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ÖZET

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin, değişik kültürleri, inanç ve etnik kökenleri
bir arada barındıran tarihinden kaynak alarak gelişen ve bu gelişimi sürdüren bir kenttir.
Geleneksel dokusu ve yapılarında ki özgünlüğünü büyük ölçüde korumuştur. Doku
içerisinde önemli bir yeri olan tarihi konakların restorasyon ve yeniden işlevlendirmelerinde
iç mimari değerlendirmesine dair problemin tespiti ve problemin tanımı ile yöntemi ilk
bölümlerde saptamalar yapılarak ele alınmıştır. İkinci bölümde kentin tarihi ile doku
oluşumundan söz edilmiştir. Bu doku içerisinde yer alan yapıların görselllerle desteklenen
tarihi ve mimari değerlendirilmesi yapılmıştır.
Üçüncü bölümde yeniden işlevlendirme ve kullanımların oluşumunda turizmin kente getirisi
ve gerekliliğinin büyük rolü olduğu vurgulanmıştır. Sit alanlarındaki tescilli yapıların
yoğunluğunu gösteren haritalar içerisinde bulunan sivil mimari örnekleri ile kentte
konaklayan yerli ve yabancı turistlerin yoğunluğunu gösteren istatistik bilgileri
karşılaştırılarak bu vurgulama desteklenmiştir.
Konu alanı olan konakların yeninden kullanımı ile ilgili gözlem ve incelemeler dördüncü
bölümde bulunmaktadır. Bu çalışmalar ile analizler yapılmıştır. Son yıllarda Mardin ilinde
artan turizm faaliyetleri ile eskiyi değerlendirme ve yeniden işlevlendirme yoluna
gidilmiştir. Konutların sahibi konumunda olan kullanıcıların tarihi yapıları tercih
etmemeleri, bu çalışmalara yol açmıştır. Sonuç olarak konut işlevinden otele dönüştürülen
bu yapılar, bölge turizm faaliyetlerine bir çözüm olarak görülmüştür. Yapıların yeniden
işlevlendirmelerini analiz edebilmek için üç adet tarihi konak seçilmiş, yenileme öncesi ve
sonrası incelemeleri yapılmıştır. Konakların eski işlevlerinden yeni kullanım amaçlarına
kadar bütün aşamalar, iç ve dış mekân tanımlamaları analiz edilerek kullanıcı gereksinimleri
tespit edilmiştir. Varılan sonuçta yeniden işlevlendirmelerin gereksinimleri karşıladığı, fakat
dokunun korunması gerekliliği konusunda iç mimari çalışmalarının büyük ölçüde yetersiz
kaldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mardin; Konaklar; Yeniden işlevlendirme; Geleneksel konutlar; butik
otel
ii

ABSTRACT

Located in the Southeastern Anatolia Region, Mardin is adeveloping city that has evolved
from the history of different cultures, beliefs and ethnic origins and It continues its
development. It has preserved its originality in its traditional texture and structure. In the
restoration and re-functionalization of historical mansions, which have an important place
in this texture, the definition of the problem related to the internal architectural evaluation
and the definition and method of the problem are discussed in the first chapter. In the second
chapter, the history of the city and its texture are mentioned. The historical and architectural
evaluations of the structures in this texture are supported by visuals.
In the third chapter, It is emphasized that tourism has an important role in the re-functioning
and usage of tourism. This emphasis is supported by comparing the examples of civil
architecture within the maps showing the density of the registered buildings in the sites and
by comparing the statistical information showing the density of the local and foreign tourists
staying in the city.
Observations and observations on the re-use of mansions are in the fourth chapter. Analyzes
are made with these studies. In recent years, with the increasing tourism activities in the
province of Mardin, the old has been evaluated and re-functionalized. The fact that the users
who are the owners of the houses do not prefer the historical structures has led to these
studies. As a result, these buildings, which have been converted from mansions to hotels,
have been seen as a solution to the regional tourism activities. Three historical mans are
chosen to analyze the re-functionalization of the structures and before and after the
renovations are examined. All stages from the old functions of the mansions to the new uses,
interior and exterior definitions are analyzed and the user requirements are determined.
Although the resulting re-functionalities meet the requirements, it has been found that the
interior architecture works are largely inadequate in terms of the need for preservation of the
texture.
Keywords: Mardin; Mansions; Re-use; Traditional houses; boutique hotel
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BÖLÜM 1
GİRİŞ

1.1. Araştırmanın Amacı
Mardin, yüzyıllardır kendi içinde barındırdığı geleneksel mimarisi ve yapıları ile birçok
mimari tasarıma ışık tutmuştur. Bu tasarım anlayışları geçtiğimiz yüzyılda gelişen ve
gelişmeye devam eden çok katlı betonarme yaşam birimlerinin ve o yönde gelişen tasarım
anlayışlarının dışında tutulmalıdır. Böylelikle tarihi yapılar ile ilgili tez içerisinde öz
kaynaklar oluşturularak geleneksel yapıların detaylı tanımı hedeflenmektedir.
Mardin’in bütünüyle tarihin bir kalıntısı olarak hesap edilerek yapı taşı olan gelenekselliğin,
yok sayılmaya, müdahale edilmeye çalışılması yapılan çalışmaların çoğunlukla yetersiz
kaldığı gözlemlenmektedir. Eski yapılara ilgisi oldukça yüksek olan turistlerin belirli
dönemlerde kenti ziyaret etmesi, kullanım dışı kalan bu yapıların rant kavramının üstü
örtülerek ihtiyaçların ve gelenekselliğin korunması adı altında yeniden işlev kazandırma
çalışmaları başlatılmıştır.
Eski yapılar ve kullanım özgünlüğünü yitirmiş benzeri yapıların kullanım ihtiyaçlarına göre
yeni birimler oluşturulmaya başlanmıştır. Bu çalışmaların gerek yeniden işlev kazandırma
gerekse yapıların hatalı fonksiyon çözümleri ve sonucunda ortaya çıkan yapılarda
gelenekselliğin yok olması söz konusudur. Bu tür çözümler amaç dışına çıkılarak yapılan iç
mekân tasarımları, yapılarda yapılan yenileme ile eskiden yeniye düzenlenme biçimleri
yerleşim yerlerine ve ihtiyaçlara göre iç mekân tasarımlarının hangi tasarım biçimleri ve
yöntemler kullanıldığını belirlemek olacaktır. Yapıların kullanıcı ve mekân analizleri
oluşturularak, yeni işlevlerine uygunluğunun gözlem ve incelemesini yapılacaktır.
Ayrıca kent dokusuna uygunluk derecesi ve bu fonksiyon değişikliğine bakış açısı ile mimari
düzene uygunluğunu saptamaktır. Bununla birlikte yenileme ile sunulacak hatalı tasarım ve
ergonomik düzen bozukluklarını belirleyerek alternatif tasarım önerileri sunmayı
amaçlanmaktadır.
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1.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlandırma
Tez kapsamında tarihi yapıların çağdaş işlevine dönüşümü incelenmiş olup; alan çalışması
olarak geleneksellik kavramını yaşatan ve bu yönde halâ aktif bir kent olan Mardin
seçilmiştir. Bölge olarak eski yerleşim ve tarihi yapıların fazlasıyla bulunduğu geleneksellik
dokusuna hâkim olması sebebiyle halk içinde
içerisinde

araştırmalar

yapılmıştır.

-Eski Mardin- olarak adlandırılan bölge

Geleneksellik

ve

tarihi

yapıların

yeniden

işlevlendirmelerini konu almış bütün akademik tezler, makaleler, köşe yazıları ve bu genel
başlıkları konu alan kişilerin gezi notları incelenmiş olup, iç mimari alanında yeniden
işlevlendirmeye uygun, fonksiyon değişikliği ile farklı bir amaca hizmet eden yapıların
araştırması yapılmıştır.
Araştırmada detaya inilerek eski yapıların mevcut halindeki durumları, ihtiyaçlar ve yapının
dönüşüm sürecinde belirlenen mimari değişiklikler uygulanırken hangi mimari/iç
mimari/yenileme teknikleri kullanıldığı saptanmıştır.
Bu tekniklerin ihtiyaçlara hangi yönde cevap verdiği belirlenerek kullanılan tekniklerin
olumlu/olumsuz yönleri hakkında rapor oluşturulup uygun bölümler önceki/sonraki
durumlarına göre analiz edilmiştir. İnceleme ve gözlem içi seçilen kentin son yıllarda artan
turizm faaliyetlerine destek olan yeniden işlevlendirmelerin tez kapsamında yeterince
probleme uygun yeterince kaynak bulunması ile Mardin içerisinde araştırılması uygun
görülmüştür.
Kaynakların özellikle konaklar seçilmesinin nedeni ise konut olarak sıralı bir dizim ile
genişleyen yapıların butik otel kapasitelerine uygun sayıda yaşama birimlerini
bulundurmasından dolayı tercih edilmiştir. Kapsam içerisinde seçilen yapılar, Darius
Konağı, Mardius Konağı ve MAÜ Uygulama Oteli/Şahtana Konağı olarak belirlenmiş, yapı
sahipleri ve işletme müdürleri ile görüşmeler sonucunda üç adet otel ile akademik araştırma
üzerine inceleme ve gözlem izni alınmıştır.
Bu araştırma aşamasında Darius Konağı, (envanter 1 nolu yapı) yenileme öncesi planlar,
kesitler ve görseller kültür varlıklarını koruma kuruluna, yapının yenilemesi kararında çıkan
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raporlardan elde edilmiştir. Konut olarak yenileme işlevi tamamlanan yapının, otel işlevinin
incelenmesi üzerine akademik çalışma ve inceleme izinleri verilmediğinden kullanıcıların
paylaşımları ve site verileri referans alınarak mekân öğeleri yerleştirilmiştir. MAÜ
Uygulama Butik otelinde (envanter 3 nolu yapı) ise planlarda belirtilen katlar içerisinde
kuzey yönünde bulunan iki adet bölüm kapalı ve kilitli olduğundan inceleme yapılamamış,
sınırlandırmalar çizelgeler ve raporlarda belirtilmiştir.
1.3.Araştırmanın Yöntemi
Tarihi yapıların araştırılmasında konu ile ilgili akademik çalışmaların desteği ve yeniden
işlevlendirmeleri konu alan yayınların incelemesi yapılmıştır. Bu yenileme sürecine konu
olan konakların değişimini etkileyebilecek sebepler ve iç mimari tasarımı ile birlikte
yenileme kuralları karşılaştırılarak analizler ve çözümlerin raporlanması hedeflenmiştir.
Literatür içerisinde incelenen başlıklar arasında ikinci bölümde kent içinde bulunan tarihi
yapıların kısmi incelemesi yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise araştırmaların istatistiksel
verileri ve turizm kullanıcı kaynakları kurumlardan edinilerek, tescilli yapıları barındıran sit
alanı haritasında konakların yoğunluğuna göre inceleme ve gözlemlere yer verilmiştir. Tezin
dördüncü bölümü yani ana bölümünde daha önce pekiştirilen tarihi yapıların yenileme
öncesi envanterleri kurula sunulan raporlardan oluşturulan çizelgeler ile tanımlanarak
tarihleri incelenmiştir.
Yeniden işlevlendirme sonrasında ise tablolar halinde işlev değişikliği ile bağlantılı
analizlere yer verilişmiş literatür taramaları tamamlanan ve tespit edilen yapıların önemini
gösteren bilgilere ulaşılmıştır. Araştırma yöntemi gereği bütünüyle fonksiyon değişikliği ve
yenileme geçirmiş konutların değişimden önceki ve sonraki durumları raporlanarak, mevcut
konumları ve planları çıkarılmıştır.
İncelemeler eskiden kullanılan konut içi bölümlerin hangi ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden
kullanıma uygun görülen ve amaçların ne şekilde değerlendirildiği yenileme tekniklerinin
kullanım uygunlukları belirlenmiştir. Bu bağlamda kullanılan teknikler ve dönüşüm sonrası
mevcut halinde kullanılmayan alanların nasıl değerlendirildiği, raporlarda kurul yenileme
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kararlarına bağlı kalınmış olup kullanılmayan alanlar yeni teknikler ile alternatif çözümler
belirlenerek çizim ve planlamalar ile desteklenerek tez içerisine işlenmiştir.
Kentin turizm yapısı bu tür yeniden işlevlendirmelere hangi oranda olumlu veya olumsuz
yanıt verdiği, o bölgelerde yaşayan halkın değişimler ile ilgili fikirleri ve görüşleri alınarak
kullanıcı analizleri yapılmıştır.
Değişimler ile ilgili yazılmış tez ve makalelerde başka araştırmalarıma göre başka şehirlerde
bulunan sürekli bakım halinde, eski ama sonradan işlev kazandırılmış yapıların incelemeleri
referans alınarak iç mekân analizleri eklenmiştir.
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BÖLÜM 2
MARDİN TARİHİ VE KENT DOKUSU

