (a), oyuklanma(b), Form kaybı- hatalı 
onarım(c) 

 
4.15.5.2. Yatay taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Kilisenin üst örtüsü(3 numaralı mekân) tonozlardan oluĢmaktadır. Avlular (1 ve 2 

numaralı mekân)düz döĢemedir. Okul kilisesi olan mekânda (4 numaralı)  üstte 

kullanılan çan kulesinde dilimli kubbe kullanımı görülmektedir(ġekil 4.482)  

 

(a) (c)(b)
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Şekil 4.482.  Yapıda plan Ģemasında döĢeme yerleri (Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü‟nden alınan plan üzerinden iĢlenerek) 
 
Düz döĢeme olan avluda (1 numaralı mekân) renk değiĢimi görülmektedir(ġekil 
4.483). 
 

 
 

Şekil 4.483.  1 numaralı döĢemede renk değiĢimi 
 

 

2 numaralı mekân aĢınma, çan kulesinde(4 numaralı mekân) yüzey kirliliği 

görülmektedir(ġekil 4.484) 

 

  
 

Şekil 4.484. 2 numaralı döĢemede aĢınma(a), 4 numaralı döĢemede (kubbede) yüzey 
kirliliği(b)  

 

(a) (b)
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4.15.5.3. Merdivenlerde görülen sorunlar 
 
Merdivenler düzgün kesme taĢ malzeme ile yapılmıĢtır Merdivenlerde aĢınma, hatalı 

onarımlar mevcuttur(ġekil 4.485, ġekil 4.486). 

 

 
 

Şekil 4.485. Plan Ģemasında merdiven yerleri (Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü‟nden alınan plan üzerinden iĢlenerek) 
 

 
  

Şekil 4.486. 1 nolu merdivende aĢınma, hatalı onarımlar(a), 2 nolu merdivende yüzey 
kirliliği(b) 

 
4.15.5.4. Duvar boşluklarında görülen sorunlar 
 
Bu bölümde duvar boĢluklarında yer alan pencereler, kapılar, kemerler incelenmiĢtir. 
Yapıda çeĢitli tiplerde kapı ve pencere kullanılmıĢtır.  

 
Yapıda dört tip pencere kullanılmıĢtır(ġekil 4.487).Kilisenin güney cephesinde 1-

2numaralı pencerede birinci tip pencere kullanılmıĢtır. Okul kilisesi cephesinde 3- 4 

numaralı pencere ikinci tiptir. 5-6-7 numaralı pencerelerde üçüncü tip pencere 

kullanılmıĢtır. 8 nolu pencereler dördüncü tiptir. Birinci tip pencereler dikdörtgen 

(a)

(b)
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formlu olup iki kanatlı ahĢap pencereler olup kasa ve kanatlar duvarın iç kısmına 

oturmuĢtur. Ġkinci tipteki pencereler iki kanatlı üç bölmeli ahĢap pencerelerdir. Üçüncü 

tipteki pencereler sivri kemerli, tek kanatlı bölmeli üstten açılabilir sabit penceredir. 

Pencereler duvarın iç kısmına oturtulmuĢtur. Pencere altlarında denizlik 

bulunmamaktadır. Dördüncü tip pencere ahĢap, sivri kemerli tek kanatlı üstten açılabilir 

pencere olup kasa ve kanatlar duvarın iç kısmına oturmuĢtur(ġekil 4.488).  

 

  
 

Şekil 4.487. Kırklar Kilisesi kullanılan pencere tipleri (Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü‟nden alınan plan üzerinden iĢlenerek) 

 

    
 

Şekil 4.488. Tip 1(a),Tip 2(b),Tip 3(c),Tip 4(d) 

 
Yapıda dört tip kapı kullanılmıĢtır(ġekil 4.489). Yapının avlu giriĢini sağlayan 1 

numaralı kapı birinci tiptir. Metal malzemeden yapılmıĢ olup yuvarlak kemerli iki 

kanatlıdır. Kapı üzerindeki lentoda süslemeler mevcuttur. Kiliseye giriĢi sağlayan 2-3-4- 

numaralı kapı ikinci tip olup, iki kanatlı demir kapılardır. Kapı üzerinde kapı 

tokmakları, halkaları görülmektedir. Üzerinde yatay ve dikey daire formlu mıhlar 

mevcuttur. 5 numaralı kapı üçüncü tip olup demir malzemeden yapılmıĢ üzerinde yatay 

ve dikey daire formlu mıhlar mevcuttur.6 numaralı kapı dördüncü tip olup dikey 

ahĢaplar birbirine daire formlu mıhlarla tutturulmuĢtur. Tek kanatlı olup yuvarlak 

kemerlidir. Kemer üzerinde süslemeler mevcuttur. Tüm kapı altlarında taĢ eĢikler 

bulunmaktadır(ġekil 4.490). 

(a) (b) (c) (d)
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Şekil 4.489. Kilisede kullanılan kapı tipleri (Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü‟nden alınan plan üzerinden iĢlenerek) 

 

    
 

Şekil 4.490. Tip 1(1 numaralı kapı)(a), Tip 2 (2-3-4 numaralı kapılar)(b), Tip 3 (5 
numaralı kapı)(c), Tip 4 (6 numaralı kapı)(d) 

 
Kapı ve pencerelerde malzeme bozulmaları görülmektedir. Kilisede kullanılan tüm 

ahĢap pencerelerde aĢınma mevcuttur.  

 
1 numaralı kapıda ise boyada malzeme kaybının olduğu gözlenmiĢtir.2-3-4-5nolu 

kapıda ve elemanlarında korozyona rastlanmıĢtır. Duvar boĢlukları olan pencerelerin 

üzerinde kullanılan lentolarda yüzey kaybı görülmüĢtür. Pencere eĢiklerinde herhangi 

bir bozulmaya rastlanmamıĢtır. Kapıların lentolarında yüzey kaybı görülmüĢtür. Kapı 

denizliklerinde aĢınma görülmektedir. 

 

(a) (b) (c) (d)
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Aynı zamanda caminin iç mekânında da açıklık geçmek amacıyla pek çok kemer 

kullanımı görülmektedir. Yapıda sivri kemer kullanımına rastlanmaktadır. Kemerlerde 

çiçeklenme mevcuttur. 

 
4.15.5.5. Yardımcı elemanlarda görülen sorunlar  
 
ġebeke ve baca bulunmamaktadır. Silmelerde yüzey kirliliği görülmektedir. Çörten ve 

örtüye geçiĢ elemanlarında malzeme bozulmaması bulunmamaktadır. 

 
4.15.5.6. Tespit çizelgeleri 
 
Bu bölümde Kırklar Kilisesi yapı malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara ait tespit 

çizelgelerine yer verilmiĢtir. Bu kapsamda Çizelge 4.76‟de Kırklar Kilisesi kâgir 

malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.77‟de Kırklar 

Kilisesi ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 

4.78‟de Kırklar Kilisesi metal malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.79‟de 

Kırklar Kilisesi harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara yer 

verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.76. Kırklar  Kilisesi kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.77. Kırklar Kilisesi ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.78. Kırklar Kilisesi yapı elemanlarında kullanılan metal malzemelerde 
karĢılaĢılan sorunlar 
 

 

METAL YAPI ELEMANLARI 
SORUNLAR 
(Korozyon) 

D
U

V
A

R
  

BO
ġL

U
K

LA
RI

 

PENCERELER Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar  

(Lokma Parmaklıklar) 

+ 

KAPILAR 

 

 

 

Kasalar + 

Kanatlar + 

Tamamlayıcı 

Elemanlar  

(Metal KuĢaklar) 

+ 

 
Çizelge 4.79. Kırklar Kilisesi harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde karĢılaĢılan 
sorunlar 

 
 
HARÇ, SIVA 

VE BOYALAR      

SORUNLAR 

Çatlak Kabarma – 

Dökülme 

Malzeme Kaybı 

Inkara Harcı - - + 

Horasan Harcı    

Sıva    

Boya    

 
4.16. Meryem Ana Kilisesi  
 
4.16.1. Konum 
 
Meryem Ana Kilisesi; Cumhuriyet meydanında Mardin müzesinin hemen yanında 

bulunmaktadır(ġekil 4.491).  



338 
 

 
 
Şekil 4.491. Meryem Ana Kilisesi kent içindeki konumu (Mardin Artuklu Belediyesi 
arĢivinden iĢlenerek) 
 
4.16.2. Tarihçe 
 
Meryem Ana Kilisesi; Süryani Katolik cemaatine ait olan kilise 1986 yılında ĠnĢa 

edilmiĢtir. Cemaati olmadığından dolayı aktif halde bulunmamaktadır. Antakya patriği 

Ġgnaios Antuhan Semheri tarafından yaptırılmıĢtır.1895 yılında yanına patrikhane 

eklenmiĢtir. Patrikhane 1988 yılında kültür bakanlığına devredilmiĢtir.1955 yılında 

restore edilerek müze haline dönüĢtürülmüĢtür (Mardin Tanıtım Kitapçığı 2012) 

 
4.16.3. Mekânsal özellikler 
 
Yapı; ana ibadet mekânı ve avludan meydana gelen dikdörtgen bir plan Ģemasını 

kapsamaktadır. Avluya giriĢte bugün konut olarak kullanılan mekânlar bulunmaktadır 

(ġekil 4.492).   
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Şekil 4.492. Meryem Ana Kilisesi zemin kat plan Ģeması 
 

4.16.4. Cephe özellikleri 
 
Ġbadet yeri olarak kullanılan mekân olan ve avlunun kuzeyinde kalan cephe (1 numaralı 

cephe) , avlunun doğusunda kalan cephe (2 numaralı cephe) ve avlunun batısında kalan 

cephe (3 numaralı cephe) olarak adlandırılmıĢtır(ġekil 4.495). Yapıda tüm duvarlarda 

dıĢ cephede düzgün kesme taĢ kullanılmıĢtır. Çift cidarlı olan duvarların iç mekâna 

bakan yüzlerinde kaba yonu taĢ kullanımı görülmektedir. 
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CEPHE NO CEPHE ADI 

1 Nolu Cephe Avlu Kuzey Cephesi 

2 Nolu Cephe Avlu Doğu Cephesi 

 
3 Nolu Cephe 

Avlu Batı Cephesi 

Şekil 4.493. Meryem Ana kilisesi plan Ģemasında cephe numaraları 
 
Yapının giriĢ cephesi (1 numaralı cephe) güneye açılmaktadır. Ġki katlıdır. Ġbadet yerine 

ana giriĢ kapısı derin ve yüksekçe bir niĢ üzerindedir. NiĢ dıĢa bir miktar çıkıntı 

yapmaktadır. NiĢ iki sıra mukarnaslı dikdörtgen bir silme ile çerçeve içine alınmıĢtır. 

Zemin katta dört adet pencere boĢluğu ve özgün olmadığı aĢikâr olan bir adet kapı yer 

almaktadır. Ġkinci katta ise sekiz adet pencere boĢluğu yer almaktadır. Zemin katta yer 

alan pencerelerin üzerinde yuvarlak ve sivri kemer kullanımı görülmektedir. Ġkinci katta 

ise bazı pencereler üç dilimli kemerli niĢ içerisine yerleĢtirilerek cepheye hareket 

kazandırılmıĢtır. Çatı örtüsünün beden duvarı ile birleĢtiği yerde yer alan boylu boyunca 

yivli silme yer almaktadır(ġekil 4.496). 

 

 
 

Şekil 4.494. Meryem Ana Kilisesi avlu güney cephesi(1 numaralı cephe) 
 
Avlu doğu (2 numaralı cephe)beden duvarının en sağında, ana avluya geçiĢi sağlayan 

sivri kemerli eyvan yer almaktadır. Eyvanın batısında alt kısımda sivri kemerli bir niĢ 
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ve üst kısımda bir adet pencere boĢluğu görülmektedir. Cephede çatı örtüsü ile beden 

duvarının birleĢtiği yerde görülen yivli süsleme cepheye hareket kazandırmaktadır(ġekil 

4.497). 

 

 
 

Şekil 4.495. Meryem Ana Kilisesi giriĢ cephesi(2 numaralı cephe) 
 
Avlu batı cephesi (3 numaralı cephe) tek katlı olup, süslemeler açısından en zengin 

cephedir. Cephe beden duvarının en batısında bir adet kapı boĢluğu bulunmaktadır. 

Kapı, iki sütun üzerine oturtulmuĢ iki sıra silme ile çerçeve içine alınmıĢtır. Kapının 

doğusunda ise süslemeli bir kitabe yer almaktadır(ġekil 4.488). 
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Şekil 4.496. Meryem Ana Kilisesi 3 numaralı cephe 

 
4.16.5. Yapısal özellikler ve malzeme sorunları 
 
Medrese yapım sistemi ile inĢa edilmiĢtir. Yapıda ana yapım malzemesi yöreden 

çıkarılan sarı kireç taĢı(sert) olma üzere; ahĢap, metal, harç diğer kullanılan özgün 

malzemelerdir. Medresede strüktürel amaçlı sarı kireç taĢı(sert)kullanımı görülmektedir. 

Süsleme yapılan yerlerde yumuĢak olan kızılımsı kireç taĢı(az sert) kullanılmıĢtır. 