2.1 Tarihçe ve Genel bilgiler
Her kültür kendine özgü bir medeniyet anlayışı yaratır. Mardin ise toplum değerlerinin
manevileştiği, dini ve etnik unsurların iç içe geçtiği medeniyetler topluluğunu andıran
şehirdir. Her medeniyetin kendi üslubunu yarattığı gibi mardinde sanatı, dinsel yapısı, insanı
ve tarihiyle kendi üslubunu yaratmıştır.
2.1.1 Kent Tarihi
Mardin. Tarihin kitaplarda yazdığı kadar gerçek ve diri, verimliliği ve bereketi ile
Mezopotamya ovasının ortasından yükselen, boylu boyunca bir dağın yamacında hayat
bulmuş tarihi bir kenttir. Anadolu’yu Mezopotamya'ya bağlayan bu kent tarihi boyunca
birbirinden farklı uygarlıkları bu topraklarda barındırmış olup, birçok din, etnik köken ve
mezhepleri bir arada tutup sevgi ve hoşgörü içerisinde farklılıkları koruyarak asırlar boyu
yaşamasını bilmiştir. Müslüman, Süryani, Kürt, Arap, Yahudi, Ermeni, vs. gibi birçok farklı
dinler ve kökenlerden yerleşen toplulukların, toplumsal hoşgörüyü doğallığı uzlaşmalarla
barış ve kardeşliğin bir arada yaşatan yapı özellikleri itibariyle “değişik kültürel yapıların
barışçıl bir sentezini oluşturmuştur.” Tarihin kültür harmanlaması ile oluşmuş
zenginliklerini bünyelerinde barındıran kentlerden, geçmiş asırların getirilerini günümüze
taşıyan ve bu bağlamda söz konusu getirilerin bir harmanı olarak başta din, mimari, ticaret
ve genel yapısı itibariyle birbirinden farklı ve çeşitli coğrafi izlenimler sunan yerleşmelerden
biridir. Bahsi geçen bu farklılıkların birleşiminden doğan, tarihin en eski uygarlıkların
merkezi konumlarını barındıran Mezopotamya bölgesinde tarih boyunca dinlerin, kültürlerin
birbirleriyle kesiştiği ve etkileşim içine girdiği coğrafyada kurulmuştur(Dolapönü,1972).
İsim olarak Mardin’in nereden geldiği ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Farklı
kaynaklar ile birçok varsayım yapılarak gerek efsaneler gerek hikâyeler ve tarihi pek fazla
eski olarak nitelendirilmeyecek efsanelere bağlı yazılı kaynaklardan edinilen bilgilere
dayanarak; kuruluşunun Süryaniler tarafından Sümerlere isnat edilmesi yine bir efsaneler
arasında dillendirilmektedir. Bu efsanelerden bahsedecek olursak ilk olarak Pers hükümdarı
Ardeşir’in “Marde” diye adlandırılmış bir kavmi bölgeye yerleştirdiği ve şehrin adının bu
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topluluktan türediği söylenmektedir. Perslere dayanan bir diğer efsane ise hükümdarlardan
birinin hastalanan oğlunu bu bölgeye şifa bulması amacıyla getirildiği üzerine ismi “Mardin”
olan şehzadenin adını aldığı anlatılmaktadır. İsmi bu tür efsanelerle nesilden nesile
aktarılırken zamanla “Mâte Din” Din öldü anlamına gelen kelimenin Mardin’e dönüştüğü
söylenmektedir(Aydın,1999 ve diğerleri).
Son olarak bölgede yaşamış Süryanilerin; kale anlamına gelen Merdi, Mirdo, Merdin,
Mardin; Ermeniler, Merdin; Bizanslılar, Maride, Mardia; Osmanlılar, Mardin; Araplar ise
Maridin olarak isimlendirmiştir. Kalıntılar ve kaynaklara dayanarak tarihini bir kademe daha
irdelemek gerekirse Anadolu’nun konumu itibariyle sosyal-ekonomik ve siyasi durumlara
karşın, Mardin’in merkezî tanımda kale ya da şehir olarak bilinmesi bir sonraki tarihi
varsayımlarda rastlanır. Yazılı olarak IV. yy içerisinde kuruluşunun efsanelerle İranlı ya da
Romalı bir komutana, Süryanilerin Sümer Uygarlığına bağladığı anlatılmaktadır. “Mardin’in
Kale olarak varlığının tescil edildiği IV. yy, bölgenin özellikleri göz önüne alındığında
gerçekten geç bir tarih gibi görünmektedir. Nitekim yakın çevredeki prehistorik alanların
çokluğu, bugüne ulaşmış kuruluşları ilkçağlara kadar bağlanabilen yerleşmeler bu kanıyı
desteklemektedir. Bunun yanı sıra şehrin üzerinde bulunduğu tepenin güney düzlüğündeki
prehistorik izler henüz bilimsel bir açıklığa kavuşmamakla birlikte, konuya ilişkin önemli
bulgu olarak kabul edilmektedir(Alioğlu, 1999).”
2.1.2 Coğrafi Konumu ve İl durumu
Türkiye’nin Güney Doğusunda ki Dicle bölgesindeki illerden biri olan Mardin, Kuzeyde
Diyarbakır ve Batman, Güneyde Irak ve Suriye, Batıdan Şanlıurfa, Doğudan ise Siirt ile şehir
ve ülke komşulukları bulunmaktadır. Yüz Ölçümü 12.760 km2 olan kentin, 2018 “TÜİK” (
Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre nüfus 809.720 olarak belirlenmiştir. Şehirlerin
oluşumu ve gelişimi değer bakımından coğrafi prensiplere bağlıdır. Şöyle ki; “Anadolu’daki
tarihi şehirler belli dönemlerin çevresel kaygılarına göre kurulmuş gelişmiş veya sona
ermişlerdir (Özcoşar, 2007). Bazı kent yerleşmeleri kuruluş gayesine uygun ve kurulduğu
alanın o zamanın şartlarına göre verimliliği ve önemi açısından büyük uygarlıklara ev
sahiplini yapmış olup; varlığını devam ettirmiştir. Yerleşim yerleri önem açısından az ve o
zamanın geçiş trafiğinin az olduğu konum itibariyle ihtiyaçlara cevap veremeyen merkezler,
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kentler ve başka bir deyişle yerleşimler zamanla bulundukları konum öneminin
kaybolmasının ardından zamanlar yok olmuş veya yer değiştirmişlerdir.
Tarihi kent bu değişimlerin ve gelişimlerin en güzel örneklerinden birisidir. Bu derece
önemli olmasında ki amaç; Güney bölümünde Mezopotamya’nın dümdüz ovasına
tamamıyla hâkimiyeti, savunmaya uygun bir topografya üzerinde konumlanmış olması,
Akdeniz’i Ortadoğu’ya, Ortadoğu’yu Uzakdoğu ile birleştiren ipek yolunun merkez
noktasında bulunmasından dolayı tarihi boyunca önemli bir şehir merkezi olmuştur.
2.1.3 Yüzey şekilleri, İklim ve Bitki örtüsü
Mardin ili yüzey şekilleri “Üçüncü Jeolojik Zaman” olan Neolitik zamanda şiddetli kıvrılma
ve kırılma hareketleri sonunu şimdiki Dicle ve Fırat bölgeleri arasında oluşmuştur. İl
alanının oluşumu sırasında geniş bir kütle olarak yükselen Hakkâri yöresi Dicle bölgesi
tarafında kalan ve Mardin dağları olarak isimlendirilen bu kütlelerin devamını
oluşturmaktadır. Bu kütle, “Diyarbakır havzasını, Mezopotamya’dan ayıran volkanik
Karacadağ kitlesi ve Tur Abdin (Türkiye’nin Güneydoğusunda bulunan tepelik bölge)
adlandırılan düzlüğün önünde Mardin eşiğini oluşturmuştur”(Ardel,1971).
Önemli bir kısmı dağlarla kaplı olan İl’in çevresinde Cudi, Dibek, Karakaş, Alem adı verilen
pek yüksek olmayan dağlar ve tepeler bulunmaktadır. Yaygın olarak yükseltilerden ayrı
yeryüzü şekli ovalar ve platolara geniş bir alan içerisinde sahip oluşu Mezopotamya ovasının
devamını barındıran geniş düzlükler il çevresinde bayağı yer kaplamaktadır. Bu ovaların
haricinde düztaban topraklar Dicle ovası boyunca, önce Siirt: Mardin sonrasında Diyarbakır:
Mardin sınır çizgisini oluşturacağı şekilde uzanmaktadır. İl’in taban oluşumu az eğimli
alanları kapsadığından bitki örtüsü ve çeşitliliğinden yoksundur. Çeşitli boyutlarda ki
platolar, kuşattığı şehri güneyde Suriye çölü kuzeyde ise Diyarbakır bölgesine doğru
alçalarak sıralar(Alioğlu, 1999).
“Mardin şehir merkezi, tarihte Tur Abdin olarak adlandırılan bölgenin batı ucunda ve
Diyarbakır-Nusaybin yolunu kontrol edebilen bir noktada, bir tepenin güneye bakan
sırtlarında kurulmuştur. Güneydeki çöllerin ve Batıdaki nemli Akdeniz’in etkisindeki
bölgede karasal bir iklim egemendir”(Alioğlu 1999). Merkezin 1100-1200 metre yükseklikte
bulunması nedeniyle kış aylarının sert geçmesi, aynı zamanda da aşağı ova kesimlerinin
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bulunduğu düzlüklerde çok sıcak ve kurak yaz aylarının yaşanmasına rağmen ovanın açıklığı
mevsimi ve bölgeyi daha yaşanılabilir bir hale getirmiştir.
Mezopotamya’nın kuzey bölümünde bulunan dağlar; eteklere kadar gelen steplerin tür ve
yapılarında değişiklilere zamanla değişiklikler meydana gelmiştir. Nedeni ise dağlara isabet
edip toplanan yağışlar ve suların, zemin eğiminden kaynaklı akması ya da türler olan kalker
ve bazalt tarafından emilmesi sonucu bölgede bitki örtüsünün ve yeşil alanların oluşumuna
imkân vermemiştir. Ancak dağların eteklerinden akan ve ovalara doğru ilerleyen sular ova
üzerindeki toprak verimliliğini arttırmıştır. İklim ve verimliliğine sonuç olarak, şehir
merkezinde bulunan düzlüklerde küçük ağaç gruplarına rastlamak mümkün ve sık olarak
bağ gruplarını oluşturan bodur ağaçların il çevresinde yoğum miktarda görülmektedir.
Yerleşim yerinde ki eteklerde toplanan suların ovalara doğru yolculuğuyla birlikte tarla
tarımını tarihi boyunca geliştirerek devam ettirmiş olup zengin buğday üretimi ile tarih
boyunca öneminden söz ettirmiştir (Dolapönü,1972).
2.2 Kent Dokusunu Oluşturan Öğeler ve Mimari Yapılar
Mardin, topoğrafyasına özgün gelişim gösteren kentlerden biridir. Zirveden eteklere doğru
gelişmiş olan kent, biri kale ve çevresi diğeri ise kalenin dış mahallesi olarak nitelendirilen
eteklere kurulu iki bölümden oluşmuştur. Dini, sosyal, sivil ve anıtsal yapılar bu iki
bölümüne yayılarak, tarihi ile kentin dokusunu oluşturmuştur.
2.2.1. Kale ve Kalenin Şehrin Karakterine Etkisi
Kaleler, toplanan ve edinilen bilgiler ışığında inşa edileceği bölgede yerin seçimi o bölgenin
topografyasının uyumlu olduğu ölçülerde, genel olarak bölgeye olan hâkimiyetin sağlanması
ve gözetilmesi amacı ile tepe noktalara kurulmuşlardır. Kalelerin rolü şehirlerin gelişim ve
oluşumunda düşman saldırılarına karşın bölgeyi savunma, sığınma gibi amaçlara hizmet
edecek şekilde şehrin en yüksek ve merkezi yerlerine inşa edilmişlerdir. Bu özellikler şehrin
çekirdek yapısını oluşturmaları ve şehri temsil eden odak nokta olması sebebiyle bu yapılar,
“tarihin eski dönemlerinden itibaren askeri, dini ve iktisadi yönlerden oldukça önemli
hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamışlardır(Sevilgen 1959).”
Mardin kalesinin ne zaman kimler tarafından inşa edildiği ile ilgili kaynak gösterilebilecek
bir bilgi bulunmamaktadır. “Evliya Çelebi’nin Yunus Peygamberden beri var olduğunu
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söyleyen abartılı ifadesine rağmen”(Yuvalı, 2006), kale ile ilgili az sayılamayacak kadar çok
gezgin ve araştırmacının gezi ve raporları kale tarihini çok eskilere götürmektedir.
Kalenin yapıldığı tarih ve zaman kavramı net olarak bilinmemekle beraber, Doğu Roma
İmparatorluğu zamanında Ardeşir’in (İran hükümdarı) “Mardeliler” topluluğu tarafından
inşa edildiği söylenmektedir. Tarih boyunca ele geçirilemez olarak ün yapmış Mardin
kalesinden ilk bahseden yazar IV. Yüzyılın Bizanslı Tarihçisi Ammianus Marcellinus’tur
(Çağlayan, 2016).”
“Kale, yüksekliği doğuda 1200, batıda 1800 metre olan tepenin doruk noktasında
kurulmuştur. Kalenin doğu batı mesafesi yaklaşık olarak 800 metre olup, kuzey-güney
mesafesi 30 ile 150 metre arasında değişmektedir” (Minorsky, 1997).
Biri Kale diğeri Dış Mahalle olarak isimlendirilmiş olarak iki bölümden oluşan Mardin,
eteklerinde kurulmuş olan kısım şehir olarak nitelendirilmektedir(Şekil 2.1).

Şekil 2.1: XVII. yy Mardin ait bir gravür (La Boullaye Le Gouz) (Alioğlu, 1989)
Kalenin duvarları ve savunma amaçlı kalelerde savunma etkisini arttırmak, karşı savunmaya
rahat geçebilmek amacı ile konumlandırılmış olan burçlar, tepe noktasına kayalıklar dâhil
edilerek inşa edilmiştir. “Bu hali ile insan eliyle yapılmış olmaktan çok doğal bir görünüm
kazandığını” belirten Alioğlu; “doğal oluşumun ve taşlarla yaşayan bir tarihin varoluşundan
bahsetmiş olup, kaleye erişimin konumu itibariyle giderek dikleşen bir rampa ve sonrasında
merdivenler ile ulaşıldığını belirtmektedir (Alioğlu, 1999).”
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Kalenin alt kısımlarına doğru inildiğinde bir diğer bölüm olan dış mahallenin (şehir)
eteklerin güney bölümünde yer almaktadır. Bu bölgenin ilk şehirleşmeye başladığı
zamanlarda ki ölçümünün boy olarak 3.5-4 km, genişlik olarak 650m olan arazi boyuna
doğru gelişim gösterdiği söylenmektedir; fakat yerleşim yeri olarak hangi zaman dilimi
içerisinde şehir niteliğine ait bir yerleşim olduğu bilinmemektedir. Tarihte birçok
hükümdarın, padişahların seyyah ve gezginlerin çeşitli nedenlerle sık ziyaret edilen bir durak
olarak görülmüş ve kale sürekli olarak kendisinden bahsettirmiştir, bunun en önemli nedeni
ise savunma ki artı konumu ile neredeyse hiç işgal edilememiş olmasıdır (Şimşek, 2013).
Veysel Gürhan’ın ilmi araştırmalar dergisinde yazdığı makalede sonuç olarak belirttiği;
“Mardin’e asıl ruhunun verenin Artuklular olduğunu hatırlatır, kaledeki birçok yapının da
kale dışındakiler gibi Artuklu döneminde yapıldığını iddia etmek yanlış olmayacaktır.”
sözleriyle o zamanın akıl dolu mimarisinin, doruktan eteklere kadar bir bütün içinde inşası
göz ardı edilemez doğallığı ve zarafeti getirdiği belirtmektedir (Gürhan, 2015).
2.2.2. Sokaklar ve Mahalle kavramı
Mardin’de yine doğallığını zaman kavramı içine hapsetmekten geri kalmamış bir başka
değer sokaklarıdır. Sokakların oluşması doruktan eteklere inen kısımların daha çok yerleşim
yerleri belirlemesinde önemli rol oynamıştır. Oluşumlarının yerleşmelere ait parselleri
şekillendirdiği bu parsellerin yaşam birimlerinin sınırlarını belirlemiştir. Organik ve doğal
düzene sahip bu tür kentler Anadolu da sıkça görülür ve şehrin karakteristik düzenini
belirleme önemli rol oynar(Şimşek,2013).
Mardin’in sokakları İnsanlar dışında da bölgede ihtiyaca göre kullanılan at, eşek, gibi yük
hayvanlarının da geçiş güzergâhları olmuştur. Kullanımlara göre şekillenen sokaklar
genellikle dar yapılmıştır. Dar sokaklara “Zabok”, geniş sokaklara ise “İshak” denilmiştir.
Bu sokaklar geçiş yolları yaşama birimlerine ait parsellerin belirlediği kısımlarda
ortalamaların oldukça üzerinde yüksek duvarları oluşturmuş olup, (Şekil 2.2) topografik
yapısından kaynaklanan eğimler yamaca doğru çıkan yokuş ve merdivenleri oluşturmuştur
(Şekil 2.3).
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Şekil 2.2 Dar sokaklar ve yokuş
(Aydın, 2018)

Şekil 2.3 Yüksek duvarlar ve Merdiven
(Ayanoğlu, 2018)

Parseller ve üzerine kurulan yaşam birimlerinin oluşumundan itibaren sokaklar bir ya da
birkaç haneye hizmet etmesi ile çıkmaz sokaklar oluşturmuş, hane girişlerine yapılan
sahanlıklar, bazen sokakların üst kısımlarında evlerden taşan odalar (hanenin üst kısmından
dışarıya dönük çıkmalar) özel kullanım alanlarına nasıl bir planlama örneği oluşturduğunu
açıklamaktadır. “Bu durumu başka bir şekilde açıklayacak olursak mülkiyet hakkının nerede
başlayıp nerede bittiği ve doğal olan yapım, inşa geleneklerinin bunu nasıl değerlendirdiği
hakkında yapıların tarihi hakkında önemli ipuçları vermektedir”(Alioğlu, 1999).

Şekil 2.4 Çıkmaz Sokak (Ayanoğlu,2018)

Şekil 2.5 Çıkmalar ve sınır
(Ayanoğlu,2018)
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Mardin içerisinde farklı kökenlerin bir arada barındığı, fiziki bir anlam yüklenmeksizin
gelenekselliğin irdelenmesine ve anlaşılmasına olanak sağlamış mahalleler bulunur. Daha
başka açıklama yöntemi ile mahalleleri birbirinden ayıran etnik yapıları zaman içerisinde
şehrin gelenekselliğini, yaşayış biçimlerini öğeler ve bütünlerini etkilemesiyle mekânların
biçimlenmesine katkı sağlamıştır. “Mardin’in mahallelerine ait ilk bilgiler İbn Şaddad
tarafından edinildiği bahsedilmektedir”(Göyünç, 1969) Kaleden başlayıp eteklere kadar inen
yerleşim alanında surlar ve şehir çevresiyle bağlantılı altı adet sur kapısını isimleriyle sayan
verdiği bu kapı isimleri ile birlikte mahalleler arasında bir bağlantı kurulması mümkün
olmuştur.

Şekil 2.6 Mardin mahalle haritası (Göyünç,1969)
a) Kapılar

b) Mahalleler

1 ) Bâbü’s Sûr .

1 ) Eminettin Mahallesi

8 ) Ulucami Mahallesi

2 ) Bâb-ı Kıssîs .

2 ) Necmettin Mahallesi

9 ) Teker Mahallesi

3 ) Bâbü’z Zeyt

3 ) Diyarbakır Kapı Mahallesi

10 ) Medrese Mahallesi

4 ) Bâb-ı Şavat

4 ) Lâtifiye Mahallesi

11 ) Şehidiye Mahallesi

5 ) Bâb-ı Cedîd.

5 ) Çabuk Mahallesi

12 ) Gül Mahallesi

6 ) Babû’l Hammara

6 ) Şar Mahallesi

13 ) Savurkapı Mahallesi

7 ) Yenikapı Mahallesi
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XVI. yüzyıla kadar dokuz adet mahalleden ibaret olan kentin, daha sonraları XIX. yüzyılda
Mardin hâkimi Muhammed Bey’in on üç mahalleye böldüğü bilinmektedir. Zaman
içerisinde Cumhuriyet tarihine kadar olan sürede mahallelerin ve sur kapılarının birçok kez
isimleri değişmiş ve içerisindeki yaşan sakinlerin etnik ve dini özelliklerine göre şekillenmiş
olup yaşayış biçimlerine yansımış bu değişiklikler kendini yine günümüze kadar devam
ettirmiş ve son halini almıştır. Etnik ve dini özelliklerin mahalleye kattıklarından bahsedecek
bu adların ve dokusunun geçirdiği evreler kronolojik bir sıralamayla izlendiğinde,
mahallenin var oluş ya da soyut anlamda yok oluşunu belirlediği görülmektedir(Aydın,1999
ve diğerleri.).
Kente olan yatırımların (endüstriyel, mülki, idari vs.) kısıtlı olması Cumhuriyet dönemi ve
sonrasındaki gelişimine katkı sağlayacak etmenlerin azlığı ve yetersizliğiyle birlikte o
tarihten hızlı bir değişim yaşamamış kökünde olan kendi üretim ve beslenmeleri ile yavaşta
olsa ilerlemiştir. Bunun sonucunda ise 1950-1960 yıllardan itibaren sosyal değişimlerin
getirdiği, mahallelerin gelenekselliklerini kaybolmaya yüz tuttuğu ve öneminin azaldığı,
farklı mekânsal sonuçları doğuran yeni bir kimlik kazanma çabasına girmiştir.
2.2.3 Şehirde Bulunan yapılar
Kentin odak noktası olan, zamanla tarihi dokunun değerlendirdiği yapılar, bulundukları kent
için farklı kullanım ve ihtiyaçların karşılığı olarak görülür. Bu durum tarihiyle anlam
yüklenmiş kent için; yapıyı oluşturan taşlar ve öğeler bir araya gelerek o yapının bir bütün
olması için yapıyı oluşturuyorsa, tek bir yapı olarak düşünülen kentin her bir mimari yapısı
kent bütününün bir yapı taşını oluşturduğu söylenebilir.
2.2.3.1 Kale Yapıları
Kale çevresinde bulunan yapıların günümüzde bazılarını kısmen bazılarının ise tamamıyla
yıkıldığı gözlemlenmiştir. Bu yapıların zaman içerisinde gerek bakım eksikliği gerekse
kentin koruma amaçlı girişlerinin yasaklandığı zamanlarda tarihiden dolayı gördüğü
hasarlara zamanında müdahalede bulunulmamıştır. Ayakta kalan yapıların bazılarının ise
kısmen yıkık olarak gözlenmektedir.
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a) Kale Camii
Mardin kalesine çıkan merdivenler sonunda sağ tarafta yer almaktadır. Büyük bir bölümü
yıkılmış olan yapının, ayakta kalan tromplu kubbe ile örtülü kare mekân ve yüksek duvarları
ile dikkat çekmektedir. Üç birimden oluşan kapalı bölümün bazı kısımlarının ayakta olduğu,
bu kısımların çoğunlukla hasar görüp soyulduğundan ihtişam açısından bir etkileyici bir
durumu bulunmamaktadır.