AhĢap malzeme pencere ve kapılarda kullanılmıĢtır. Kapı menteĢeleri- kuĢakları, kapı 

kilit ve sürgüleri, kapı tokmakları, halkaları ve kulplarında ve lokma parmaklıklarda 

metal malzeme kullanılmıĢtır. Çan kulesinde bakır ve demir kullanımı görülmektedir.  

Yapıda bağlayıcı harç olarak yöresel „ınkara‟ harcı(kireç taĢı tozu(ince elek kumu) + 

söndürülmüĢ kireç) kullanımı görülmektedir. Sıva kullanımı görülmemektedir. 

 
Meryem Ana Kilisesi yapı elemanlarında kullanılan yapı malzemeleri Çizelge 4.80‟de 

görülmektedir.  
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Çizelge 4.80. Meryem Ana Kilisesi Kullanılan Özgün Malzemeler 
 

 

 

 

 

 

YAPI ELEMANLARI 

YAPI MALZEMELERİ 

TaĢ 

Tu
ğl

a 

A
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TEK TAġIYICILAR 

Ayaklar - - + - - - + - - 

Sütunlar - - + - - - + - - 

SÜREKLĠ 

TAġIYICILAR 

Duvarlar - + + - - - + - - 

Y
A

TA
Y

 

TA
ġI

Y
IC

I 

DÖġEMELER 

Düz - - + - - - + - - 

Eğrisel Tonozlar - - + - - - + - - 

Kubbeler          

MERDĠVENLER - - + - - - + - - 

D
U

V
A

R
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ġL

U
K
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RI

 

 

 

PENCERELER 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + - - - - 

Kanatlar - - - - + - - - - 

Denizlikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

 

 

 

KAPILAR 

 

 

 

Lento ve Söveler - - + - - - + - - 

Kasalar - - - - + + - - - 

Kanatlar - - - - + + - - - 

EĢikler - - + - - - + - - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

- - - - - + - - - 

KEMERLER 

 

- - + - - - + - - 

Y
A
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D
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I 
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ÖRTÜYE GEÇĠġ ELEMANLARI - - + - - - + - - 

ġEBEKELER          

KORKULUKLAR - - - - + - - - - 

SĠLMELER - - + - - - + - - 

ÇÖRTENLER          

BACALAR          

KAPLAMALAR          
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4.16.5.1. Düşey taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
DüĢey taĢıyıcılar tek taĢıyıcılar ve sürekli taĢıyıcılar olmak üzere iki kısımda 

incelenmiĢtir. 

 
4.16.5.1.1. Tek taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Ġbadet mekânı yirmi bir adet kesme taĢ malzeme kullanılarak yapılmıĢ sütun ile üst 

örtüyü taĢımaktadır. Sütunlardaki süslemelerde form kaybı ve hatalı onarımlar 

görülmektedir (ġekil 4.497, ġekil 4.498). 

 

 
 

Şekil 4.497. Sütunlarda hatalı onarım(çimento kullanımı) 
 

 
 

Şekil 4.498. Sütunda süslemelerde form kaybı 
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4.16.5.1.2. Sürekli taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Ana ibadet mekânı duvarları iç ve dıĢ duvarlar olmak üzere iki taraflıdır. Çift cidarlı 

duvarlarda iç duvarlar kaba yonu taĢ kullanımı görülmektedir. DıĢ duvarlar ise düzgün 

kesme taĢ duvardır. Ġç mekân ara duvarlarında düzgün kesme taĢ kullanılmıĢtır. Sürekli 

taĢıyıcılar olan duvarlarda yüzey kaybı, yüzey kirliliği, pas lekeleri, duvardaki 

süslemelerde –yazılarda form kayıpları, nem etkisiyle ve güneĢ ıĢınları sebebiyle taĢ 

malzemenin zarar görmesi sonucu oluĢan renk değiĢimleri, malzemenin özgün halinin 

bozulması sonucu malzemenin özgün halini kullanmak yerine yer yer çimento kullanımı 

ile hatalı malzeme onarımlar mevcuttur.  

 
Meryem Ana Kilisesi 1 numaralı duvarlarda bozulmalar mevcuttur(ġekil 4.499, ġekil 

4.500). 

 

 

 
 

Şekil 4.499 . Meryem Ana Kilisesi 1 numaralı duvarlarda bozulmalar 
 

  
 

Şekil 4.500. Yüzey kaybı ve yüzey kirliliği (a), çimento kullanımı (b) 
 

(b)

(a)
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Şekil 4.501. Pas lekesi(c),pas lekesi(d), pas lekesi ve  renk değiĢimi(e) 
 

Meryem Ana Kilisesi batı 2 numaralı duvarda malzeme bozulmaları mevcuttur(ġekil 

4.502, ġekil 4.503). 

 

 
 

Şekil 4.502. Meryem Ana Kilisesi batı 2 numaralı duvarda malzeme bozulmaları 
 

   
 

Şekil 4.503. Renk değiĢimi(a),hatalı onarım(b),yüzey kirliliği(c) 

 

 (c) (d) (e)

(a) (b) (c)
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Avlu doğu cephesine bakan duvarda yüzey kaybı, süslemelerde form kaybı ve renk 

değiĢimi ve hatalı onarımlar mevcuttur(ġekil 4.506). 

 

 
 
Şekil 4.504. Avlu doğu cephesindeki duvarlarda yüzey kaybı, süslemelerde form kaybı 
ve renk değiĢimi ve hatalı onarımlar 
 
Kilisede iç mekândaki tüm duvarlarda renk değiĢimi, hatalı onarım mevcuttur(ġekil 

4.507). 

 

  
 

Şekil 4.505. Kilisede iç mekândaki tüm duvarlarda renk değiĢimi, hatalı onarım 

 



348 
 

4.16.5.2. Yatay taşıyıcılarda görülen sorunlar  
 
Yapının üst örtüsü tonozlardan oluĢmaktadır. 1 numaralı mekânda sivri tonoz,2 

numaralı mekânda haç tonoz bulunmaktadır.3 numaralı mekân olan avluda, düz döĢeme 

kesme taĢtır.4 numaralı mekân olan ana ibadet mekânın üst örtüsü ise haç tonozlardan 

oluĢmaktadır(ġekil 4.506, ġekil 4.507). 

 

 
 

Şekil 4.506.  Meryem Ana Kilisesi plan Ģemasında mekân numaralandırılması 
 

   
 

Şekil 4.507. (1 numaralı mekânda) sivri tonoz kullanımı(a), 2 numaralı mekânda haç 
tonoz kullanımı(b), 4 numaralı mekânda haç tonoz kullanımı(c) 

 

(a) (b) (c)
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2 numaralı mekândaki düz döĢemede çimento kullanımından kaynaklanan hatalı 

onarımlar görülmektedir. 3 numaralı mekân olan ana avlu döĢemesinde insan kaynaklı 

aĢınma mevcuttur. Tonozlarda herhangi bir malzeme bozulmasına 

rastlanılmamaktadır(ġekil 4.508). 

 

  
 

Şekil 4.508. 2 numaralı mekândaki düz döĢemede hatalı onarım(a) ,3 numaralı 
mekânda düz döĢemede aĢınma(b) 

 
4.16.5.3.Merdivenlerde Görülen Sorunlar 
 
Merdivenler düzgün kesme taĢ malzeme ile yapılmıĢtır. Merdivenlerde aĢınma, 

çiçeklenme,yosunlaĢma,renk değiĢimi görülmektedir(ġekil 4.511, ġekil 4.512). 

 

  

Şekil 4.509. Mekân numaraları(a), 2 numaralı mekânda merdivende aĢınma(b) 

(a)

(b)(a)
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Şekil 4.510. 4 numaralı mekanda merdivende çiçeklenme, yosunlaĢma, renk değiĢimi 
 
4.16.5.4. Duvar boşluklarında görülen sorunlar 
 
Bu bölümde duvar boĢluklarında yer alan pencereler, kapılar, kemerler incelenmiĢtir. 
Yapıda çeĢitli tiplerde kapı ve pencere kullanılmıĢtır. Yapıda altı tip pencere 

kullanılmıĢtır. GörünüĢ üzerindeki 1 numaralı pencere 1. Tiptir.2-9-10-12-13 numaralı 

pencereler ikinci tiptir.3-4 üçüncü tip olup, 8-11 numaralı pencereler beĢinci tiptir.13 

numararalı pencere 6.tiptir(ġekil 4.511). 

 

 
 

Şekil 4.511. GörünüĢler üzerinde pencere numaralandırılması 
 
Birinci tipteki pencere özgün olmayan pvc esaslı penceredir. Ġkinci tipteki pencereler 

tek kanatlı sabit lokma parmaklıklı pencerelerdir. Pencereler duvarın dıĢ kısmına 

oturtulmuĢtur. Pencere altlarında denizlik bulunmamaktadır. Üçüncü tip pencereler 
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dikdörtgen formlu iki kanatlı açılabilir pencereler olup kasa ve kanatlar duvarın dıĢ 

kısmına oturmuĢtur. Dördüncü tip pencereler, dikdörtgen formlu olup üstü sabit, altı iki 

kanatlı bölmeli ahĢap pencerelerdir. Kasa ve kanatlar duvarın dıĢ kısmına oturmuĢtur. 

BeĢinci tipteki pencereler dikdörtgen formlu küçük boyutlu pencerelerdir.5.tip 

pencereler iki kanatlı bölmeli ahĢap pencerelerdir. Avlu cephesine bakan tüm pencereler 

5.tip pencerelerdir(ġekil 4.514).  

 

     
 

Şekil 4.512. Tip 1(a),tip 2(b),tip 3(c),tip 4(d),tip 5(e)  

 
5-6-7 numaralı ahĢap pencerelerde çatlak-kırık, aĢınma, renk değiĢimi mevcuttur. 

Lokma parmaklıklarda korozyona rastlanmıĢtır. Duvar boĢlukları olan pencerelerin 

üzerinde kullanılan lento ve sövelerde yüzey kaybı görülmüĢtür. Pencere eĢiklerinde 

herhangi bir bozulmaya rastlanmamıĢtır. (ġekil 4.513). 

 

 
 

Şekil 4.513. 5-6-7 numaralı ahĢap pencerelerde çatlak-kırık, aĢınma, renk değiĢimi 
 
Yapıda sekiz adet kapı kullanılmıĢtır(ġekil 4.506). Yapının avlu giriĢini sağlayan 1 

numaralı kapı metal kapı olup üzeri yuvarlak basık kemerlidir. Avluya geçiĢteki 

konutlara giriĢi sağlayan kapılar 2-3-4 numaralı kapılar olup, ahĢap malzemeden 

yapılmıĢtır. Dikey ahĢap elemanlar yatay dairesel formlu mıhlarla birbirine 

tutturulmuĢtur.5 numaralı kapı ibadet mekânına ana giriĢi sağlayan kapı olup iki kanatlı 

ve metal malzemeden yapılmıĢtır. Üzeri basık kemerlidir.6 numaralı kapı özgün 

(a) (b) (c) (d) (e)
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olmayan kapıdır. 7 numaralı kapı boĢluğu olup demir lokma parmaklıklar halindedir. 

Tüm kapı altlarında taĢ eĢikler bulunmaktadır(ġekil 4.514,ġekil 4.515). 

 

 
 

Şekil 4.514. Kilise plan Ģemasında kapı numaraları 
 

   
 

Şekil 4.515. 1 numaralı kapı(a), 2 numaralı kapı(b), 6 numaralı kapı(c) 
 

(a) (b) (c)
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Şekil 4.516. 5 numaralı kapı(a), 7 numaralı kapı(b) 

 

 
6 numaralı kapı özgün olmadığı için kapılarda hatalı onarımların mevcut olduğu 

görülmektedir. Metal kapılarda korozyon görülmektedir. Kapıların lento ve sövelerinde 

ise yüzey kaybı mevcuttur. Kapı denizliklerinde malzeme bozulması bulunmamaktadır. 

Aynı zamanda caminin iç mekânında da açıklık geçmek amacıyla pek çok kemer 

kullanımı görülmektedir. Yapıda sivri kemer ve yuvarlak kemer kullanımına 

rastlanmaktadır. Kemerlerde yüzey kirliliği mevcuttur. 

 
4.16.5.5. Yardımcı elemanlarda görülen sorunlar  
 
ġebekelerde yüzey kirliliğine rastlanmıĢtır (ġekil 4.517). Mukarnas yapının ana ibadet 

yeri giriĢ kapısının üstündeki süslemelerde görülmektedir. Mukarnaslarda ve silmelerde 

yüzey kirliliği mevcuttur. 

 

 
 

ġekil 4.517. Korkuluklarda yüzey kirliliği 
 

(b)(a)
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Yardımcı ahĢap elemanlar; korkuluklar ve kaplamalar olarak tanımlanmıĢtır. AhĢap 

korkuluk ve kaplamalar görülmemektedir.  