Plan 1: Röleve: (Gabriel, 1930) - İnceleme & Çizim: (Altun, 1968)
Çizimden aktarım, düzenleme: (Ayanoğlu, 2018)

b) Konak, Saray
Kale alanı içerisinde bulunan birkaç yapıdan birisi olan Konak veya Saray olarak
nitelendirilmiş bu alanın güney bölümünde yer alan yapı kalıntısıdır. Günümüzde bir tonoz
kalıntısından ibaret eserin 1930 yıllarda Gabriel tarafından rölevesi alınıp kaynaklara
aktarılmıştır. “Aynı plana sahip iki katlı olarak inşa edildiği tahmin edilen kaynakta konağın
iç bölümünden farklı cephe bölümlerinin mimarisi ve süslemelerine özen gösterildiği belirtilmektedir (Altun: 1971).

14

Plan 2: Konak – Saray (Gabriel, 1930 Altun, 1968)
Gabriel’in Mardin’e hâkim olması planlanan ve inşası ona göre yapılmış bir eser
olabileceğini belirtmiştir. Bununla birlikte yapının kalan kısımlarında görüldüğü kadarıyla
nişlerin, ocakların, konsolların, süslü kemerlerin yardımı ile yapı topluluğu XV. yüzyılda
Akkoyunlu devrine ait olduğundan söz edilmektedir. (Mardin Artukoğluları Tarihi1944;
Gabriel, 1930)
2.2.3.2. Şehir Yapıları
Bu kısımda günümüzde “Eski” Mardin diye isimlendirilen ve mahallelerine ayrılan üst
bölümünde yer alan Mardin’in simgesi haline gelmiş bazı yapıların tanımlamaları
kaynaklarla birlikte plan tipleri hakkında kısa bilgiler verilmiştir.
a ) Camiler & Mescitler
Mardin içinde kentin simgesi haline gelmiş genel olarak İslam dini mensuplarının kullandığı
camilerin bir kısmı incelenmiştir. Bu yapıların ortak özellikleri birisi gerek inşa aşamasında
gerekse sonradan ekleme yapılan kısımlarla beraber içerisinde avlu olmasıdır. Hemen hemen
tüm yapılarda düzgün kesilmiş taş blokları kullanılmıştır.
Tek veya çift minareli olarak yapılan yapıların zamanla bazıları yıkılmış olup, bazıları ise
onarım görmüş olup duruma göre tarihin tasarım kuralları ve özelliklerine dikkat edilerek
yeniden inşa edilmiştir.
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a.1) Ulu Camii
Şehri iki bölüme ayıran caddenin şimdiki 1.cadde olarak isimlendirilmiş alanda çarşı içinde
yer almaktadır. Erken dönemlerde genellikle güneydoğu bölgesinde rastladığımız mihrap
önünde kubbeli, enine doğru inşa edilmiş olan cami plan ve formunun çok önemli
örneklerinden birisidir. Şehrin güneyinde bulunan yapı eğimli arazi üzerine inşa edilmiştir.
Düzgün kesik taş bloklar kullanılmıştır.
Eğimlerin doldurularak dört adet yüksek duvarla desteklenen Camii’nin bu duvarları
çevreleyen kısımlarda yarım kesik kubbeler ile hareketlilik kazandırılmıştır.

Plan 3: Ulu Cami (Gabriel, 1930, Altun, 1968) Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
Hemen hemen bütün Artuklu yapıları gibi Ulu Cami de avlulu olarak tasarlanmıştır(Şekil
2.7). Mihrap önü kubbeli camiye bu avludan dört adet kapı ile girilmektedir(Şekil 2.8).

Şekil 2.7: Avlu (Ayanoğlu, 2018)
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Şekil 2.8: Avludan Kubbeli Cami girişi ( Ayanoğlu, 2018 )

Şekil 2.9: Minare terasından Ulu Camii ( Ayanoğlu, 2018 )
a.2 ) Bâb es Sur (Melik Mahmud) Cami:
Savurkapı Mahallesine inen yokuşta şehrin genel itibariyle doğu kesiminde, yolun
kuzeyinde inşa edilmiştir. Ulu Cami gibi eğimli bir arazinin doldurularak eğik dikdörtgen
alanı kaplayan ve bir bölümünde ana caddeyle bağlantılı olan Mardin’in tarihi bakımından
en önemli dini eserlerinden ikincisidir.
Ana girişin işlenmiş bir yapısı bulunmaktadır (Resim 2.10). Ana yola bakan cephe haricinde,
diğer cepheler dar sokaklar ve tarihi evlerle çevrilmiştir(Resim 2.11). En çok kullanılan ana
mekânın enine doğru tasarlandığı gösteren, ortasında kubbe bulunan beşik tonozların iki
yandan hâkim örtülü mekânlardan bir araya gelmiştir. Camii’nin diğer bölümünde ise farklı
devirlerde eklenmiş çarpık avlu bulunmaktadır.
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Plan 4: Bâb es Sur (Melik Mahmud) Cami
(Gabriel, 1930 Altun, 1968) Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
Planda görüldüğü gibi dış taraftan kademe ve bölüm blokları meydana getirecek bir plana
sahiptir. Güney kesimden üç bölüm blokla başlatıp batı kesimine devam eden kademelerden
oluşmaktadır.

Şekil 2.10: Melik Mahmud Cami Giriş Kapısı (Ayanoğlu, 2018)
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Şekil 2.11: Ana yola bakan Cephe (Ayanoğlu, 2018)
a.3) Abdullâtif (Lâtifiye) Cami:
Şehrin hemen orta noktasında bulunan, Cumhuriyet Meydanı’nın Güneyinde yer almaktadır.
Kentte bulunan bir tasarım ilkesi haline gelmiş enine inşa edilmiş klasik avlulu şehrin büyük
camilerinden biridir. Orta bölümü kubbe ile örtülmüş, düz bir araziye kare formuyla
konumlandırılmıştır. Güney kısmında, kuzey yönü revaklı bir avlusu bulunmaktadır.
Duvarlar uzunlamasına ve paralel (Nef) bir mekândan oluşmuştur.

Plan 5: Abdullâtif ( Lâtifiye ) Cami
(Gabriel, 1930 Altun, 1968) Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
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Makarnasların dikdörtgen bir çerçeve içine aldığı, ana mekân içerisinde tek bir sıra profiller
ile Mardin de bulunan tarihi eserler içerisinde iyi bakılmış nadir yapılardan bir tanesidir. İyi
korunan bu eser avlu kısmında sürekli bir değişiklik ve oynanma gözlemlenmiştir. Ana
mekân ile avlu birleşiminde yuvarlak kemerli açıklıklar olarak amaçlanmış geçiş alanları
daha sonra çeşitli bozulmaların yanlış onarımı sonrasında küçültülüp kapatılmış olup şimdiki
haliyle demir bir kapı eklenerek kullanıma kapatılmıştır.

Şekil 2.12: Şadırvanlı ön avluya giriş
(Ayanoğlu,2018)

Şekil 2.14: Avlu (Ayanoğlu 2018)

Şekil 2.13: Cami avlusuna giriş
(Ayanoğlu,2018)

Şekil 2.15: Süslemeler (Ayanoğlu 2018)

a.4) Süleyman Paşa (Molla Hari) Cami:
Mardin’in Şehidiye mahallesinde bulunan cami 1.caddenin güneyinde yer almaktadır. En
geç tarihe sahip olan ana mekânın kare formunda inşa edildiği görülmektedir.
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Plan 6: Süleyman Paşa -Molla Hari- Cami (Altun, 1968) Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
Ortada bulunan iki geniş alana yayılmış kemeler mekânı alışık olduğumuz enine taraf ikiye
ayırmaktadır. Mihrap güney tarafında ortada yer almaktadır. Kesme taşların kullanıldığı
yapının pencere ve nişler kullanılarak hareketlilik kazandırılmıştır.
a.5) Şeyh Çabuk Cami:
Birinci cadde diye adlandırılan bölge içerisinde Cumhuriyet meydanından Diyarbakır
kapısına giden güzergâhta yer alan caddenin güney kesiminde yolun hemen alt tarafında
kalmaktadır. Büyük bir alana yayılmış olan Çabuk Camii, Mardin de bulunan hemen hemen
bütün dini yapılar gibi enine doğru inşa edilmiştir. Dört adet kalın taşıyıcının desteklediği
yapı bu taşıyıcılar ile ortadan ikiye ayrılmıştır.

Plan 7: Şeyh Çabuk Camii (Altun, 1968) Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
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Bozulmalar ve yapının hasar gördüğü kısımlar ile farklı onarım yöntemleri kullanılan
caminin, bahçesine sade bir kapı bulunur ve basık kemerli bu girişten avluya ulaşılır. Kuzey
tarafında eyvan şeklinde bezemesiz bir kapıdan ulaşılmaktadır

Şekil 2.16: Cami Girişi (Ateş, 2016)

Şekil 2.17: Cephe Görünümü (Ateş, 2016)

b) Medreseler
Kent içinde bulunan anıtsal yapı öğelerinden medreselerin önem sırasına göre bazıları
gözlemlenmiştir. Bu yapıların planları ve tarihleri incelendiğinde, iki farklı kurulum ve
yerleşim düzeni olduğu anlaşılmaktadır.
İlk olarak avlu etrafında revaklı ve eyvanlı ekler ile Selçuklu medreselerinden aşina olunan
düzen ile tasarlanmış olup diğer bir şemada ise yine avlu etrafında tamamıyla yayılma bir
konumlandırmaya sahip dizili mekânlar karakteristiği gösteren planlar ve tasarımlar ile
karşılaşılmaktadır.
Genel olarak avlu etrafında yayılma düzeni ile inşa edilmiş medreselerin plan şemalarını en
belirgin haliyle yansıtan Sultan İsa (Zinciriye) medresesi ve Sultan Kasım (Kasımiye)
medreseleridir. Bu medreselerin bozulmadan günümüze kadar en orijinal şekli ile günümüze
gelmiş olmaları; Sözen’in yorumuna göre cami kısmının medrese ile aynı portale sahip
olmakla birlikte, bir bakıma bağıntısız olduğunu yorumunu getirmiştir (Sözen, 1967).
Bir başka söylem ile mekânların girişlerinin bir olduğu genel olarak camii ve avlu
kısımlarının birbirine birleşik gibi fakat ayrı olarak kendi içerisinde farklı bir mekân
oluşturduklarını “Örneğin Cami - Türbe ve Avlu - Medrese” gibi bir görünen ayrılığı
anlatmak istemiştir.
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b.1) Sitti Radviyye (Hatuniye) Medresesi:
Kale’nin yamaç kısmının bittiği yerde hemen sağdaki ilk mahalle olan(Şekil 2.2), Gül
mahallesinde yer almaktadır. Eskiden bütünüyle medrese olarak kullanılmıştır. Günümüzde
ise medresenin durumu çok farklı bir hâl almış, bazı bölümleri yıkılmış, sağlam kalan
bölümler birçok hatalı yenileme teknikleri ve onarım evrelerinden geçerek bazı bölümlerinin
arka kısmında olan camii ile birleştirilmiştir.

Plan 8: Medreseye ait kroki (Altun, 1968) Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
Planda belirgin halde olan revaklı avluya sahip, dikdörtgen olarak konumlandırılmış 2 katlı
bir medrese olan yıkılmalar ve bozulmalardan kaynaklı avlu kısmı büyük ölçüde yok olmuş
olup, güney kısmında bulunan bir eyvanın kuzey bölümüne duvar ve çeşitli eklemeler
yapılarak camii olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Şimdiki hali ile kuzey cephesine revak- bölümünü de kapsayacak şekilde kapatılmış olup
mescid olarak kullanılmaktadır. Camii içinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed
(s.a.v)’e ait kabul edilmiş ayak izi yer almaktadır. Bu yapıyı diğerlerinden ayrı tutan bir
başka özelliği ise Cennet ve Cehennem adında iki adet mihrap bulunur.
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Cennet Mihrabı: Mihrabın sağ ve sol kolunda birlik, beraberlik ve kardeşliği simgeleyen
birbirleriyle iç içe girmiş sütunlar bulunur. Yine mihrap içerisinde Peygamber efendimiz Hz.
Muhammed (s.a.v), 40 yaşında peygamber oluşunu simgeleyen 40 adet gül motifi, Allah’ın
Tek ve Yek olduğunu simgeleyen Lale Motifi bulunmaktadır.
Üst bölümde ise Peygamberimizin 63 yaşında vefatını simgeleyen 63 adet yıldız ve üst
kısımlara destek olarak kullanılmış İslam’ın beş şartını simgeleyen beş adet destek taşı
bulunmaktadır (Şekil 2.18).

Şekil 2.18: Cennet Mihrabı
(Ayanoğlu, 2018)

Şekil 2.19: Cehennem Mihrabı
(Ayanoğlu, 2018)

Cehennem Mihrabı: Mihrap Peygamber efendimiz (s.a.v) ayak izinin bulunduğu odada yer
almaktadır. Sağ ve solunda üç adet bitişik sütun bulunmaktadır. Sütunlardan birinin
ortasında İhlas Suresinin bir parçası olan “Kul huvellahu ehad” yazmaktadır.
Yine üst kısmında bulunan altı adet destek taşı bulunup İmanın 6 şartını simgelemektedir
(Şekil 2.19). kent içinde iki mihrap önemi bakımından turizm kaynaklı simgesel
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b.2) Şehidiye Medresesi:
Kentin şehir merkezinde yer alan birinci cadde olarak adı geçen yol üzerinde eski PTT
Binasının (şimdiki; Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler uygulama oteli) tam
karşısında konum olarak ana caddenin güneyinde yer almaktadır.

Plan 8.1: Medreseye ait kroki (Gabriel, 1938) Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
Tarihi içerisinde yanlış onarım teknikleri ve sorumsuzca düzenlemelerle kendine özgü
tasarımını büyük ölçüde kaybetmiş olan medrese, iki adet paye(taşıyıcı) bulunduran mescit
ile beraber revaklı avlu ve eyvanları bir medrese oluşu krokiden okunmaktadır. Ana girişin
rakımın alt seviyelerinde kaldığından o kısımlarda bulunan bir düzlüğe sahip bölümden
medreseye giriş sağlanmaktadır.
Tonozlar ile örtülmüş bu giriş koridor ile avluyla birleşmektedir. Medresenin bir diğer uç
tarafındaki camii ise sürekli oynamalar ve yenileme istismarı olarak nitelendirilecek
değişimlerden nasibi almış olup, ilk minaresi zaman içinde yıkılmıştır.
1916/1917’li yıllarda tekrardan Ermeni Mimar S.Lole eklektik bir üslupla inşa edilmiştir.
Mardinin simgesi haline gelmiş taş işleme geleneği ve taş işçiliğinin tarihi yapılarda
kurallara yenileme tekniklerine bağlı kalınmayıp düzenleme onarım adı altında tahrip
edilmelerinin en belirgin örneklerinden biri Şehidiye Medresesi’dir.
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Şekil 2.20: Avlu (Ayanoğlu, 2018)

Şekil 2.21: Avlu içinden Minare (Url.1)

Şekil 2.22: Eyvan (Ayanoğlu, 2018)

Şekil 2.23: Minare (Url.2)

b.3) Zinciriye (Sultan İsa) Medresesi:
Mardin Kalesinin hemen altında bulunan medrese mahallesinin kuzeyinde yer almaktadır.
Oldukça geniş bir alanı kaplayan yapı dikdörtgen bir plan şemasını ile inşa edilmiştir.
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(bkz.Plan 9,10). Mekân içerisinde avlu ile bağlantılı cami, türbe ve ek olarak farklı
bölümlerin bir araya gelmesi ile dizilişlerin oluştuğu sınırları aşan yayılmış bir düzlük
içerisinde birleştirilmiştir.

Plan 9: Zinciriye Medresesi Alt Kat (Gabriel, 1930;Altun, 1968)
Düzenleme (Ayanoğlu,2018)

Plan 10: Zinciriye Medresesi Üst Kat (Gabriel, 1930;Altun, 1968)
Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
Medresenin doğu ve batı yönlerinin uç bölümlerinde yer alan dilimli kubbeleri ile dikkat
çekmektedir(Şekil 2.24). Doğu yönündeki kubbe altında camii, Batı yönünde yer alan kubbe
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altında ise türbe bulunmaktadır. Bir kısım merdivenlerden çıkılarak ulaşılan yapının giriş
kısmı, dikdörtgen şekilde çerçeve içine alınmış sağ ve sola dayalı iki sıra bezemeli sütün
parçaları ile çevrelenmiş olup anıtsal portal olarak nitelendirilmektedir (Şekil 2.25).
Bu portal dar, derin ve tonozlar ile örtülü bir geçiş koridorunu oluşturmakta, sonuna doğru
doğu yönüne devam eden koridor ile birlikle batıda kalan tam karşıda üst kata çıkan bir
merdiven dizisi bulunmaktadır.

Şekil 2.24: Zinciriye Medresesi kale altından üst görünüşü (Ayanoğlu, 2018)

Şekil 2.25: Portal (Ayanoğlu,2018)

Şekil 2.26: Kubbeler (Ayanoğlu,2018)
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Günümüzde medresenin bazı bölümleri Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı Yaşayan Diller
Enstitüsü olarak kullanılmakta kalan bölümler ise ziyaretçiler için keşif, gezi alanı olarak
kullanılmaktadır.
b.4) Kasımiye (Sultan Kasım) Medresesi:
Şehrin güney batısında tepenin altına konumlandırılmıştır. Konum itibariyle güney cephesi
açık ovaya sahip olan medresenin Mardin de bulunan tarihi eserler arasında en büyük yapı
kategorisindedir. Artuklu döneminin sonlarına doğru inşası başlanmış bir müddet devam
eden ilerlemeler sırasında yöreye yapılan Moğol saldırıları ardından yarım bırakılmış,
sonraki zamanlarda ise Akkoyunluların Sultanı olan Kasım İbn Cihangir tarafından yapının
inşasına devam edilmiş olup XV. yüzyılda tamamlanmıştır. Bezemeler, işçilik ve yapım
teknikleriyle Zinciriye Medresesi ile, muhtemelen aynı mimarın bu yapıyı da tasarlaması
nedeniyle benzerlikler göstermektedir.

Plan 11: Kasımiye (Sultan Kasım) Medresesi alt kat. (Altun, 1968) Düzenleme
(Ayanoğlu,2018)
Yapı tek eyvanlı bir açık medrese düzeni ile avlu etrafınla iki katlı olarak inşa edilmiştir.
Medresenin girişinde Zinciriye de olduğu gibi (Şekil 2.26) aynı işçiliği ve hemen hemen
benzer süslemeleri barındıran bina yüksekliğine alabildiği kadar uzun bir portalden giriş
yapılmaktadır(Şekil 2.27). Portal, beşik tonoz ile örtülü dar ve uzun koridora doğru açılır ve
koridorun sonuna doğru beliren kubbe altı mekâna erişilir. Kubbe altından sola doğru devam
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eden koridordan ilerledikçe güney yönüne doğru açılan kapıdan yapının ikinci katına kadar
yükselen camiye bağlanmaktadır (Plan 11).

Plan 12: Kasımiye (Sultan Kasım) Medresesi üst kat. (Altun, 1968)
Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
Koridor sonunda ki kubbe altından doğu yönüne işlenmiş bir kapıdan girilerek, revaklı
avlusu ve eyvanıyla bir medrese bölümüne giriş yapılmaktadır.
Ara Altun; doğu ve batıda iki katlı revaklar ve revaklar arasında medrese odaları ile çevrili
olan avlunun güneyinde tek katlı revakların yer aldığını, kuzeyinde ise iki kat boyunca,
yüksek sivri kemerle dışa açılan eyvan yer aldığından bahsetmektedir(Altun, 1971).

Şekil 2.27: Kasımiye Medresesi Güneydoğudan genel görünüşü (Canbalaban, 2013)

30

Şekil 2.28: Medresenin yenilemeden önceki Portal ve çevresi (Url.3)
24 adet oda bulunan medrese de bir de eyvandan gelip avlunun ortasında ki havuzu dolduran
“Hayat Çeşmesi” bulunmaktadır.
Hayat Çeşmesi: Halk arasında havuzu besleyen çeşmenin “Hayat Çeşmesi”
olduğuna inanılmaktadır. Suyun çıkması ile birlikte hayat başlar, havuza giden yolda
gençlik orta yaş ve yaşlılık dönemleri yaşanır. Havuzdan çıkan su Mezopotamya’ya
dökülerek toprağa karışıyor. Yine özüne, toprağa dönüyor, onunla bütünleşiyor (Şekil
2.32)(Url.4).

Şekil 2.29: Yıldız Tonozlar
(Ayanoğlu, 2018)

Şekil 2.30: Avluya Geçiş Kapısı
(Ayanoğlu, 2018)
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Şekil 2.31: Avlu (Ayanoğlu, 2018)

Şekil 2.32: Terastan Medrese (Buna,2018)

c) Zaviyeler & Türbeler
Kent içinde bulunan genel anlamıyla tarihin konuma kazandırdığı bir çok türbe ve zaviye
bulunaktadır. Savaşlarda kaybedilen ileri gelenlerin, bazılarında ise yörenin ileri gelen
büyüklerinin sandukalarının bulunduğu yapılardır. Bir başka anlamıyla tübeler vefat edeni
ziyarete gelenlerin yağmurdan, güneşten korumak amacıyla kabirlerin üzerine kurulan çadır
olarak nitelendirilmiş ve birkaçı incelenmiştir.
c.1 ) Hamza-i Kebir Zaviyesi:
Mardin de birinci cadde olarak adlandırılan yolun güneye bakan kısmında sağ tarafta yer
almaktadır. Geçmişte zaviye olarak inşa edilmiş, günümüzde türbe kısmından ayrı, belirli
bölümleri değiştirilerek camii olarak kullanılmaktadır. Yapı düz bir zemin üzerine inşa
edilmiş, Anadolu da pek örneğine rastlanmayan artı (haçvari) sembolüne benzeyen plan
şeması şeklinde tasarlanmış ve konumlandırılmıştır (Plan 13).

Plan 13: Hamza-i Kebir Zaviyesi (Altun,1968) Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
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Mardin’in hemen hemen her yapısında olduğu gibi bu yapıda da düzgün kesme taşlar
kullanılmış olup yer yer hatalı düzeltmeler ve onarım evreleri geçirmiştir. Diğer yapılara
nazaran bir boy daha küçük portali andıran bir kapıdan giriş yapılmaktadır(Şekil 2.35).
Cephelerin tümüyle kesme taşlardan oluştuğu ve iç kısımda ki tavanında bulunan kitabeden
anlaşıldığına göre Akkoyunlu Kara Osman’ın oğlu olan Hamza Bey’e 1444/45 mal edilmiş
ve H 842/1438-39 yıllarında yaptırılmıştır (Göyünç, 1969).

Şekil 2.33: Hamza-i Kebir Genel Görünüş Şekil 2.34: Hamza-i Kebir Doğu Cephesi
(M.V Oppenheim, 1899) (Yeşilbaş, 2014)
(G.Bell, 1911) (Yeşilbaş, 2014)

Şekil 2.35: Giriş ve Minare (Cambaz, 2011) Şekil 2.36: Güney Cephesi (Cambaz, 2011)

Şekil 2.37: Hamza-i Kebir İç Mekan

Şekil 2.38: Hamza-i Kebir Tromp Detayı

(Yeşilbaş, 2014)

(Yeşilbaş, 2014)
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c.2) Cihangir Bey Zaviyesi ve Türbesi:
Şehrin dışında Kasımiye Medresesinin ortalama 150 metre batısında yer almaktadır.
Akkoyunlu Cihangir Bey’in (1444-1469) yıllarında kendisi için yaptırdığı ve kayıtlarda
zaviye-türbe olarak geçtiği bilinmektedir. Dış cephesinde kesme taşlar kullanılmış olan yapı,
moloz işçiliğinin göze çarptığı geniş ve yüksek bir kapıdan giriş sağlanmaktadır. İki
bölümden oluşan yapının ana girişinden kare bir odaya ulaşılır. Bu bölüm içerisinde bir ocak
nişi, batı yönüne açılan kapıdan dikdörtgen mekâna geçiş yapılması ile türbe bölümüne
ulaşılmaktadır.

Plan 14: Cihangir Bey Türbe-Zaviyesi(Altun, 1968) Düzenleme (Ayanoğlu,2018)

2011-2012 yılları arasında son olarak onarım faaliyetlerine başlanmış çevre düzenlemesi ile
yapının koruması ve bakımı yaptırılmıştır.

Şekil 2.39: Onarım Öncesi (Url.5İslamAnsk) Şekil 2.40: Onarım Sonrası(Ayanoğlu,2018)
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c.3) Şeyh Kasım Halveti Türbe-Mescidi:
Mardin ilinde Saraçoğlu mahallesinde yeni kapı hamamı civarında yer alan küçük bir
yapıdır. Türbenin tarihi ile ilgili herhangi bir kaynak bulunmamakla birlikle varsayımlar XV
ve XVI yy. tarihleri ve sonrasını göstermektedir. Güney yönünde etrafı duvar ve
parmaklıklar ile çevrili mezarlık(hazire), batı yönünde yazlık bir mescit yer almaktadır.

Plan 15: Şeyh Kasım Halveti Türbe-Mescidi (Altun, 1968)
Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
Yakın tarihte yenileme evrelerinden geçmiş olan türbenin kuzey yönüne yeni birkaç bölüm
eklenmiş olup, mahalleye ait mescit olarak kullanılmaktadır. Düz bir zemin üzerine kare
mekân olarak tasarlanmış olan türbenin(Plan 15), mihrap tarafında iki adet pencere
bulunmaktadır. Giriş kısmında ise kuzey yönüne doğru koridor sonu dar eyvan bulunmakta
ve eyvan içerisinden bir iki merdiven kadar inilerek alta kısımdaki mumyalıkların olduğu
bölüme ulaşılmaktadır.

c.4) Şeyh Hamit Türbeleri:
Şehir Merkezinden Savur ilçesine giden yol üzerinde bulunmaktadır. Tek bir yapı gibi
görünen türbe, bir adet mescit ve dört adet türbenin mekânın bir araya gelip birleşmesi ile
yapı konumlandırılmıştır. Orta kısımda kalan simetrik dikdörtgen plana sahip olan mescit,
kendisine bağlı olan türbelere iç kısımdan geçiş vermektedir.
Doğu yönünde bulunan üç türbe yapıya mescit ile birlikte birleşik bir görünüm
kazandırmakta, batı yönünde yine kare planlı diğer bir türbe bulunmaktadır (Plan 16).
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Plan 16: Şeyh Hamit Türbesi (Altun, 1968) Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
Kuzey yönünde yüksek bir kemer ile çevrelenmiş kapıdan dikdörtgen forma sahip mescit
kısmına geçilmektedir. Bu kısımdan itibaren batı yönünde üç adet açıklığı bulunmakta ve
ortada kalan açıklık kapı olarak kullanılmaktadır. Mescit ’in doğu yönünde ise sağ ve
solunda kalan iki türbeye giriş yapılır (Plan 16).
“Mardin de Sayın Sadık Hamidi den alınan bilgilere göre bu türbenin yapımına ailesine Ş.
Hamid Hamidi‘nin Mardin de vefatının ardından 1880/81 yıllarında yapılmaya başlanmıştır”
(Altun, 1971).

Şekil 2.41: Güney cephe görünümü
(Hamidiler, Url-6)

Şekil 2.42: Kuzey cephe görünümü
(Hamidiler, Url-6)
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Şekil 2.43: Türbe içinde Sandukalar
(Hamidiler, Url-6)

Şekil 2.44: Türbenin Ana Giriş Portali
(Hamidiler, Url-6)

Şekil 2.45: Türbe Giriş Cephesi-1
(Hamidiler, Url-6)

Şekil 2.46: Türbe giriş cephesi-2
(Hamidiler, Url-6)

d) Hamamlar:
İnsanlık tarihinin en eski devirlerinden itibaren çeşitli medeniyetler hamam yapıları
yapmıştır. Bu medeniyetler içerisinde Romalılar ve İslam dininin temizliğe hassasiyet
göstermesi dolayısıyla Müslümanlar, özellikle de Türkler hamama önem vermiş ve
yaygınlaştırmışlardır.
Temizliğe dini emirler dolayısıyla önem veren Müslüman toplumlarda su yapıları büyük
önem kazanmış ve İslam şehirlerini belirleyen yapılar arasında camilerden sonra hamamlar
da yer almaya başlamıştır. Soyunmalık(Soyunma od.), ılıklık (dinlenme od.) ve sıcaklık
(hamam od.) tabirler ile bölümlere ayrılmış yapıların bu bölümde, gözlem ve incelemeleri
yapılmıştır.
d.1) Radviyye (Savurkapı) Hamamı:
Sitti Radviyye Medresesine yakın tarihlerde; XII. yy sonu XIII yy başında inşa edildiği
tahmin edilmektedir.
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Medresenin güneyinde kalan kısımda bulunan Savurkapı hamamı sürekli olarak doğruyanlış onarım ve yenileme evreleri görmüş günümüze kadar taşınmıştır. Genel olarak
incelendiğin de yarı eğimli bir arazi üzerine altı doldurularak dikdörtgen formda
konumlandırılmıştır.
Hamam içerisine giriş basık kemerli alçak kapı ile giriş sağlanmaktadır (Plan 17). Giriş
kapısı beşik tonozla örtülü bir kısma açılmakta olup, batı yönüne çapraz tonozlarla örtülü bir
bölüme, doğu yönüne açılan bir kapı bulunur. Bu kapıdan kuzey yönünde daire şeklinde bir
kubbe ile örtülü girilen mekânın doğu yönünde kemer nişleri bulunan ve güney yönünde

Plan 17: Sitti Radviyye (Savurkapı) Hamamı ( Altun, 1968 ) Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
iki adet pencereye sahip uzunluğu ile mekânın hemen hemen kendi boyuna eşit uzun bir
dikdörtgen alana soyunmalık bölümüne erişilir. Soyunma Odasının batı yönünde ılıklık
olarak nitelendirilen bölüme bir kapı açılmakta, bu bölüm içerisinde bulunan kuzey yöndeki
kapıdan sıcaklık kısmına geçilir.
Genel olarak kare bir plan içine konumlandırılmış olan sıcaklık bölümünde dört yönde beşik
tonozlar ile çevrili eyvanların yer aldığı kısmen kubbeli dört köşede konumlanmış tasarıma
sahiptir. Yapının tarihi için XII yy. sonu XIII yy. başları gibi bir süreden bahsedilmektedir.
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Şekil 2.47: Hamam giriş cephesi
(Ayanoğlu,2018)

Şekil 2.48: Hamam Batı Cephesi
(Ayanoğlu,2018)

Şekil 2.49: Hamam Çatısı ve Kubbeler
(Ayanoğlu,2018)

Şekil 2.50: Sıcaklık bölümü, Hamam odaları
(Ayanoğlu,2018)

d.2) Emir Hamamı:
Mardin de şuan faaliyette olan hamamlardan birisi olup, 1. Caddenin güney yönünde Teker
Mahallesinde bulunmaktadır. Hamama ulaşım bir kısım ara sokakların birbirlerine olan
bağlantısı kullanılarak sağlanmaktadır. Zaman içerisinde birçok yenileme ve onarım
çalışmaları yapılmış olan hamamın iki büyük kubbeye sahip, düz bir zemin üzerine
konumlandırılmıştır.
“Ara Altun’un 1967 yılında yapılan incelemelerde hamamın; giriş yapılan bir ara kısımdan
sonra fenerli bir kubbe ile örtülü soyunmalık bölümüne geçildiğinden bahsetmiş, bölümün
duvar kenarlarında üç adet eyvanın bulunduğunu belirtmiştir. Geniş kubbeli sıcaklık
bölümüne geçişin dar bir ara mekân aracılıyla sağlandığı basit çizim ile belirtilmiş krokiden
destekle, hamamın sıcaklık bölümünü dâhil aralarda kalan bölümlerin yıldız bir biçiminde
yeni açılmalar görülmektedir. Çok kenarlı bir biçimde düzenlemeleri yapılan örmelerin ve
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yarım kubbe şeklini alan eyvan kolları arasında kalan kubbe tonozları ile örtülü sekizgen
odalarla birlikte ileri boyutta yenilemeler dikkat çekmektedir.”(Altun, 1971)

Şekil 2.51: Tarihi Emir Hamamına ait Kroki (Altun, 1968)
Ara Altun’un yarım asır öncesine dayanan incelemeler ardından açılma, örmeler ve
yenilemelerin başka boyutlarla devam ettirilmesi üzerine günümüz işleyişi ve durumuna
göre yeniden inceleme-yorumlama yapacak olursak; Girişin yapıldığı kısımdan itibaren,
soyunmalık kısmı olarak kullanılan bölümün bir kısmının girişle bağlantılı bekleme ve
dinlenme bölümüne ayrıldığını gözlemlenmektedir. Sıcaklık yani hamam bölümünün göbek
taşına yakın kısımların aynı kaldığı, eyvanlardan birinin günümüz kapatmalar ve işçiliği ile
saunaya dönüştürüldüğü, bir diğer eyvanın ise eskiye uygunsuz bir amaç ve yenileme ile
yeniye adapte malzeme ve tasarım teknikleri kullanılarak buhar odasına dönüştürüldüğü
gözlemlenmiştir.

Şekil 2.52: Hamam Çatısı ve Kubbeler
(Ayanoğlu,2018)

Şekil 2.53: Sıcaklık bölümüne ait kubbe
(Ayanoğlu,2018)
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Şekil 2.54: Sıcaklık bölümü ve göbek taşı
(Ayanoğlu,2018)

Şekil 2.55: Hamam eyvanı ve yerleşimi
(Ayanoğlu,2018)

d.3) Ulu Camii Hamamı:
Ulu Cami Mahallesinde, Camiinin Güneydoğusunda yer alan hamamın en son yenilemesi
1960’lı yıllarda yapılmıştır. O zamanki yenileme durumlarında yapının çevresine eklemeler
yapılmış, sıva ve badana onarım evrelerinden geçmiştir (Altun, 1967). Ara sokağın
sonundaki beşik tonozlu bir bölüme geçit veren kapıdan giriş yapılmaktadır. Eğimli bir arazi
üzerine dikdörtgen bir plan şeması veren hamama girişin ardından, kuzey yönüne doğru
söveli bir kapı aracılıyla tromplu kubbeye sahip, doğu yönünde vitrin niteliğinde çapraz
tonozlu özel bir bölün barındıran soyunmalık kısmına geçilir.