 
4.16.5.6. Tespit çizelgeleri 
 
Bu bölümde Meryem Ana kilisesi yapı malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara ait tespit 

çizelgelerine yer verilmiĢtir. Bu kapsamda Çizelge 4.81‟de yapı kâgir malzeme ile 

üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.82‟de yapı ahĢap malzeme 

ile üretilmiĢ yapı elemanlarında karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.83‟de yapı metal 

malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara, Çizelge 4.84‟de yapı harç, sıva ve boya gibi 

malzemelerinde karĢılaĢılan sorunlara yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.81. Meryem Ana Kilisesi kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.82. Meryem Ana Kilisesi ahĢap malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 
karĢılaĢılan sorunlar  
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Çizelge 4.83. Meryem Ana Kilisesi yapı elemanlarında kullanılan metal malzemelerde 
karĢılaĢılan sorunlar 
 

 

METAL YAPI ELEMANLARI 
SORUNLAR 
(Korozyon) 

D
U

V
A

R
 

BO
ġL

U
K

LA
RI

 
PENCERELER Kasalar - 

Kanatlar - 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

(Lokma Parmaklıklar) 

+ 

KAPILAR 

 

 

 

Kasalar + 

Kanatlar + 

Tamamlayıcı 

Elemanlar 

(Metal KuĢaklar) 

+ 

 
Çizelge 4.84. Meryem Ana Kilisesi harç, sıva ve boya gibi malzemelerinde karĢılaĢılan 
sorunlar 

 
 
HARÇ, SIVA 

VE 
BOYALAR      

SORUNLAR 

Çatlak Kabarma – 

Dökülme 

Malzeme Kaybı 

Inkara Harcı - + + 

Horasan Harcı    

Sıva    

Boya    
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5. SONUÇ 
 
Ġncelen yapılarda yapılan gözlemler sonucu elde edilen verilerde; Mardin ili kentsel sit 

alanındaki incelenen ibadet yapılarında kâgir malzeme ile üretilmiĢ yapı elemanlarında 

genel olarak en fazla karĢılaĢılan sorun renk değiĢimidir. Bu sorunları sırasıyla; aĢınma, 

yüzey kaybı, yüzey kirliliği, çimento kullanımı ve çiçeklenme, bitki oluĢumu, yosun 

oluĢumu, derz boĢalması, form kaybı, oyuklanma, boĢluk-delik oluĢumu, korozyon 

izlemektedir. Yapraklanma ve Ģekerlenme sorununa rastlanmamıĢtır. En az görülen 

sorunların ise sırasıyla; hatalı onarımlardan taĢın boyanması ve çatlak, kavlanma sorunu 

olduğu tespit edilmiĢtir. Ġncelenen on altı adet yapıda en fazla malzeme bozulmaları 

çoktan aza doğru Latifiye Cami, Hatuniye medresesi, Ulucami, Zinciriye medresesi, 

Kasımiye Medresesi, Meryem ana kilisesi, Kırklar Kilisesi, Melik Mahmut Cami, Teker 

Cami, ġehidiye Medresesi, ġeyh Çabuk cami, Reyhaniye Cami, Hamidiye Cami, Zairi 

Cami, Pamuk Cami, Molla Halil cami Ģeklindedir. Bu verilerden elde edinilen bilgiye 

göre Mardin kentsel sit alanındaki incelen on altı adet ibadet yapısı içerisinde en fazla 

malzeme bozulması görülen yapı Latifiye Cami, en az ise Molla Halil camidir. 

 
Mardin de kentsel sit alanındaki incelen on altı adet ibadet yapısında yapı elemanı olan 

taĢ ayaklarda görülen malzeme bozulmaları; yüzey kaybı, boĢluk delik oluĢumu, 

oyuklanma, renk değiĢimi ve çimento kullanımı olarak tespit edilmiĢtir. Ġncelenen on 

altı adet yapıdan; üç tanesinde yüzey kaybı ve oyuklanma, iki adet yapıda boĢluk-delik, 

beĢ adet yapıda renk değiĢimi ve dört adet yapıda ayaklarda çimento kullanımına 

rastlanmıĢtır. Bu veriler sonucunda, bu sorunların arasından en fazla mevcut olan sorun 

renk değiĢimi olarak görülmektedir. Bu sırayı; çimento kullanımı, yüzey kaybı, 

oyuklanma ve boĢluk delik oluĢumu izlemektedir. Ġncelenen on altı adet yapı birbiri 

arasında karĢılaĢtırılacak olursa ise; ayaklarda en fazla soruna Ulucami ve Kasımiye 

Medresesi‟ n de rastlanmaktadır. 

 
TaĢ sütunlarda görülen malzeme bozulmaları; form kaybı ve çimento kullanımı olarak 

tespit edilmiĢtir. Ġncelenen yapılarda sütunlarda malzeme bozulması sadece Meryem ana 

kilisesinde gözlenmiĢtir. 
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TaĢ duvarlarda görülen malzeme bozulmaları; yüzey kaybı, parça kopması, boĢluk-delik 

oluĢumu, oyuklanma, çatlak, kavlanma, derz boĢalması, yüzey kirliliği, kabuk oluĢumu, 

çiçeklenme, bitki oluĢumu, yosun oluĢumu, korozyon, form kaybı, renk değiĢimi ve 

hatalı onarımlardan çimento kullanımı ve diğer hatalı onarımlar olarak tespit edilmiĢtir. 

Ġncelenen on altı adet yapıdan; on adet yapıda yüzey kaybı, bir adet yapıda parça 

kopması, dört adet yapıda boĢluk-delik oluĢumu, altı adet yapıda oyuklanma, iki adet 

yapıda çatlak oluĢumu, dört adet yapıda kavlanma, on adet yapıda form kaybı, dokuz 

adet yapıda derz boĢalması ve yüzey kirliliği, bir adet yapıda kabuk oluĢumu, dokuz 

adet yapıda çiçeklenme, altı adet yapıda bitki oluĢumu, dört adet yapıda yosun oluĢumu, 

beĢ adet yapıda pas lekesi, on adet yapıda form kaybı, on altı adet yapıda renk değiĢimi, 

on beĢ adet yapıda çimento kullanımı ve iki adet yapıda diğer hatalı onarımlara 

rastlanmıĢtır. Bu veriler sonucunda, bu sorunların arasından en fazla mevcut olan sorun 

renk değiĢimi olarak görülmektedir. Bu sırayı; çimento kullanımı, yüzey kaybı, derz 

boĢalması, yüzey kirliliği, çiçeklenme, oyuklanma, bitki oluĢumu, pas lekesi, boĢluk-

delik, kavlanma, yosun oluĢumu, çatlak, diğer onarımlar, parça kopması ve kabuk 

oluĢumu izlemektedir. Ġncelenen on altı adet yapı birbiri arasında karĢılaĢtırılacak olursa 

ise; duvarlarda en fazla soruna Latifiye cami de rastlanmaktadır. En az ise molla Halil 

ve Hamidiye camidir. 

 
TaĢ malzemeli düz döĢemelerde görülen malzeme bozulmaları; derz boĢalması, bitki 

oluĢumu, yosun oluĢumu, aĢınma, renk değiĢimi, çimento kullanımı tespit edilmiĢtir. 

Ġncelenen on altı adet yapıdan; bir adet yapıda derz boĢalması, bir adet yapıda bitki 

oluĢumu, beĢ adet yapıda yosun oluĢumu, dokuz adet yapıda aĢınma, dört adet yapıda 

renk değiĢimi, bir adet yapıda çimento kullanımı rastlanmıĢtır. Bu veriler sonucunda, bu 

sorunların arasından en fazla mevcut olan sorun insan kaynaklı aĢınma olarak 

görülmektedir. Bu sırayı; yosun oluĢumu, renk değiĢimi, derz boĢalması, bitki oluĢumu, 

çimento kullanımı izlemektedir. Ġncelenen on altı adet yapı birbiri arasında 

karĢılaĢtırılacak olursa ise; düz döĢemelerde en fazla soruna Latifiye camide 

rastlanmaktadır. Molla Halil ve pamuk camide ise döĢemelerde malzeme sorununa 

rastlamamıĢtır. 

 
TaĢ malzemeli eğrisel döĢemelerde görülen malzeme bozulmaları; derz boĢalması, 

yüzey kirliliği, kabuk oluĢumu, çiçeklenme, bitki oluĢumu, yosun oluĢumu, renk 
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değiĢimi, çimento kullanımı ve diğer hatalı onarımlar olarak tespit edilmiĢtir. Ġncelenen 

on altı adet yapıdan; eğrisel döĢemelerden bir adet yapıda derz boĢalması, üç adet 

yapıda yüzey kirliliği, bir adet yapıda kabuk oluĢumu,, beĢ adet yapıda çiçeklenme, iki 

adet yapıda bitki oluĢumu ,üç adet yapıda yosun oluĢumu, dokuz adet yapıda renk 

değiĢimi, iki adet yapıda çimento kullanımı ve bir adet yapıda hatalı diğer onarımlara 

rastlanmıĢtır. Bu veriler sonucunda, bu sorunların arasından en fazla mevcut olan sorun 

renk değiĢimi olarak görülmektedir. Bu sırayı; çiçeklenme, yüzey kirliliği, yosun 

oluĢumu, bitki oluĢumu, kabuk oluĢumu ve çimento kullanımı izlemektedir. Ġncelenen 

on altı adet yapı birbiri arasında karĢılaĢtırılacak olursa ise; eğrisel döĢemelerde en fazla 

soruna Latifiye camide rastlanmaktadır.  

 
TaĢ merdivenlerde görülen malzeme bozulmaları; yüzey kaybı, oyuklanma, yüzey 

kirliliği, çiçeklenme, bitki oluĢumu, yosun oluĢumu, aĢınma, renk değiĢimi, çimento 

kullanımı olarak tespit edilmiĢtir. Ġncelenen on altı adet yapıdan; altı adet yapıda yüzey 

kaybı, bir adet yapıda oyuklanma, üç adet yapıda yüzey kirliliği, iki adet yapıda 

çiçeklenme, bir adet yapıda bitki oluĢumu, iki adet yapıda yosun oluĢumu, on iki adet 

yapıda aĢınma, iki adet yapıda renk değiĢimi, bir adet yapıda çimento kullanımı 

rastlanmıĢtır. Bu veriler sonucunda, bu sorunların arasından en fazla mevcut olan sorun 

aĢınma olarak görülmektedir. Bu sırayı; yüzey kaybı, yüzey kirliliği, çiçeklenme, yosun 

oluĢumu, renk değiĢimi, oyuklanma, bitki oluĢumu, çimento kullanımı izlemektedir. 

Ġncelenen on altı adet yapı birbiri arasında karĢılaĢtırılacak olursa ise; ayaklarda en fazla 

soruna Latifiye cami de rastlanmaktadır. Bunu yakın bir oranla Meryem ana kilisesi 

izlemektedir. 

 
Duvar boĢlukları olan pencerelerin lentolarında görülen malzeme bozulmaları; yüzey 

kaybı, parça kopması, yüzey kirliliği, renk değiĢimi olarak tespit edilmiĢtir. Ġncelenen 

on altı adet yapıdan; her birinden iki adet yapıda yüzey kaybı, parça kopması, yüzey 

kirliliği, renk değiĢimine rastlanmıĢtır. Pencerelerde eĢiklerde malzeme bozulmasına 

rastlanmamıĢtır. Ġncelenen on altı adet yapı birbiri arasında karĢılaĢtırılacak olursa ise;  

duvar boĢluklarından pencerelerde en fazla malzeme bozulması Latifiye camidedir 

Duvar boĢlukları olan kapıların lentolarında görülen malzeme bozulmaları; yüzey kaybı, 

parça kopması, yüzey kirliliği, renk değiĢimi olarak tespit edilmiĢtir. BeĢ adet yapıda 

yüzey kaybı, iki adet yapıda parça kopması, yüzey kirliliği, renk değiĢimi 
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görülmektedir. Bu veriler sonucunda, bu sorunların arasından en fazla mevcut olan 

sorun yüzey kaybıdır. Ġncelenen on altı adet yapıdan kapı denizliklerinde on iki 

adedinde aĢınma sorununa rastlanmıĢtır. Ġncelenen on altı adet yapı birbiri arasında 

karĢılaĢtırılacak olursa ise; kapılarda en fazla bozulma Latifiye ve Hatuniye 

medresesinde görülmektedir  

 
Duvar boĢluklarından olan kemerlerde yüzey kaybı, çatlak, kavlanma, yüzey kirliliği, 

kabuk oluĢumu, çiçeklenme, renk değiĢimi, çimento kullanımı sorunu tespit edilmiĢtir. 

Ġncelenen on altı adet yapıdan; iki adet yapıda yüzey kaybı, bir adet yapıda çatlak ve 

kavlanma, iki adet yapıda yüzey kirliliği, bir adet yapıda kabuk oluĢumu, beĢ adet 

yapıda çiçeklenme, altı adet yapıda renk değiĢimi, dört adet yapıda çimento kullanımına 

rastlanmıĢtır. Bu veriler sonucunda, bu sorunların arasından kemerlerde en fazla mevcut 

olan sorun renk değiĢimi olarak görülmektedir. Bu sırayı; çiçeklenme, çimento 

kullanımı, yüzey kaybı, yüzey kirliliği, çatlak, kavlanma, kabuk oluĢumu izlemektedir. 

Ġncelenen on altı adet yapı birbiri arasında karĢılaĢtırılacak olursa ise Kemerlerde ise 

Latifiye, reyhaniye en fazla bozulma görülen yapılardır. 