Plan 18: Ulu Camii Hamamı (Altun, 1968) Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
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Soyunmalık mekânının kuzey yönünde kalan kapıdan ulaşılan ara bölümünün doğu yönünde
bulunan kapı ile de ılıklık(ne sıcak ne de soğuk alan-dinlenme ara odası) mekânına erişim
sağlanıyor olup yine doğusunda bulunan, dört köşede beşik tonozlu eyvanları sahip
sıcaklık(hamam) bölümüne geçilmektedir.
“Yapım tarihi olarak XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde Artuklu Sultanı Melih Salih’in Ulu
Camiye vakıf olarak yaptırmış olduğundan bahsedilmektedir” (Göyünç, 1969).
2018 yılında tekrar yapılmış olan incelemeler de hamamın daha önceki yenilemelerinden
eser kalmamış olup bakımsızlıktan ve ihmallerden dolayı kapatılmıştır. Kilitli olan kapısının
yıllardır açılmamış olduğu için mekân içerisinden net görüntüler alınamamış ve kapıda
bulunan bir delik aracılıyla iç kısmın dökülmelerinin son seviyesinde, yıkılacak durumda
olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 2.56: Kubbe yerleşimi ve üst görünüş
(Url-8)

Şekil 2.57: Hamamın şimdiki hali
(Ayanoğlu,2018)

2.3 Geleneksel Mardin Evleri ve Kent dokusunda ki yeri
Mardin’in konumu ve topografik yapısı itibariyle tepeden(kaleden) başlayan, şehir
yapılanmasının eteklere yayıldığı ve günümüzde Mezopotamya ovasının düzlükleri üzerinde
şehrin gelişiminin devam ettiği görülmektedir.
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Tarihi evlerin, anıtsal yapıların genellikle şehrin yüksekte kalan eğimli bölgelerinde yine
günümüzde halk arasında “Eski Mardin” olarak adlandırılmış olan bölgede tarihi mirası
yaşatmaya ve geleneksel dokuyu korumaya devam etmektedir.
Bu dokunun oluşumunda; Doğu ve Batı yönlerine doğru enine gelişme-ilerleme gösteren
şehrin, bu gelişim ve yerleşme sırasında parselin boyut olarak yetmediği durumlarda arazinin
belirli kısımlarında eğimden kaynaklanan kot farkları(Yükseklik-alçaklık değerleri)
yapıların sabit bir planlama kurgusu yerine eğimin izin verdiği ölçüde kat eklenerek inşa
edilmiş olup dokusu ilerletilmiş ve geliştirilmiştir (Çizim 2).

Şekil 2.58: Şehir dokusu ve Geleneksel evlerin yerleşim düzeni (Ayanoğlu,2018)

Eğimli arazinin yapı için yeterli görüldüğü kısımlarda, parsele oturacak olan yapıların
düzeninde bir sıkışıklık yaşanmamış ve terasların eklemesi ile tasarımlar gerçekleştirilmiştir.
Alioğlu’nun açıklamasına göre; “Evlerin toprağın düzenlenerek, bazen de mevcut zemini
olduğu gibi kabul ederek ve kendiliğinden var olan mağara gibi mekânların da tasarıma
katılmasıyla doğal yapının oluşturduğu düzen değerlendirilmiştir (Alioğlu, 1999).
Şehrin yapısı yüzey biçimleri ile birlikte dokusuna uygun bir bütünlük sağlanmıştır.
Eteklerden doruk noktasına uzanan bir basamaklar merdiven gibi algılanan tarihi dokunun,
evlerin birbirlerine bakan cephelerinin kapanmamış olması, çok katlı yapıların belirli
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kurallar dâhilinde dahi bu kurala uyması şehir dokusunun düzenli bir çevre ve yapılanmaya
bağlamaktadır (Şekil 2.58), (Şekil 2.59).
Planlı yerleşme düzeni bulunmayan, doğal bir yapılanma görünüm yakalamış olan bu şehir
dokusunun büyük bir kısmını geleneksel evler oluşturmaktadır. Bölünen parseller arasında
yapıların birbirine yakın ve bitişik oluşu genellikle akrabalık ilişkilerinden kaynaklanmış,
sosyal birliktelik kent dokusuna olumlu yönde birlik katkısı sağlamıştır (Şekil 2.62).

Şekil 2.59: Mardin’in Şehir dokusundan Kesit (Alioğlu,1988) Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
Geleneksel evlerin parsel düzeninden ayrı kat oluşumuna bakıldığında, yapı eğimli bir arazi
üzerine kurulurken alt katların zemin düzeni ve inşası bitirildikten sonra üst katların eğime
göre giriş katının hemen üzerine değil de eğimden kaynaklı üst kısımlara denk gelen toprak
üzerine oturtulduğu görülmektedir.
Ortaya çıkan tasarım bu şekilde alt katın çatı bölümü(dam) teras olarak kullanılmakta, bazı
koşullarda ise yine ek kat olarak değerlendirilmekte, arazi ve eğimin izin verdiği ölçüde bu
çok katlılık tasarımı devam ettirilmektedir.
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Şekil 2.60:Geleneksel evlerin araziye yerleşimi (Alioğlu,1988)
Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
2.3.1. Tarihi Doku Oluşumu
Geleneksel kimliğine ve dokunun oluşumuna Artukoğlularının zamanında yer edinen ve
benimseyen Mardin’in, bu tasarım anlayışının uygulama alanları tek bir kimlik ve bölge
içerisine uyumunu yakalaması ile devamını sağlamış, eserlerini günümüze kadar taşımıştır.
Osmanlı ve öncesi dönemlerin değerlendirilmesi yapıldığı zaman 200-300’lere ulaşan
geleneksel mimariye örnek yapının bulunduğunu belirtmiştir (Aydın,2001).
Bu evlerinin sayısı yıkılmalar bozulmalar sonrasında yenilenebilecek olanların yenilendiği,
duruma göre yıkılanların yerine tek katlı ya da konumuna göre çok katlı yeni yapıların inşa
edildiği bilinmekte ve düzenini korumaktadır.
Gerek Duyulması halinde yapılan tek katlı evlere katların ilave edilerek yükseltilmesi, kent
için yaratılan tasarım şemasının devamı ve sürekliliğinin temel nedenlerinden biri
olduğundan bahsedilmektedir (Sözen, 1996).
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Kaynaklara göre Mardin’in geleneksel mimarisi ile ilgili;
- Özere göre; Mardin’in geleneksel mimarisinin, tanımlanma tarzından da anlaşılacağı
günümüzde halen varlığını sürdüren töresel, bölgesel alışkanlıklara bağlı kalınarak üretilen
ve tüketilen bir mimaridir (Özer, 2004).
- Eyüce’ye göre; Geleneksel toplumların, üretim ve tüketim ilişkileri başta olmak üzere
tüm yaşam biçimlerini yönlendiren gelenekler, nesilden nesle aktarılan bilgi, beceri, görgü
ve edinimler olarak tanımlanabilir (Eyüce, 2005).
- ICOMOS’un 1999 yılının Ekim ayında 12.Genel kurulunda kabul edilen tüzüğe göre
geleneksel mimari dokunun ve yapıların tanımını;


Toplumsal paylaşılan bir yapı geleneği,



Çevreye uygun yöresel veya bölgesel bir kimlik,



Üslup, biçim ve görünüş tutarlılığı veya geleneksel yapı türlerine bağlılık,



Anonim olarak aktarılan geleneksel tasarım ve yapı ustalığı,



İşlevsel, sosyal ve çevresel kısıtlamalara etkin olarak cevap verebilme,



Geleneksel yapım sistemlerinin ve zanaatlarının etkin uygulaması gibi ayırt edici
özellikleriyle tanımlanmıştır (Şimşek,2013; Karagülle, 2009).

Yukarıda geleneksel mimari için yapılan tüm söylemlerin sonucu olarak; yapıların inşası ve
oluşumu, fikir birleşimi ile geleneğin bir arada kullanılması, kentin mimari dokusunun
oluşum gerekçeleri olarak gösterilmektedir.
2.3.2. Mekân kurgusu, Yapı malzemesi ve Yapım sistemi
Mardin evleri bulundukları ada parsellerinin durumuna göre genellikle tek katlı yapı
örneklerinden oluşmaktadır. Bu durumların değişiklik gösterdiği çok katlılık bazen iki üç ve
dört kata kadar ulaşabilmekte, parsel üzerindeki kot farkı ve eğime göre değişiklik
göstermektedir. Avluya sahip olan geleneksel evlerin ilk katı, genellikle bulunduğu arazide,
Mezopotamya ovasının manzarasına sahip güney yönüne, inşa edilebilecek durumda olan en
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üst kat ise parselin eğimine bağlı kuzey yönünde yer almaktadır. Bütün evler yapısı itibariyle
sokaklar ile doğrudan erişime açıktır.

Şekil 2.61: Geleneksel Evlerin yamaçtan eteklere yayılımı ( Url-8 )

Şekil 2.62: Geleneksel Evlerin Dam & Teras yerleşimi ( Url-8 )
Katlar arası yüksekliğe bakıldığında ise yapılara göre değişiklik göstermekte net bir değer
verilmemektedir. Bu değişikliğin sebeplerinden birisini Alioğlu, statü farkının mimariye
yansıması olarak nitelendirdiği, varlıklı ailelere ait bazı evlerin kat yüksekliklerinin diğer
hanelere oranla daha yüksek tutulduğunu belirtmiş, bir başka örneklendirmesinde ise nüfus
olarak kalabalık olan ailelere ait yapıların da ortalamanın üstünde boyutlara sahip
olduğundan söz edilmiştir (Şimşek, 2013).
Kat olarak sayılabilecek, yaşama birimleri ve sürekli kullanım alanları dışında, ihtiyaca göre
kiler, yüklük, ambar olarak kullanılan ara kat eklemeleri de yapılmıştır. İki farklı çeşidi
bulunan ara katların, yaşama birimleri üzerine konumlandırılan ve basman yüksekliklerinin
fazla örülmesi ile yerleştirilen katlardır. Mardin yapı mimarisini oluşturan taşlara ve taş
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yapılarına Anadolu’nun Kapadokya bölgesinde (Niğde, Kayseri), çoğunlukla güneydoğu
Anadolu bölgesinde örneklerine sıkça rastlanmaktadır.
Kalker taşı hammaddesi çıkarılarak ocaklarda pişirilmekte, ocaktan alındıktan hemen sonra
herhangi bir hafif kesici aletin kolayca kesip parçalayabileceği hassaslıkta olduğundan bu
süre zarfında boyut ayarlaması ve şekillendirilmesi yapılır, ardından hava ile teması
sonrasında sertleşir ve yapılarda kullanıma hazır hale gelmektedir.
Taşların Evlerde Kullanım Biçimleri;


Evin cepheleri daha çok düzgün yontulan kesme taşla yapılmıştır.



Mardin Ovası’na bakmayan cephelerde ve avlu duvarlarında kabaca yontulan taş
kullanılmıştır



Moloz taş, önemli olmayan duvar yapımında ve iç örgüde, tonoz ya da kubbe
örgüsünde tercih edilmiştir.



İç ve dış bezemelerde kullanılmıştır.

Genel olarak strüktürel kullanımda açık sarı ve sert kalker, bezemelerde ise ocaktan
çıktığında işlenmesi kolay olan, sonradan sertleşen koyu sarı kalker taşı tercih edilmiştir
(Alioğlu, 1988). Sistem olarak yaşama birimleri ve kat düzeninin oluştuğu geleneksel
evlerde odalar ve katların oluştuğu ünitelerin, beşik tonoz, çapraz tonoz ağırlıklı olarak
kullanıldığı, kendi tavan döşeme ve taşıyıcı sistemleri üzerine kurulmaktadır.

Şekil 2.63: Beşik Tonoz görünümü

Şekil 2.64: Çapraz Tonoz görünümü
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Birçok yapıda kullanılan bu sistemler genellikle kare formda ünitelerin bir araya gelerek,
Mardin’in dini yapılarını, anıtsal yapılar, evler dâhil olmak üzere kafes yapı ve karkas
sistemine sabit olan evleri oluşturmaktadır. “Özbek’in yorumuyla; bütün yapıların aynı
teknik ve kurallar ile inşa edilmiş olmaları, Mardin yapılarının aynı dili konuşması
nedeniyle, Mardin’den bahsederken tek tek yapıların anlatılması değil, bu parçaların
oluşturduğu bütünün temsil edilmesi vurgulanmaktadır” (Özbek, 2004).
2.3.3. Yapı ve Mekânlar Tanımı
Mardin’in arazi yapısı, kent çevresinde inşa edilen geleneksel yapılar ve evler ile birlikte
zeminin doğal koşullara uyumu açısından, tasarımların çok katlı oluşmasına sebep olmuştur.
Yapıların tek kat ile başlayan tasarım süreci çok katlılık kavramının zamanla ve ihtiyaca
göre geliştiği, tek bir inşa sürecinde tamamlanmadığını anlaşılmaktadır. Giriş katında
planlanan yaşama birimleri ve bölümlerin, sonraki zaman dilimlerinde eklenen ilave katlara
bakılarak anlaşılabildiği gibi bu sürecin ihtiyaç ve gerekliliklerin getirdiği yüzyıl(lar) zaman
diliminde tasarım sürecinin oturduğu gözlemlenmektedir.
Bir başka deyişle zamanla yaşayan bireylerin kendi içinde nüfuslarının artışı, yaşam
biçiminin mekânsal yeterliliklerin yetmediği durumlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda
yapılarında ihtiyaç ve gereksinime göre büyüyüp geliştiğini söylemek mümkündür.
Günümüzde son tasarım detaylarını ve kendine özgü biçimleri oturtmuş olan Geleneksel
Mardin evleri, ailelerin erkek çocukları üzerine kurulu ataerkil bir düzen ve büyüme
geleneklerine koşul olarak yapı ilaveleri, hanelerdeki genişleme dengesinin son durumuna
gelmiştir (Alioğlu, 1999).
Sadece giriş kat üzerinde ve avlulu tek bir düzen yapıların yıllar süren tek merkezli tasarım
biçimi, bir süre bu kuralı korumuş ancak, günümüz dönemlerine yakın sürelerde aile içi
büyüme, küçülme ve ayrı yaşama düzenine uyumun sağlaması gerekmiştir. Tek kat düzende
ortak kullanım alanları(mutfak, servis vs.) hane içinde zorunluluğu kaldırmış, ilave katların
bütünleşmesi ile merkezi nitelik taşıyan bölümlerin bozularak tek yapı içerisinde aynı amaca
hizmet alanların, oluşmasını sağlamıştır.
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Şekil 2.65: Eğimli araziye evlerin yerleşimi ve çok katlılık (Alioğlu,1988)
Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
İnşa evrelerinde evlerin yapım aşamaların da, Mardin geleneksel evleri kapalı, açık ve yarı
açık mekânlardan oluşurlar. Üst katlara ulaşımı ve mekânların birbirine erişimde önemi
büyük olan merdivenler bu tasarım zinciri içerisinde önemli role sahiptir. Kapı ve yarı açık
mekânların geleneksel mimarinin oluşumunda diğer tüm katların biçimsel ve fonksiyonel
tasarım özellikleri ile tasarım sürecine katılırlar. Yaşama birimleri, oyuntular, mutfak, ahır,
mahzen, kiler ve tuvalet ile kapalı mekânları oluşturan bölümlerdir.
Dışarıya bağlılık iç ve dış mekânlar arasındaki dengenin, kapalı mekânlar birimlerin
dağılımını belirleme özelliklerine sahip yarı açık mekânların ile geleneksel Mardin evlerinin
planlanma sürecini ve tasarımını belirlemişlerdir.
2.3.3.1. Kapalı Mekânlar
Mekânların tasarım sürecinde omurgasını oluşturan yaşama birimleri ve servis mekânları
genel olarak kapalı mekânlar olarak nitelendirilir. Belirli plan tipleri ile oluşturula bu
mekânlar yapının oluşturduğu birimlerin genel olarak ihtiyaca göre eklenip çıkarılabildiği,
boyut farklılıklarının tamamıyla arazi ve aile yapısına göre değişebildiği bilinmektedir.
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a) Yaşam birimleri ve plan tipleri
Yapıların tasarımında merkezi konuma ve temel işleve sahip olan yaşama birimlerinin iç
tasarımı, yapısı ve işleyişi ailenin hemen hemen bütün gereksinimlerini karşılayabilecek
donanıma sahiptir.
Aile bireylerinden erkek çocuğun evlenmesi ile yapıya çift için yeni bir yaşama birimi ve
geleneksel yapıların konumuna göre gelişebilecek plan tipinin eklenmesi gerekli
görülmüştür. Bu düzenin oluşturulması mevcut olan birim ile arasına eyvan eklenerek yeni
bir yapı bloğu düzenlenir ve eklemesi yapılır. Birim, geleneksel ev içerisinde yeme-içme,
misafir ağırlama-oturma, uyuma- yıkanma, depolama gibi ihtiyaçların karşılandığı tek
başına bir yapı sistemidir. Sekialtı ve sekiüstü olarak iki bölüme ayrılmaktadır. Giriş bölümü
ile bitişik yaşama alanına yapılacak olan giriş eyleminin(ayakkabıları çıkarma, mevsime
göre eşyaların asılması mont ceket vs.) başladığı sekialtı olarak isimlendirilmiştir.
İlerleyen bölümde ise basamak ya da kot farkının aşılarak geçildiği bölüm sekiüstü bölüm
olarak isimlendirilir. Bu bölümde pencerelerin, yer yer sağır duvar(manzarasız düz duvar)
üzerinde nişlerin bulunduğu, teras avlu vs. bağlanan asıl oturma ve yaşama bölümüdür. İki
bölümde genel olarak tonozlar ile örtülüdür (Özbek, 2004; Alioğlu, 1988).

Şekil 2.66: Geleneksel Evlerde Sekaltı ve Sekiüstü örneği (Alioğlu, 1999)
Sağır duvarlar ve pencere aralarına konumlandırılmış, alanına göre küçük ya da büyük boyut
olarak farklılıkların olduğu açık ve kapalı çeşitleri bulunan nişler yüklük, süslük, kapaklı
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olanların ise yataklık yorganların, yazlık-kışlık giysilerin depolanması ve saklanması
amacıyla kullanılmaktadır.

Şekil 2.67: Vitrin ve Yüklük(dolap) amacıyla kullanılan nişler (Çakır, 2017)
Mardin evlerinde yaşama birimleri, birbirlerini tekrar etmesi ile oluşan bazı tasarım blokları
ve plan tiplerine sahiptir, bunlar;
-

“Kare” Plan Tipi / yaşama birimi

-

“Dikdörtgen” Plan Tipi / yaşama birimi

-

“L” Plan Tipi / yaşama birimi

-

Ters “T” Plan Tipi / yaşama birimleri olarak gruplanabilir.