 
Yardımcı elemanlar Ģebeke, silme, çörten, baca, örtüye geçiĢ elemanları olarak 

tanımlanmıĢtır. Mardin de kentsel sit alanındaki incelen on altı adet ibadet yapısında 

Ģebekelerde  görülen malzeme bozulmaları;  birer adet yapıda derz boĢalması yüzey 

kirliliği, çimento kullanımı olarak tespit edilmiĢtir.. Ġncelenen on altı adet yapı birbiri 

arasında karĢılaĢtırılacak olursa ise; Ģebekelerde en fazla soruna Latifiye cami de 

rastlanmaktadır.  

 
Silmelerde görülen malzeme bozulmaları;  yüzey kaybı, yüzey kirliliği, kabuk oluĢumu, 

çiçeklenme, bitki oluĢumu, yosun oluĢumu, renk değiĢimi olarak tespit edilmiĢtir. 

Ġncelenen on altı adet yapıdan; bir adet yapıda yüzey kaybı, on adet yapıda yüzey 

kirliliği, iki adet yapıda kabuk oluĢumu ve çiçeklenme, dört adet yapıda bitki oluĢumu, 

birer adet yapıda yosun oluĢumu ve renk değiĢimi görülmektedir. Bu veriler sonucunda, 

bu sorunların arasından silmelerde en fazla mevcut olan sorun yüzey kirliliğidir. 

Ġncelenen on altı adet yapı birbiri arasında karĢılaĢtırılacak olursa ise; Ģebekelerde en 

fazla soruna Latifiye cami de rastlanmaktadır.  
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Çörten görülen malzeme bozulmaları;  yüzey kaybı, yüzey kirliliği, çiçeklenme, bitki 

oluĢumu, aĢınma, renk değiĢimi olarak tespit edilmiĢtir. Ġncelenen on altı adet yapıdan; 

dört adet yapıda yüzey kaybı, üç adet yapıda yüzey kirliliği, iki adet yapıda çiçeklenme, 

birer adet yapıda bitki oluĢumu, aĢınma, renk değiĢimi görülmektedir. Bu veriler 

sonucunda, bu sorunların arasından çörtenlerde en fazla mevcut olan sorun yüzey kaybı 

olarak görülmektedir. Ġncelenen on altı adet yapı birbiri arasında karĢılaĢtırılacak olursa 

ise; çörtenlerde en fazla soruna Latifiye cami de rastlanmaktadır. Baca kullanımına 

rastlanmamıĢtır. 

 
Örtüye geçiĢ elemanlarında görülen malzeme bozulmaları;  derz boĢalması, yüzey 

kirliliği, form kaybı, renk değiĢimi, çimento kullanımı ve taĢın boyanması olarak tespit 

edilmiĢtir. Ġncelenen on altı adet yapıdan iki adet yapıda derz boĢalması ve yüzey 

kirliliği,  birer adet yapıda form kaybı ve renk değiĢimi, iki adet yapıda çimento 

kullanımı ve bir adet yapıda taĢın boyanması Ģeklindedir. Ġncelenen on altı adet yapı 

birbiri arasında karĢılaĢtırılacak olursa ise; örtüye geçiĢ elemanlarında en fazla soruna 

Latifiye cami de rastlanmaktadır. 

 
AhĢap elemanlarda; duvar boĢlukları olan pencerelerde kasalarda ve kanatlarda; çatlak-

kırık, biçimsel deformasyon, aĢınma, renk değiĢimi, hatalı onarım malzeme sorunları 

tespit edilmiĢtir. Ġncelenen on altı adet yapıdan; yedi adet yapıda çatlak-kırık, dört adet 

yapıda biçimsel deformasyon, on bir adet yapıda aĢınma, dokuz adet yapıda renk 

değiĢimi ve altı adet yapıda hatalı onarıma rastlanmıĢtır. Pencere kanatlarında ise altı 

adet yapıda çatlak –kırık, üç adet yapıda biçimsel deformasyon, on adet yapıda aĢınma, 

sekiz adet yapıda renk değiĢimi ve altı adet yapıda hatalı onarıma rastlanmıĢtır. 

Verilerden elde edilen bilgiye göre; pencere kasa ve kanatlarında en fazla görülen 

malzeme bozulması aĢınmadır. Bu sırayı renk değiĢimi, çatlak-kırık, hatalı onarım ve 

biçimsel deformasyon takip etmektedir. Ġncelenen on altı yapı kendi arasında 

karĢılaĢtırılacak olursa; pencere kasa ve kanatlarında en fazla malzeme bozulması tespit 

edilen yapı Hatuniye Medresesi‟dir. 

 
AhĢap elemanlarda; duvar boĢlukları olan kapılarda kasalarda ve kanatlarda yüzey 

kaybı, çatlak-kırık, biçimsel deformasyon, aĢınma, renk değiĢimi, hatalı onarım 

malzeme sorunları tespit edilmiĢtir. Ġncelenen on altı adet yapıdan; kapı kasalarında; iki 
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adet yapıda yüzey kaybı, dört adet yapıda çatlak-kırık, iki adet yapıda biçimsel 

deformasyon, altı adet yapıda aĢınma, sekiz adet yapıda renk değiĢimi, on adet yapıda 

hatalı onarıma rastlanmıĢtır. Kapı kanatlarında ise bir adet yapıda yüzey kaybı, dört adet 

yapıda çatlak-kırık, iki adet yapıda biçimsel deformasyon, altı adet yapıda aĢınma, sekiz 

adet yapıda renk değiĢimi, on bir adet yapıda hatalı onarım rastlanmıĢtır. Verilerden 

elde edilen bilgiye göre; pencere kasa ve kanatlarında en fazla görülen malzeme 

bozulması aĢınmadır. Bu sırayı renk değiĢimi, çatlak-kırık, hatalı onarım ve biçimsel 

deformasyon takip etmektedir. Ġncelenen on altı yapı kendi arasında karĢılaĢtırılacak 

olursa; pencere kasa ve kanatlarında en fazla malzeme bozulması tespit edilen yapı 

Zinciriye Medresesidir. 

 
Mardin kentsel sit alanındaki ibadet yapılarında metal elemanlarda görülen malzeme 

bozulmaları korozyon Ģeklindedir. Ġncelenen on altı adet yapıdan dokuz adet yapıda 

pencerelerin tamamlayıcı elemanlarında korozyon gözlenmiĢtir. Kapıların ise kasa ve 

kanatlarında iki adet yapıda, kapıların tamamlayıcı elemanlarında ise on üç adet yapıda 

bozulma tespit edilmiĢtir. Pencerelerin kasa ve kanatlarında metal bozulma 

gözlenmemiĢtir. Ġncelenen on altı yapı kendi arasında karĢılaĢtırılacak olursa; en çok 

metal malzeme bozulması Kırklar Kilisesi ve Meryem ana kilisesinde gözlenmektedir. 