Bu mekânlar kurgu olarak, bir kapı ile “işlik” olarak adlandırılan ek mekân bloğuna
açılmaktadır. Bu blok yazın serin, kışları sıcak olduğundan yapılan işler ve ek barınma
ihtiyaçlarının karşılandığı, kiler olarak kullanım örneklerine rastlanılan bölümdür.
Modüllerin bir araya gelerek modüler bir yapı sisteminin evlerin planlanma sürecinde içinde
işlik bulunan ve işliksiz modüllerin kare, dikdörtgen, L, ters T plan tiplerinin birkaç model
modüllerin bir araya gelerek oluştuğundan söz edilmiştir.
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Şekil 2.68: Modüllerin birleşimi ile yaşama birimi şemaları (Alioğlu, 1988)
Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
Mekân modülleri oluşturulurken;
1 - Kare yaşama birimi; tek modülden, işlikli olmasın halinde iki birim modülden
meydana gelmekte ve günümüz dönemlerine yakın zaman kavramı içerisinde inşa
alanlarının giderek daralması ve kısıtlanması ile tasarımı gelenek dışına çıkararak
uygulanmıştır (Alioğlu, 1988).
2 - Dikdörtgen yaşama birimi; arada bir yapı elemanı duvar vb. ayırım olmadan iki veya
iki buçuk modülün birleşiminden meydana gelmektedir. Sıkça kullanılan iki modüllü
tasarım, doğ-batı yönüne doğru parsel yapısının kısıtlı olduğu durumlarda, kuzey-güney
yönüne doğru konumlandırılır. Giriş kısmının uzun kenar veya dar kenar fark etmeksizin,
uzun kenarın sekialtına geleceği şekilde, dar kenarın ise ortasına gelecek şekilde çözümlenir
(Alioğlu, 1988).

Şekil 2.69: : Modüller birleşimi ve Dikdörtgen yaşama birimi(Alioğlu,1988)
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3 - L tipi yaşama birimi; arada bir yapı elemanına ve duvara sahip olmadan modüllerin
L şeklinde bir araya gelerek üç kare birimden oluşmaktadır. Modülün formu olarak köşe
kısmında boşta kalan bölüme kare formda bir yapı elemanı ayırımı veya duvar ile ayrılabilen
işlik gelebilmektedir. Yaygın bir kullanımı bulunmayan L tipi birimin güney yönüne bakan
cephede girişin yer aldığı arka(kör) cephesinin kuzey yönünde yer alması ile oluşur (Alioğlu,
1988).

Şekil 2.70: Modüller birleşimi ve L tipi yaşama birimi(Alioğlu,1988)
4 - Ters T tipi yaşama birimi; çok sık kullanım örneği bulunmayan dört kare modülün
bir araya gelerek, ters T biçiminde arada duvar ve bölücü olmadan birleşimi ile oluşmaktadır.
İşlik olarak kullanılması ve sonradan eklenmesi düşünülen bölücülerde beraber birim sayısı
dörtten altıya kadar çıkabilir. Giriş kapısının modüllerin birleşiminden oluşan T yapısının
güneye bakan uzun cephede tam ortada konumlandırılır (Alioğlu, 1988).

Şekil 2.71: Modüller birleşimi ve ters T tipi yaşama birimi (Alioğlu,1988)
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b) Diğer birimler ve servis mekânları
Kapalı mekânlar olarak sıralanabilen modüller içerisinde yer edinmiş, mutfak, ahır, depo,
kiler, mahzen, gibi birimler bu bölüm içerisinde yer almaktadır. Bu mekânların yerleşim
düzeni terasın veya avlunun sağır duvarlarına bitişik ve arkada yer almaktadır.
Mutfak bölümünün hemen hemen eklenen her yapı bloğunda yer almakta, boyut olarak
yaşama birimleri ve modüllerin birim sayısına göre değişiklik göstermektedir. Statü ve
yapının kullanım alanlarına göre değişen ahır eklemeleri her evde bulunmamakta depo, kiler
birimleri ihtiyaçların ve malzemelerin mevsimine göre saklandığı hemen hemen evde
bulunmaktadır.
Erken dönemlerde fazla bir önemi olmayan yıkanma eylemi yapıldığı bölüm sekialtında
konumlandırılmakta, toplumsal bir adet ve gelenek olarak görülen sakinlerin temizlik ve bu
eylemi hamamlarda gerçekleştirmiştir. Günümüzde önemini yitiren bu gelenek ve değişen
alışkanlıkların getirisi olarak yaşama birimleri içerisinde uygun olan alanların tuvalet ile
banyoya dönüştürülmesi ile çözülmüştür (Karagülle, 2009).
2.3.3.2. Yarı Açık Mekânlar
Geleneksel yapılarda tasarım evresinin bir bölümü olan yarı açık mekânlar Eyvan, Revak
ve Köşkten oluşmaktadır. Tasarım biçimleri ve yapıya eklenme türleri yine yapıya göre
değişiklik göstermekte, plan tiplerine göre farklı yerleşim ve kullanımları bulunmaktadır.
a) Eyvan
Geleneksel Mardin evlerinde orijinalliğini koruyan ve birden kullanım amacı olan eyvanlar,
üç cephesi kapalı olan üst örtüye sahip genellikle yaşama birimi arasına konumlandırılan ve
mevsimsel olarak serin havalarda dinlenme yeri olarak kullanılan bölümdür. İhtiyaç duyulan
koşullarda genişleme ve ek yapılması düşünülen yapının, arasında kalarak genellikle kare ve
dikdörtgen yaşama birimlerine yerleştirilmekte ve kullanılmaktadır.
En boy oranına bakıldığında ise en olarak genellikle dar bir yapıya sahip, boy olarak ise
eklenecek yapının birim sayısına göre iki, üç, dört birime kadar boyutu değişebilmektedir
(Dalkılıç, 2008).
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Eyvanın yapılara yerleşimi ve kullanımı;
1) Yaygın kullanımı bu şekildedir. Eyvanın boyu yanında bulunan yaşama alanlarına bağlı
olup kemerli açık kısmı kısa kenar olarak belirlenir. En az iki veya üç kapalı mekân arasına
konumlandırılır.
2) Üç kapalı mekân arasına birleştirilmiş olan eyvanlar, Avluya veya terasa açılan kemerli
açıklığın uzun kenarının bir ucuna yerleşimi yapılır (Dalkılıç, 2008).

Şekil 2.72: Yaşam birimlerinde modüller birleşim ve eyvanların konumu (Alioğlu,1988)
Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
Kullanım ve ekleme alanları evlerle sınırlı kalmayıp, Dini yapılarda, Hamamlarda, Medrese
ve hemen hemen kentin geleneksel dokunun oluşmaya başlaması ile gereklilikleri ihtiyaçları
karşılaması, tüm yapılarda kentin vazgeçilmez tasarım öğelerinden birisi olmuştur. Yaz
ayının uzun geçmesi güneşe karşı önlem amacıyla genelde Doğu yönüne ve manzaraya
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doğru konumlandırılır. Batı yönünde kurulumu tercih edilen eyvanın giriş mekânı ve daha
çok ek ek bölüm olarak kullanılmaktadır.
“Özbek’in yorumuyla eyvanların bir zorunluluğu olmamasına rağmen avlu mekânında en
önemli boşluk ve davetkâr büyüklükteki etkisiyle, yönelmelerin ve içerisinde zaman geçirme
eylemlerinin yapıldığı mekân olduğunu belirtmiş, Güney cephesinde tüm ayrıntıları ile
gözüktüğü ve “evlerin tüm dünyaya açılan gözleri” benzetmesi yapılmıştır.”(Özbek, 2004)

Şekil 2.73: Eyvan (Ayanoğlu,2018)

Şekil 2.74: Medrese-Eyvan (Ayanoğlu,2018)

b) Revak
Yarı açık olarak nitelendirilen revaklar Mardin geleneksel konutlarında yaygın olarak
kullanılmıştır. Üç tarafı ve üstü kapalı, en az iki birimin tekrar etmesi ile mekân içerisine
konumlandırılır. Kullanım alanlarının genellikle, ilk olarak avlulu giriş katları ve çevresine
alanın izin verdiği kadar modüllerin yerleştirilmesi ile çözümlenmiş, ikinci bir yerleşimi ise
çok katlı geleneksel yapılarda avlu ve ya terasın arta kalan kısımlarının revaklar ile
değerlendirilmiştir. Revakların kullanım amaçları genel olarak güneş ışınlarının yaşama
birimlerine direk temasını önlemek, yaz aylarından serin ve gölgelik bir geçiş alanı
yaratmaktır (Alioğlu, 1988).

Şekil 2.75: Mardin Revaklı Çarşı (Ayanoğlu, 2018)
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-Revakların yapılara yerleşimi ve kullanımı;
1)

Avluda kullanılan bir açıklığın bulunduğu duvar önüne getirilir.

2) Kapalı mekân bulunduğu blokların önüne en az iki birim olarak konumlandırılabilir.
3) Sağ ve sol blokların arasına eyvan gelebildiğinden, ön açıklığa revaklar yerleşir ve en
az üç birimden oluşur. Eyvanın simetri olarak genellikle ortada bulunması haricinde birim
sayısının üç olduğu durumlarda uç kısımda yer alabilir.
4) Herhangi bir tek yapı bloğunun önünde konumlandırılan revak, sağ veya sol yönde bir
kapalı mekân ile avlu veya eyvan duvarının kapatması ile bitirilir(Alioğlu, 1988).

Şekil 2.76: Revaklar ve Eyvanlar ile ilişkisi(Alioğlu,1988) Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
Eyvanlar ile benzer özellikleri bulunan revakların bir başka kullanım amacı ise açık mekân
ile kapalı mekân arasında bir geçiş sağlamak, üst katlarda oluşan yerleşim payını revakların
yardımıyla teras ve inşa için uygun alan oluşmasını sağlamaktadır (Alioğlu,1988).
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Revakların genellikle boyutları ve açıklıkları yaşama biriminin modül boyutlarına bağlı
olarak değişmekte ve derinlik olarak kare birimlerden dar bir yerleşime sahiptir.

Şekil 2.77: Eski PTT Binası revak yerleşimi
(Ayanoğlu,2018)

Şekil 2.78: Osmanlı Konağı revak yerleşimi
( Url-9 )

c) Köşk
Mardin evlerinde yaygın kullanımı olmayan genellikle bir birim alana kurulur. Evin
tasarımına göre değişen yapısı ile mekânlara bitişik olarak yerleştirilir. Giriş bölümlerine
yakın nadir olarak avlu ile ilişkileri bulunan köşklerin, genel olarak terasa veya avlu ile
bağlantıları bulunmaktadır.

Şekil 2.79: Köşk konumu ve avlu ilişkisi (Alioğlu,1988)
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-Köşk’ün yapılara yerleşimi ve kullanımı;
1 ) bir yapı bloğunun köşe kısmında yer alır ve iki tarafı açık bırakılarak, bir yönden terasa
diğer yönü ise avluya veya alt katın terasına bakabilmektedir.
2 ) Üç yönden açık bırakılarak, bir yönü terasa açılmaktadır. Güneye bakan blok önünde
teras üzerine konumlandırılabilir.

Şekil 2.80: Yarı açık mekânların modül tanımı (Alioğlu,1988) Düzenleme (Ayanoğlu,2018)
2.3.3.3. Açık Mekânlar
Geleneksel evlerde mekânın ana öğelerinden olan avlu, teras, merdiven yarı açık mekânlar
bölümünü oluşturmaktadır.
a ) Avlu
Mekânın oluşumu giriş katının ve düzeninin yapının geleceği arazi üzerine belirlenmesinde
avlunun etkisi oldukça fazladır. Sokaklara doğru açılan avlu giriş katının yönünü ve
sokaklara bağlantısı evlere girişi belirler, yarı açık mekânların birbirleri ile birleşimi birimler
arası bir dolaşım alanı sağlar. Avluların boyutunun belirlenmesinde en büyük etken arazi
boyutu olarak bilinse de birim içerisinde günlük yapılacak olan eylemler, hizmet ve kullanım
amaçları etkisi boyutun belirlenmesinde rol oynar.
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Şekil 2.81:Avluda mutfak işlevi(Özbek,2004) Şekil 2.82: Avluya açılan ahır(Özbek,2004)

Bu eylemler yaz aylarında gündüzleri gölgelik ve taht kurularak oturma ve dinlenme
eyleminin gerçekleştirildiği, geceleri ise taht üzerinde uyuma, çamaşır yıkama yapıda
bulunuyorsa ahır girişi ve ahır işlerinin yapılması, döşemede toprak bulunduğu alanların
ekilmesi ile kullanım alanları yapının konumu, statüsü ve yeterliliklere(imkânlara) göre
değişebilmektedir.

Şekil 2.83: Avlu yerleşimi ve dağılımı “Mardin Müzesi” (Url-8)
b ) Teras
Merdivenler ile doğrudan bağlantılı olan teraslar; yapının tek katlı olması halinde bulunan
birimin genelde revak üstlerine gelen kısım ve dam bölümü teras olarak kullanılmaktadır.
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Çok katlı yapılarda da giriş katı yine için aynı tasarım geçerli olup, terasın oluşması için üst
katlara gelecek yapı alanı kuzey yönüne doğru kaydırılır. Avluya benzer eylemlerin çamaşır
kurutma, taht kurularak yatma-dinlenme alanı oluşturma, kışlık yiyeceklerin kurutulması ve
günlük işleri yapmaya olanak sağlar. Terasın çevresi alçak bir parapet duvar veya
korkuluklar ile kapatılır ve alan koruması sağlanır.
Ara katların genellikle ovanın manzarasının bulunduğu yöne çevrili olup, en üst katta
bulunan terasların eğimin yüksekliğine göre bütün şehir manzarasına örnekleri
bulunmaktadır.

Şekil 2.84: Zinciriye Medresesi Kubbe ve Teras (Aybakan, 2017)

Şekil 2.85: Mardin-Midyat evleri teras ve avlu yerleşimi ( Büyüksemerci, 2014 )
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-Terasın yapılara yerleşimi ve kullanımı;
1 ) Kapalı Mekânlardan birinin bir birim önüne gelir.
2 ) Eyvanın Önüne konumlandırılabilir.
3 ) Revak önüne gelerek, açıklık sayısına göre revak önünde genişleme sağlar.
4 ) Teras veya avlu duvarını destek alarak konumlanabildiği gibi, bu duvarların bir sokak
duvarı ya da bitişikte ayrılan duvarlar olabilir.

Şekil 2.86: Terasların geleneksel evlere yerleşimi (Düzenleme; Ayanoğlu, 2018)
c) Merdiven
Geleneksel evlerde İç ve dış mekânların katlar arası geçişlerini ve birbirine olan birleşimin
geçiş yolu görevindedir. Dış mekânların avlu-teras, teras-teras bağlantısını oluşturur.
Merdivenler yapılara ve çevresine üç farklı şekilde konumlandırılır (Özbek, 2004).
1 ) Başlangıç noktası duvara dik olacak şekilde konumlandırılır. Sağır duvarlarda, eyvanın
arka yüzünde ve avluda kullanılmaktadır.

Şekil 2.87: Merdiven yerleşim Tip1(Düzenleme; Ayanoğlu, 2018)
2 ) Duvara yaslanmış bir şekilde, Düz, L ve U formlarında konumlandırılır. L Formunda
kullanılan merdivenin başlangıç noktası, duvara ayrı ters yöne bakabilir.
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İki duvara yaslanması köşe formuna uyum sağlar ve U formunda kullanılan merdiven ise
yine L formu gibi köşeye yaslanır tek fark başlangıç noktasının yaslandığı duvara paralel
bakacak şekilde yerleştirilir (Özbek, 2004).

Şekil 2.88: Merdiven yerleşim Tip2 (Düzenleme; Ayanoğlu, 2018)
3 ) Tek bir taşıyıcıdan kolondan ya da duvardan destek alınarak konumlandırılan merdiven
tipinin formu, yapının durumuna ve bulunduğu alana göre şekillendirilebilir (Özbek, 2004).

Şekil 2.89: Merdiven yerleşim Tip3 (Düzenleme; Ayanoğlu, 2018)

Şekil 2.89: Osmanlı Konağı Avlu

Şekil 2.90:Teras-Merdiven İlişkisi ( Url-10 )
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2.3.4. Geleneksel evlerde mekânlara göre cephe düzeni
Plan tiplerinde modül sayıları değiştiği gibi cephe düzenleri de modüllerin sayısına ve
yapının plan özelliklerine bağlıdır. Odak noktasının genel olarak giriş cephesi ile başlayan
tasarımlar, yakalanan bütünlük, simetri ve dokuya uyum sağlaması yapının önemli tasarım
unsurların biri olarak görülebilir.
2.3.4.1. Kapalı mekânlar cephe düzeni
Kare, Dikdörtgen, L ve Ters T planlamada etkili olan yaşama birimleri ve plan tipleri,
modüllerin planlamada olduğu gibi cephelerde de bir araya gelerek bir bütün oluşturur ve
tekrarını taşırlar.

Şekil 2.91: Kapalı Mekânların cephe düzeni(Alioğlu, 1988) Düzenleme (Ayanoğlu, 2018)
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- Tek Modül Yaşama Biriminde;
1) Yapı Oluşturulurken Kapı ve Pencere yerleri önceden belirlenir.
2) Girişlerin Eyvan veya Revaktan sağlandığı durumlarda Tek Pencere ekleneceği
durumlarda aksa, çift pencere ihtiyacı halince iki yöne yerleştirilir.
3) Cepheden girişlerin tercih edilmesi halinde, iki pencere eklenmesi durumunda modül
aksı girişe ayrılır ve pencereler iki yan kısımda simetrik olarak çözülürler.
-Dikdörtgen bir buçuk modül yaşama biriminde;
1) Ana cephenin uzun kenar olarak planlanması halinde eyvan veya revak bağlantısı ile
giriş dar kenarda çözümlenir ve üç pencereden oluşur.
2) Girişin uzun kenardan yapılması halinde, üç pencereye ek bir kapı eklenebilmekte ya
da bir pencere bir kapı kuralı uygulanabilmektedir.

Şekil 2.92: Avluya açılan tek modül cephe
(Ayanoğlu,2018)

Şekil 2.93: Güneye bakan 1.5 modül cephe
(Ayanoğlu,2018)

-Dikdörtgen iki modül yaşama biriminde;
1) Cephesinin iki türden oluşan yapıda, ilk olarak dar cepheyi oluşturan bir birim modülün
tek modül kuralı uygulanarak cephenin tasarımı yapılır.
2) İkinci tür ise iki birim modülün oluştuğu cephede iki birleşik modül cephe düzeni
uygulanır. İkiden fazla birim modülün kullanıldığı cepheler, genellikle cephede kısa
kenarları ile değerlendirilirler.
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-L tipi yaşama birimi cepheleri;
1) İşlik bulundurma durumunda dört işliksiz durumda üç modülden oluşan yaşama
biriminin, iki tasarım biçiminde de cephe iki birim modüllük kenarı ile düzenlenir.
Ters T tipi yaşama birimi cepheleri:
1) Yapının işlik bulundurması durumunda dört ve daha fazla modülden, işliksiz bir düzen
durumunda dört modülden oluşur. Bu durumda üç birimlik olan cephe ile tasarıma
yansımaktadır.
2) Cephelerde birimlere doluluk-boşluk kuralı uygulanır.
3) Yapı, tasarımından gelen simetrinin ana girişin tam ortada bulunması ve iki yöne
pencerelerin eşit dağılımı ile sağlanır. Pencere ve kapı arasındaki boşluklar simetriyi
bozmamaktadır.
2.3.4.2. Yarı Açık Mekânlar cephe düzeni
Eyvanlar ve revaklar Geleneksel Mardin evlerinin cephe düzeninde kapı, pencere gibi cephe
öğelerinin, bölgede fiziki şartların yarattığı durgunluğu tekdüzelikten çıkaran önemli yapı
elemanları ve öğelerdir. İki dolu bir boş kuralına dayanarak birimler arasında yer bulan
eyvanlar ve kapalı mekânları süsleyen revaklar, yapıları itibariyle göze gelen ışık-gölge
karşıtlığı evlerle sınırlı kalmayıp aynı zamanda şehrin bir bütünü gibi görünen doku ve doku
cephesini oluştururlar.

Şekil 2.94: İki dolu bir boş kuralı “Zinciriye Medresesi” (Ayanoğlu,2018)
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- Eyvanlarda Cephe;
1) Genellikle yapıya yarım daire ya da sivri kemerin hâkim olduğu bir cephe düzeni
oluşturur.
2) Tek açıklıklı olarak kullanılan eyvan cephelerinde bu durum bir gelenek olarak bilinir
ve bazı durumlarda açıklık sütun eklenerek iki açıklık haline dönüştürülür.
3) Simetrik-Asimetrik bezemeler eklenebilen bu tür cepheler daha çok eklemelerin
tasarımı ön plana çıkarması ile düzenlenir.

Şekil 2.95: Eyvanların Yaşama Birimleri ile oluşan cephe düzeni(Alioğlu, 1988)
Düzenleme (Ayanoğlu, 2018)
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Şekil 2.96: Mardin Evlerinden Eyvanlı cephe düzeni örneği (Ayanoğlu,2018)
- Revaklarda Cephe;
1 ) Yarım daire ya da sivri kemerler ile yapının tasarımına ve cepheye katılırlar.
2 ) Eyvanlarda olduğu gibi iki ya da daha fazla açıklıklar ile birbirlerine bağlanır ve yaygın
olarak cephelerde dikkat çeken iki ve üç açıklıklı revak tipidir.
3 ) Üç ten fazla açıklığı bulunan revaklar genellikle servis alanlarının yoğun olduğu
bölümlerde (giriş katlarında) yapıya katılırlar. Eyvanlarda olduğu gibi cepheye bir bütün ve
bezemelerle cepheler oluşturur.

Şekil 2.97: Revak Cepheleri (Alioğlu, 1988) Düzenleme (Ayanoğlu, 2018)

69

Şekil 2.98: Mardin Müzesi Revaklı cephe düzeni (Ayanoğlu,2018)

Şekil 2.99: Şahkulubey Konağı Revaklı cephe düzeni (Ayanoğlu,2018)
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BÖLÜM 3
GELENEKSEL MARDİN KONAKLARI VE YENİDEN
İŞLEVLENDİRİLMELERİ

3.1. Mardin’in Yerel Mimarisinde Konakların Yeri
Anadolu’daki yerleşmelerin karakteristik özelliği olan geleneksel evlerinin plan tipleri,
yerleşim düzenleri, süslemeleri ve tasarımı bakımından aynı veya farklı dönemlerde
yapılması bu türde yapıların birbirleri ile arasında büyüklü küçüklü farklılıklar görülmesine
nedendir. Bu farklılıkların geleneksel konutlar üzerindeki tasarımını kullanıcının kimliği,
statüsü, nüfusu gibi nedenler değiştirebilmektedir. Zaman zaman kalabalık aileler aşiretler
kent yönetiminde söz sahibi topluluklar tarafından kullanılmış olan bu tür yapılar, kimlik ve
statünü yapısı gereği ihtişamının belirlendiği daha sonraları Konak, Saray, Köşk gibi isimler
almış yapıların, yöre içerisinde birçok örneği bulunmaktadır. Genellikle kalabalık ailelerin
yapısına göre değiştiği ve inşa edildiği bilinmektedir.
Konutların oluşum sırasında ise hemen hemen her geleneksel Türk evi gibi tek bir noktaya
konumlandırılan avlunun ihtiyaca ve isteğe göre etrafına yerleştirilecek olan yaşama
birimlerinin ve bu modüllerin yerlerini bulması sağlanmıştır. Her tasarım gibi bu yapılara da
eklenen girişler, merdivenler, eyvan ve yaşama birimleri yapılara göre değişiklik
göstermekle beraber her yapı için aynı döneme tâbi, farklı tasarım karakterini oluşturmuştur.
3.1.1. Konakların tasarım biçimleri
Bir yapı tasarlanırken yapının bulunduğu konumun, iç düzenlemesinin ve malzemesinin
tasarımının yapıldığı zamana dair özel bir anlam kazanmaktadır. Yapı oluşumundan önce
tahmin edilmesi imkânsız olan bu değerler yapının oluşumundan sonraki zamanın kavramına
ve değişimlere göre değerlerini yükseltip aynı ölçüde düşürebilmektedir. Geleneksel ev
statüsünde bulunan konakların standart konutlara tasarım farklılıkları bulunmaktadır. Bu
standartlar kat adedi olarak gözlendiğinde genel olarak 2-3 katlı inşa edilen konutlara göre
konaklar; arazi yapısının izin verdiği eğimde ortalama 3-4 katlı olarak inşa edilmekte ve
parsel genişliğine göre tasarım araziye yayılmaktadır.
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Şekil 3.1: İbrahim Şavo Konağı - Midyat (Ayanoğlu,2018)
Statü farkının tam bu kısımda devreye girdiği konakların, tasarlanırken bu farklılıkların yapı
içinde kullanılan mekân oluşumları ile gözlenebilir. Şöyle ki Aşiret Reisleri, Beyler, Kanaat
Önderleri, Ailelerin Büyükleri gibi üst statü farklılıklarının oluştuğu o dönemlerde feodal
düzene tabi geniş aile bireylerinin ve çalışanlarını barındıracağı şekilde dizim yapılmıştır.
Yerleşim düzenin zemin katta, “avlu-bahçe-revak-ahır-depo-kiler-kuyu-servis birimleri” üst
katlarda ise genel olarak yaşama birimleri “odalar-eyvan-balkon-banyo-tuvalet-teras” gibi
birimler yer almaktadır. Ek olarak zemin katlarda çalışanlar için mutfak ve odaların
bulunduğu konakların mekân oluşumlarına sıkça rastlanmaktadır. Süsleme açısından
yörenin en dikkat çekici eserlerine sahip olan bu anıtsal eserler belirli zaman dilimlerinde
Koruma kurulları ve kültür vakıfları tarafından tescillenerek korumaya alınmıştır.

Şekil 3.2: Eski PTT Binası (Url-11)

Şekil 3.3: Günümüz” Uygulama Oteli (Url-11)
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3.1.2. Konakların yeniden işlevlendirme sebepleri
Geleneksel konutlarda değişim gelişmekte olan ülkelerde geleneksel mekânların bir çöküş
içine girdiği durumlarda rantı yükselen bu dokuların korunması son derece zor
gözükmektedir (Alioğlu,1996). Tarihi konaklar, geleneksel evler gibi yıllar önce
tasarımlarının kütlesel olarak son halini almıştır. Kentin gelişimi ile değişen kullanıcılar
yapılarda büyük iç ve dış değişiklere gitmemiş olup işlevlendirme üzerine ihtiyaca göre
değişikliklerin olduğu gözlemlenmiştir. Zaman içerisinde bu değişimlerin kullanıcının
ihtiyaçları ve beklentileri ile bağlantılı hareket etmeyi gerektirmekte, genel olarak ihtiyaca
bağlı dönüşümler yapılmıştır(Işık, 2017).
Eyüce’ye göre farklı kültürlerde ve bu kültürlerin yerleştiği yörelerde yapılar ufak
farklılıklar ile değişim ve gelişim göstermektedir. Bu değişimlerin ise bazı durumlarda
yapılar için bir gelişim olduğundan bahsetmekte, dönüşümlerin yapıları geliştirdiği durumlar
mekânın daha nitelikli, zengin mekân ve düzenlemelerin ortaya çıktığını savunmaktadır
(Eyüce, 2005).
Tarihin topluluklar üzerinde merak uyandırdığı yakın dönemlerde yöreye artan turistik
ziyaretler değişimin en önemli sebepleri arasında gösterilmektedir. Bölgede kurullar
tarafından tescillenip korumaya alınan konakların belirli dönemlerdeki işlev değişiklikleri
kullanıcı ihtiyacına ve isteğine yönelik şekillenmekte ve arz talep doğru orantısına bağlı
kalarak ilerlemektedir. Sivil yapıların değişimi ve dönüşümü ardından aldıkları işlevleri
sıralayacak olursak;
- Müze
- Çok amaçlı tesis/merkez
- Eğitim ve Kültür merkezi
- Otel / Butik Otel vb. gibi yenilemeleri yapılarak değerlendirilmektedir.
İncelenecek olan dönüşüm maddelerinden biri olan otel işlevinin yapılarda genel olarak
sahipleri veya hissedarları olarak kullanılan “Konak’lar ve Konak Nitelikli” yapıları
seçilmiştir. Genelde sahibi konumunda olan bireylerin yöreye olan turizm faaliyetlerin
ardından kullanıcısı olarak değerlendirilen konakların hemen hemen hepsi tescilli yapı
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konumunla bulunmaktadır. Bir başka şekilde ise değerlendirilmesi istenen ve bazı
sebeplerden dolayı kullanımda olmayan bu tür tarihi yapılar belirtilen işlev getirisi
doğrultusunda dönüşümlerine karar verilmiş ve yeni işlevleri ile faaliyete geçirilmiştir.
Yapıları kente yeniden kazandırma ve diri tutma olanakların artmasında ki sebebin kente
olan ilgi ve tarihi merak olarak söylemlemek yanlış olmaz.
Tablo 3.1: Tesislere geliş, geceleme ve kalış süresi 2010-17 Mardin (TÜİK)

Tablo 3.2: Tesislere geliş, geceleme ve kalış süresi - 2018/10 Mardin (TÜİK)

Değişimin ve verilerin sonucu olarak kente ilginin kültür birleşmesi ve paylaşımın arttığı
günümüz dönemlerinde turist getirisinin kent içerisinde barınma ihtiyacını karşılaması
gerektiğinden, “tarihe yapı için gelenin-tarih içinde barınması” gibi bir anlayışı pek tabi
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tarihi yapılarında ihtiyacı karşılaması zorunluluğuyla yeniden işlevlendirilmesine davetiye
çıkardığı söylenebilmektedir.
Rapoport, ortamların kültürel olarak değişken olduğu ve içinde barındırdığı davranışlar
neyin uygun ve beklenilen olduğunun belirleyicisi bir kural bağlılığı içinde
gerçekleştiğinden bahseder. Ortamlar içerisinde devam edilen ve gelişen davranış biçimleri
bir yapı veya yörenin kimlerin girip çıkabildiği gözlemlenebilen yapılar ile alakası
olduğundan, değişkenlerin ve değişimlerin var olduğunu getirisi ile kültürden kültüre bu
farklılığın olduğunu savunmaktadır (Rapoport, 2004).
Yapıların değişiminin çevresel-kültürel ilişkilere bağlı yapılar gibi toplumun eylemlerinin
değişime uğradığı bu tür farklılaşmaların, zamana nasıl yayıldığı ve çözüme ulaştığı tespit
edilmelidir. Çevresel değişimin getirisi konut olarak değil, konak statüsünde yer alan yapılar
incelendiğinde, dış gözlem sonucu çevreye ve gerekliliklere bağlı bir ticari değişim olduğu
gözükse de yapıların ilerde yaşayabileceği tahribat ve zararlara karşı kendini korumaya
alması şeklinde tabir edilebilir ve bu doğrultuda gelişen çözümler kent için bir amaca değil
amaçlara bağlı yenileme olarak görülmelidir.
İlk olarak farklı kültürlerin başka bir kültürü merak ettiği, o kültürü görerek kent çevresine
ulaşmaları ile başlayan bu değişim ilk halkayı oluşturmaktadır. Tarihi merak edilen çevrenin
farklı kültürleri ağırladığı, o kültür topluluğunun edindiği bilgilerin çevreye yansıması ve
kent içerisinde gelen kültür topluluğuna göre davranış özellikleri ile tam bir harman
oluşturan bu değişim bilgi-kültür birleşim zincirini devam ettirmektedir.
3.1.3. Yeniden işlevlendirme de önemli kurallar
Geleneksel konaklar, konut kategorisinde bulunduğundan fonksiyonel ve fiziksel
değişiklikler de aynı kategori içerisinde yorumlanabilir. Bu konaklardaki değişimlerin ilk
kullanıcıları tarafından tek düze büyümeler ile gerçekleştiği bilinmektedir. Ana bir mekân
birimi ile başlayan tasarım etrafında sürekli eklemeler ile yapılan değişikliklerin zaman
içerisinde parsel dolumu ile son bulmuştur.
Eyüce, yapıların yatay ve düşeyde eklemeler ile büyüme aşamasında, büyümelerin
birimlerin çoğalması ve yeni mekân birimlerinin eklenmesi ile oluştuğu bazı durumlarda ise
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mevcut mekânların değişime uğraması sonucu farklı mekân ve birimlerin oluştuğunu
belirtmiştir. Büyümelerin bu tür fiziksel olarak yapılması durumlarda bağımsız eklenen
birimlerin değişimi ve dönüşümün de mekân düzenlemelerinin kendi içinde değişmeleri
biçim özelliği ile malzeme kullanımında farklılaşmaların ortaya çıkmasına neden olabildiği
belirmiştir(Eyüce,2005).
Konakların yeniden işlevlendirme sonrasındaki son kullanıcıları olarak yapılacak
değişiklikler koruma kurulları denetiminde belirli kurallara bağlıdır. Tescillenmiş bu tür
yapıların genel olarak parsel genişletme yolu ile yeni birimlerin eklenmesi yapının tarihi ile
uyum sağlamayacağı düşünüldüğünden bazı istisnalar dışında izin verilmemektedir.
Bu tür istisnalar yeniden işlevlendirilerek yapının yıkılmış olan bölümlerinin parselin izin
verdiği ölçüde tasarıma uygun haliyle yenileme yapılarak ancak çözülmekte ve fiziksel
ekleme yapılabilmektedir. Geleneksel konakların bu derece kurallara tâbi ve korunuyor
olması yapının yenileme sürecinden itibaren daha uzun yıllar canlılığını ve tarihini koruması
yapı için olumlu bir gerekçedir.