 
Mardin kentsel sit alanındaki incelenen ibadet yapılarında harçlar ve bağlayıcı malzeme 

sorunları ınkara harcındaki kabarma-dökülme ve malzeme kaybı Ģeklindedir.4 adet 

yapıda kabarma –dökülme ve on altı adet yapıda ınkara harcında malzeme kaybı tespit 

edilmiĢtir. Ġncelenen yapılar kendi arasında karĢılaĢtırılacak olursa; en çok bozulma 

Latifiye Cami, Zinciriye Medresesi, Kasımiye Medresesi ve Meryem Ana Kilisesi‟nde 

gözlenmiĢtir. 

 

TaĢ onarımında teĢhis, temizleme, sağlamlaĢtırma, kozmetik ve plastik onarım, su 

iticilerin ve yüzey koruyucuların kullanılması önerilmektedir. Temizlik öncesi ilk adım; 

taĢın mevcut durumunun ve kirliliğin teĢhisi olmalıdır.  TeĢhis aĢamasından sonra taĢ 

temizlik yöntemi belirlenmelidir. TaĢa uygulanacak müdahale yöntemi için taĢ üzerinde 

bazı deney ve araĢtırmalar yapılması gerekmektedir.  TaĢın türü ve mevcut durumu 

uygulanacak taĢ temizlik yöntemini belirleyen ana kriter olmalıdır. Bunun yanında 

çevresinde bulunan diğer yapı malzemelerinin durumu, uzaklaĢtırılacak olan kirliliğin 
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türüne ve miktarı, çevresel faktörlerin malzeme üzerinde neden olduğu değiĢim veya 

bozulmaları uygulanacak taĢ temizleme yöntemini belirleyecek unsurlardır. TaĢ 

yapılarda oluĢan kirliliklerin uzaklaĢtırılması için farklı yöntemler bulunmaktadır. TaĢ 

temizlemede mekanik temizleme, su ile yıkama, lazer ile temizleme, kontrollü 

kumlama, kimyasal temizleme, biyolojik temizleme ve tuz çıkarma gibi yöntemler 

uygulanması önerilmektedir. Temizlenen yüzeylerde sırasıyla, sağlamlaĢtırma, onarım 

ve yüzey koruma aĢamaları uygulanmalıdır.  

 
PiĢmiĢ toprak malzeme olan tuğla malzeme üzerinde mekanik ve kimyasal temizleme 

teknikleri ve yüzey sağlamlaĢtırıcıları uygulanması önerilmektedir. Fazla su çiçeklenme 

sorununa sebebiyet verdiğinden, fırça ile temizleme tekniği ise tuğla yüzeyinde mekanik 

çiziklere sebep olduğundan bu tür teknikler önerilmemektedir. Tuğla yüzeyde su iticiler 

kullanılabilmektedir. Fakat bozulmuĢ bir yüzeyde su itici kullanılmamalıdır. (Ashurst 

1990). 

 
AhĢap malzemede; bozulma türüne ve derecesine göre, çeĢitli yöntemler 

uygulanmalıdır. Temizleme, sağlamlaĢtırma, güçlendirme ve yeniden yapım yöntemleri 

önerilmektedir. Biyolojik nedenlerden kaynaklı bozulmalarda ahĢabın özünü oluĢturan 

malzemeler zarar gördüğünden ileri seviyede tahrip olmuĢ kısımlar ahĢabın 

bünyesinden uzaklaĢtırılmalıdır. Kalan malzemenin ise bozulmaya neden olan etkenin 

ortadan kaldırılarak, daha fazla bozulmasını engellemek üzere kurutma ve emprenye 

teknikeri uygulanmalıdır.  Böceklerden dolayı oluĢan delikler, çatlaklar gibi ahĢap 

üzerinde bozulmalar enjeksiyon yöntemiyle onarılması önerilmektedir. AhĢap malzeme 

deformasyonunda; yenisi ile değiĢtirme ve ya ek eleman ile güçlendirme yöntemleri 

ahĢabın taĢıyıcılık görevi söz konusu olduğu durumlar varsa uygulanmalıdır. Koruyucu 

maddelerle güçlendirme ahĢap korumada uygulanması gereken en önemli aĢamadır. 

Emprenye teknikleri olarak daldırma veya fırça ile sürme teknikleri önerilmektedir. 

Emprenye teknikleri dıĢında, malzemeyi güçlendirmeye yönelik fümigasyon 

uygulamaları gerçekleĢtirilebilir. AhĢap malzemede biyolojik bozulmaya karĢı 

emprenye maddeleri, dıĢ hava etkenlerine karĢı koruyucu kimyasallar, su itici 

malzemeler ve yanmayı geciktici maddeler uygulanabilir(Eyüpgiller, Zakar 2015). 
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Metal malzeme bozulmalarında; temizleme, sağlamlaĢtırma, güçlendirme, yeniden 

yapım ve yüzey koruma müdahaleleri uygulanabilir. Temizleme iĢleminden sonra metal 

malzeme, sağlamlaĢtırılması gerekmektedir. SağlamlaĢtırma iĢleminde boyama, dolgu, 

kaynak, yama yapma gibi yöntemler uygulanabilir. Onarılmayacak durumda olan metal 

malzeme ve elemanlar; kenet, donatı, dikiĢ, Ģerit, levha uygulamaları gibi yöntemler ile 

güçlendirme yapılması önerilmektedir. Korozyona karĢı alınacak önlemler çeĢitli 

boyama ve kaplama yöntemleri olarak önerilebilir. 

 
Harç ve sıvalarda oluĢan bozulmalar genellikle geri dönülemeyecek nitelikte 

olduğundan yenilenmesi önerilmektedir.  Onarım yapılmadan önce malzeme üzerinde 

çeĢitli test ve deneyler gerçekleĢtirmelidir. Uygulanacak olan harç ve sıva eski malzeme 

ile özdeĢleĢebilmesi için özgün haline uygun olmalıdır. Harç ve sıvaların onarımında; 

enjeksiyon, yamalama ve derz onarımı teknikleri kullanılması önerilmektedir. Ġleri 

derecede bozulma göstermemiĢ sıva ve harç onarımlarında ve üzerinde detaylı 

süslemeler barındıran özgün malzeme kaybının sakıncalı olduğu durumlarda, 

enjeksiyon tekniği kullanılarak malzeme güçlendirilmelidir. Sıva ve harç 

uygulamalarında Su itici özellik kazandırıcı, iĢlenebilirliği artıran katkı maddeleri ve 

geleneksel yağ ve benzeri organik katkılar, kurumayı hızlandırıcı teknikler 

kullanılmalıdır. Bazı katkı maddeleri geleneksel malzemelerle uyum sağlamadığından 

gerekli testler yapıldıktan sonra katkı malzemesi seçimi yapılması öenrilmektedir 

(Ashurst 1999). 
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