Tablo 3.3: Sit alanı haritası, tescil tablosu Mardin-2018 (İl müze müdürlüğü)
Mardin de Kentsel sit alanları içerisinde bulunan sivil mimarlık yapısı kategorisinde yer alan
konaklar hemen hemen aynı amaç üzerine değişim ve yenilemeler ile değerlendirilmekte
olup bu sit alanları içerisinde yapıların tümüne aynı titizlikle yaklaşılmaktadır. Sivil
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mimarlık örneklerinin işlev olarak değerlendirilmesinden önce kentin güncel sit alanı
haritası çıkarılması bakanlık tarafından ihaleye açılmış olup kurallar ve koruma maddeleri
ile belirlenmiştir.
Bu kabuller ile ilgili;
“İmar ve İskân bakanlığının 1979 yılında kabul edilen sit alanı ve yapılar kuralının ön
görülen koruma maddeleri; (Türkoğlu,1985-Alioğlu,1989) (Ek.1.1)
Bu ön kabuller eşliğinde 1973 yılında yapılmış analitik çalışmaların 10 yıl sonra test
edilmesine başlanır.
Varılan sonuçlar şunlardır:(Türkoğlu,1985;Uzel,1985 Alioğlu,1989) (Ek.1.2)
“Planın oluşturulmasında ki kurulda görev alan K.TÜRKOĞLU ve koruma konusunda ki
değerlendirmesi ile denemesinde bahseden F.ALİOĞLU’nun;
Sit alanı imar planının oluşturulması ve yapıların düzenlenerek korunmasına ilişkin işlev
değişikliği ya da kat ilavelerine göre kabul gören kurallar bütününe ek olarak “yeni yapıların
ve tarihi yapılara ek binaların eklenmesinde” yapılaşma hükümleri şu şekilde sıralanır;
(Türkoğlu,1985-Uzel,1985-Alioğlu,1989) (Ek.1.3)
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BÖLÜM 4
YENİLEME SONRASI İŞLEV DEĞİŞİKLİĞİ GÖREN TARİHİ YAPILARA
İLİŞKİN GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELER

Tarihin farklı dönemlerinde kent içinde yaşamış ve hâlâ yaşamlarını sürdüren bireyleri kendi
kültürlerini ve yapılarını bütünüyle yaşam dokusuna işlemiş, yansıtmıştır. Fiziksel ve
fonksiyonel olarak eski olarak nitelendirilen yörenin yaşam tarzını bütünüyle tarihi
mekânlara da yansımıştır. Bireylerin kültür olarak tarihin bir parçası olduğu mekânlar
içerisinde aslolan yaratılanı kullanma ve ihtiyaca göre geliştirme güdüsü asla yok olmayacak
bir yaşam bütünüdür.
Zaman içerisinde tarihi yapılar için ihtiyaç ve gereksinimleri karşılayamama gibi durumlar
ortaya çıkmaktadır. Zamanla bütün oluşturmuş bu tür yapıları terk-sürdürülememezlik
sorunlarıyla baş başa bırakılması, yeniden işlevlendirme ve kullanım olanakları ile günümüz
isteklerini karşılar duruma getirilebilmektedir.
Bu durumun alan çalışmasının amacına bağlanarak sürdürülememezlik ve terk yapılar
üzerine kurulu düzenin olumlu yönde getirilerine çare olarak yenilemeler yapılmıştır.
işlevlendirme gibi birbiri ardına zincir oluşturan terimlerin hayata geçirilerek yeniden
işlevlendirilmiş, fakat Mardin kenti için zorunlu gereklilik haline getirilmiş bir konaklama
birimi olan otel/butik otel işlevine daim yapıların incelemesi ve gözlemi yapılmıştır.
Mardin ve çevresinde bulunan tarihi yapıların bölge içerisinde artan turizm-nüfus
faaliyetlerinden kaynaklı ihtiyaçların; konaklama birimleri olarak kullanılmasına karar
verilen yapıların gözlem ve araştırmasını içermektedir(Tablo 3.3). Yeniden işlev kazanmış
yapılar kullanıcı gereksinimlerine cevap verip vermediği incelenecek, her yapı için tarihçeler
kaynak alınarak işlev öncesi ve sonrası durumlarını gösteren envanterler ile aktarımı ve
tanımlamaları yapılacaktır.
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4.1. Envanter 1 Numaralı Tarihi Yapı

Çizelge 4.1: 1 numaralı Tarihi Yapının vaziyet planı, yapı bilgileri (Google haritalar)
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4.1.1. Yapı Tarihi

Şekil 4.1: F.Ölçenoğlu ait Konağın ilk durumu (Güler, 2012)
Şuan Hacı Faysal Ölçenoğlu adına kayıtlı olan konak, yağ tüccarı olan dedesi Hacı Hamza
tarafından 1800’lü yılların ortalarına doğru ozamanlar sadece bodrum katın bulunduğu evi
gayri Müslim bir aileden satın alınmıştır. 1800’lü yılların son zamanlarına doğru mimar ve
yörenin işinin ehli taş ustaları çağırılarak evin 2.katı, mevcut olan bodrum kat üzerine inşa
edilmiştir. Kat eklemesi, süslemeler ve peyzajı ile bir konağa dönüşen yapı aile fertlerinin
yapıya yerleşmesi ile düzenini sürdürmüştür. Ailedeki nüfusun artması ve o zamanın yaşam
standartlarına daha uygun hale getirilmesi amacıyla sonradan eklenen üst kat, iki ailenin
kalabileceği bir şekilde taş duvarla ikiye ayrılmıştır. Alt katlarda kısa zaman içerisinde yine
iki farklı kardeş ailenin kalabileceği bir şekilde ikiye bölünerek günümüze ulaşmıştır. 1950
yıllarında ise üst katın avlusunda bulunan bir dış odanın tavanı çökmüş, aynı zaman
diliminde onarılmıştır. (Mim. Şakir Güler)
Günümüze yakın yıllar içerisinde tescillenen tarihi yapı, Kent içerisinde gelişen turizm
faaliyetlerine ve kullanıcı gereksinimlerine bir katkı ve destek olarak, Butik Otel faaliyetinde
kullanılması amaçlanarak 2012 yılında Mimar Mehmet Şakir Güler tarafından yenileme
yapılmış güncel işlevine-butik Otel’e dönüştürülmesi kararı alınmıştır.(Mim. Şakir Güler)
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4.1.2. Yapının “Yenileme Öncesi” incelemesi ( İç Tanımlama )

Çizelge 4.2: 1 numaralı Tarihi Yapının yenileme öncesi röleve çizimleri (Güler, 2012)
( Düzenleme:
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Çizelge 4.3: 1 nolu Tarihi Yapının yenileme öncesi röleve çizimleri, kesitler (Güler, 2012)
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- (-5.50) kot’lu Kat Planı ( Bodrum Kat ):
Yapının bu katı ilk zamanlarında depo ve giriş katı olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir.
Zemin katta avlunun kuzey yönünde kalan merdivenler ile iç kısmına ulaşılmaktadır.
Zamanın da 1 adet Oda(37), 2 adet Depo(35),(36) ve 1 adet Wc (39) işlevi görmüş mekân
bölümlerinden oluşmaktadır. Yapının Doğu yönünde Giriş kapısı bulunmaktadır. Mekân
duvarları genel olarak düzgün kesilmemiş yığma bir taş dizimi ile yükseltmiş olup örtü
sisteminde tonozlar kullanıştır. (Çizelge 4.4)

Çizelge 4.4: -5.50 kotlu Bodrum Katı bölümlerinin yenileme öncesi durumu (Güler, 2012)
- (-3.50) kot’lu Kat Planı (Zemin Kat):
Yapının bu bölümü ailenin büyük bir bölümünün yaşadığı, yapının tarihi boyunca en fazla
değişiklik yapıldığı katıdır. 7 Oda, 2 Giriş Holü, 1 Wc, 1 Mutfak, 2 Avlu ve 1 Teras mevcut
mekân diziminden oluşmaktadır.
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Yapının Güneydoğu yönünde iki adet dikdörtgen planlı avlu bulunmaktadır(30,34).
Güneyde bulunan üst kottaki (30) nolu avluda, kemerli bir geçişe sahip, bir tuvalet ve mutfak
kısmı bulunmaktadır. Mutfağın üst örtüsü çapraz tonoz, duvarlar taş, zemini inkara harcıdır.
Alt kısımda bulunan (34) nolu avludan üst kısımda bulunan (41) nolu terasa çıkılmaktadır.
Avlu ve teras duvarları moloz taştan, döşemeler ise taştır. Avlu girişini sağlayan güneydoğu
duvarı üzerinde iki kapıdan biri basık kemerli olup, diğeri sivri kemerlidir (Çizelge 4.7).
Güney avludan ulaşılan yapının, yapının güneybatı köşesinde yer alan (22) nolu oda
dikdörtgen planlıdır ve arkasında bulunan geçiş (20) numaralı odaya açılmaktadır. Aynı
geçiş yollarına sahip (21) nolu oda da (19) nolu odaya açılmaktadır. Bu dört oda arasında
geçişi sağlayan boşluklar bulunmamaktadır (Çizelge 4.5).
- (21) nolu odada metal parmaklıklı iki pencere açıklığı ve altı niş bulunmaktadır. Zemin
inkara harç, duvarlar taş, üst örtüsü çapraz tonozludur (Çizelge 4.5).
- (22) nolu odada metal parmaklıklı bir adet pencere açıklığı ve on niş bulunmaktadır. Zemin
inkara harç, duvarlar taş, üst örtüsü çapraz tonozludur.
- (19) ve (20) nolu odalar kayaların oyulması ile oluşturulmuştur (Çizelge 4.5).
Doğu avlu aksında basamaklarla çıkılarak ulaşılan (28) nolu giriş holü bulunmaktadır. Bu
giriş holünden (26), (29) nolu oda ve (27) geçiş holüne geçiş sağlamaktadır. (27) nolu geçiş
holü (25) nolu odaya geçit vermektedir (Çizelge 4.6).
- (25) nolu odada üç adet niş bulunmaktadır. Duvarlar taş, zemin inkara ve üst örtü beşik
tonozdur (Çizelge 4.5).
- (26) nolu odada üç niş bulunmaktadır. Duvarlar taş, zemin inkara ve üst örtü beşik tonozdur
(Çizelge 4.6).
- (27) nolu giriş holünde üç adet pencere açıklığı ve dört niş bulunmaktadır. Duvarlar taş,
zemin inkara üst örtü diğer odalardan farklı olarak çapraz tonozludur (Çizelge 4.6).
- (29) nolu odada metal parmaklıklı iki pencere açıklığı ve yedi niş bulunmaktadır. Duvarlar
taş, zemin inkara ve üst örtü beşik tonozdur (Çizelge 4.6).
(30) nolu avluyu (34) nolu avludan ayıran merdivenin olduğu kısmında bir başka merdivenle
üst kattaki geçiş terasına ulaşılır (Çizelge 4.7).
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Çizelge 4.5: -3.50 kotlu Zemin Katı bölümlerinin yenileme öncesi durumu (Güler, 2012)
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Çizelge 4.6: -3.50 kotlu Zemin Katı bölümlerinin yenileme öncesi durumu(Güler, 2012)
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Çizelge 4.7 -3.50 kotlu Zemin Katı bölümlerinin yenileme öncesi durumu (Güler, 2012)
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- (+1.50) kot’lu Kat Planı ( Birinci Kat ):
Yapıda ikametin gerçekleştiği bir üst kat olan birinci katta 4 oda, 1 mutfak, 1 banyo, teras
ve odalara geçişi sağlandığı iki ayrı geçiş holü bulunmaktadır. Zeminleri taş kaplama olan
teras ve geçiş terasının, korkuluklar yine taş sınırlandırmalar ile örülmüştür. Terasta 1 adet
niş bulunmaktadır. Batıda sokak girişi olan yapının (3) nolu giriş holüne bakan iki adet odası
bulunmaktadır. Bu giriş holünden geçilerek (4)nolu hole ulaşılır ve ardından geçiş terasa
kadar devam eder (Çizelge 4.8).
- (2) nolu odada hole bakan üç pencere açıklığı, sokağa bakan bir demir parmaklıklı pencere
açıklığı ve on niş bulundurmaktadır. Odanın zemini inkara harçlı olup, duvarlar taş ve üst
örtüsü süslemelere sahip beşik tonozludur (Çizelge 4.8).
- (1) nolu odaya giriş holünden ulaşılır. Geçiş boşluğu içinde olan odanın içerisinde ayrı bir
bölüm ve içerisinde bir adet bulunmaktadır. Odada hole bakan bir pencere açıklığı, terasa
bakan üç demir parmaklıklı pencere açıklığı ve dört niş barındırır. Odanın zemini inkara
harçlı olup, duvarlar taş ve üst örtüsü süslemelere sahip beşik tonozludur (Çizelge 4.8).
Giriş holünden sonra gelen (4) nolu holün zemini inkara harca sahip, duvarlar taş ve üst örtü
beşik tonozdur. Terasa geçişi sağlayan kapının üzeri yarım daire kemerli geleneksel motifler
ile süslenmiştir. Terastan doğrudan geçişi sağlanan, (9) nolu geçiş holü dikdörtgen plana
sahip, geçiş holünde (8),(11) nolu odalara ve (7) nolu banyo (10) nolu geçişe imkân veren
dört adet kapı bulunmaktadır. Terasa çıkılan kapının üzeri diğer hol gibi yarım daire
kemerlidir ve geleneksel motifler ile süslenmiştir (Çizelge 4.7-4.8).
- (8) nolu odaya (9) nolu giriş holünden geçilmektedir. İki tane giriş holüne bakan pencere
açıklığı, iki tane terasa bakan demir parmaklıklı pencere açıklığı ve on yedi niş
bulunmaktadır. Terasa bakan pencerelerin bulundukları açıklıktaki kemerler sivri kemer
olup geleneksel motifler ile süslenmiştir. Odanın zemini inkara harçlı olup, duvarlar taş ve
üst örtüsü süslemelere sahip beşik tonozludur. Bu odanın bitişiğinde bulunan (7) nolu
banyoda sokağa bakan demir parmaklıklı pencere açıklığı ve bir adet niş bulunmaktadır.
Odanın zemini inkara harçlı olup, duvarlar taş ve üst örtüsü beşik tonozludur.
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- (11) nolu odaya aynı giriş holünün bağlantısı ile ulaşılmaktadır. Bu odadan mutfağa geçiş
yapılan bir boşluk bulunmaktadır. İki adet giriş holüne bakan pencere açıklığı, bir tane terasa
bakan demir parmaklıklı pencere açıklığı ve bir niş bulunmaktadır. Terasa bakan pencerenin
bulunduğu açıklıktaki kemer sivri kemer olup geleneksel motifler ile süslenmiştir. . Odanın
zemini inkara harç, duvarlar taş ve üst örtüsü beşik tonozludur. (10) mutfak (11) nolu odadan
bağlantısı ile bir adet sokağa baka demir parmaklıklı pencere açıklığı ve bir niş
bulunmaktadır. Odanın zemini inkara harçlı olup, duvarlar taş ve üst örtüsü çapraz
tonozludur (Çizelge 4.9).

Çizelge 4.8. +1.50 kotlu Birinci Kat bölümlerinin yenileme öncesi durumu (Güler, 2012)
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Çizelge 4.9. +1.50 kotlu Birinci Kat bölümlerinin yenileme öncesi durumu (Güler, 2012)
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- (+3.50) kot’lu Kat Planı (Teras-Dam Katı):
En üst katta 2 adet oda bulunduran, yörenin dilinde ihtiyaca göre boş alan değerlendirmesi
olarak nitelendirilen ihtiyaç-katı (dam katı) bulunmaktadır. (9) nolu giriş holünden çıkılan
merdiven ile bu kata ulaşılır. Merdivenin basamaklarının bittiği noktada tam karşı da (14)
nolu odaya açılan odaya ulaşılır. İki adet sokağa bakan demir parmaklıklı pencere açıklığı
bulunmaktadır. Bu mekânın zemini inkara harçlı olup, duvarları taş, üst örtü ise çapraz
tonozdur. Odanın batı sınırın da “Dama” çıkan bir merdiven bulunmaktadır (Çizelge 4.10).
(14) nolu odadan, (15) nolu odaya geçilir. Bir tane sokağa bakan demir parmaklıklı pencere
açıklığı bulunmaktadır. Bu mekânın zemini inkara harçlı olup, duvarı taş duvardır. Üst örtü
ise çapraz tonozdur.

Çizelge 4.10. +3.50 kotlu Birinci Kat bölümlerinin yenileme öncesi durumu (Güler, 2012)
4.1.3. Yapının “Yenileme Öncesi” incelemesi (Dış Tanımlama)
-Kuzeybatı Cephesi:
Cephe üzerinde üst katta demir parmaklıklı dört ahşap pencere, alt katta yapıya girişi
sağlayan ahşap iki kapı ve demir parmaklıklı iki pencere bulunmaktadır. Teras duvarı
görülen cephe de, kuzeybatı cephesi komşu yapı ile birleşiktir. Restorasyon zamanı alınan
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rapor bilgilerine göre derzlerin çimento esaslı harç ile doldurulmuş, kaplı kalker taşlarında
yenileme öncesi kararmalar tespit edilmiştir.
-Kuzeydoğu Cephesi:
Cephede genel itibariyle moloz taş kullanılmıştır. Cephe üzerinde demir parmaklıklı ahşap
bir pencere, en alt katta sokaktan girişi sağlayan ahşap bir kapı bulunmaktadır. Kapının
kemer bölümü yarım daire, ikinci sıra sivri kemerle çevrelenmiştir. Restorasyon zamanı
alınan rapor bilgilerine göre derzlerin çimento esaslı harç ile doldurulmuş, kaplı kalker
taşlarında yenileme öncesi kararmalar tespit edilmiştir.
-Güneybatı Cephesi
Yapının güneybatı cephesi düz bir hacme sahip olup, etrafında komşu yapılar
bulundurmaktadır. Cephe üzerinde demir parmaklıklı ahşap bir pencere, en alt katta sonrada
kapatılmış avludan geçişi sağlayan ahşap bir kapı ve demir parmaklıklı iki pencere boşluğu
bulunaktadır. Restorasyon zamanı alınan rapor bilgilerine göre derzlerin çimento esaslı harç
ile doldurulmuş, kaplı kalker taşlarında yenileme öncesi kararmalar tespit edilmiştir.
-Güneydoğu Cephesi
Güneydoğu cephesinde komşu yapıdan kaynaklı, yüksek kotlarda kalan kısımlar
görülebilmektedir. Yapının bu cephesi düz hacimli bir yapıya sahip değildir. Cephenin ön
tarafında +1.50 kot hizasına kadar avlu duvarı, +1.50 kot katında teras, bir alt kottaki ikinci
teras ve odaların yer aldığı kısımların bir bölümü görülebilmektedir.
Üst kat avlu duvarlarında kesme taş kullanılmıştır. Üst katta beş adet demir parmaklıklı
ahşap pencere bulunmaktadır. Cephe silmelerindeki taşlarda çeşitli bitkisel süslemeler
görülmektedir.
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Çizelge 4.11. Tarihi yapının cephe bölümlerinin yenileme öncesi durumu, cepheler(Güler,
2012)
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Çizelge 4.12. Cephe bölümlerinin yenileme öncesi durumu, cephe görselleri (Güler, 2012)
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4.1.4 Yapının “Yenileme Sonrası” incelemesi (İç Tanımlama)

Çizelge 4.13: 1 numaralı Tarihi Yapının yenileme sonrası otel çizimleri, (Güler, 2012)
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Çizelge 4.14: Tarihi Yapının yenileme sonrası röleve çizimleri, kesitler (Güler, 2012)
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Kurul Raporuna göre yenileme sonrası incelemeler;
- (-5.50) kot’lu Kat ( Bodrum Kat ):
Giriş Holü – Oda – Depo: Mevcut zemindeki çimento şap kaldırılıp temizlik çalışması
yapılmıştır. İnkara harç dökülerek zemin kaplaması yapılmış, kirlenen ve kararan yüzeyler
temizlenmiş olup boşalan derzler harç ile doldurulmuştur. Tonoz iç yüzeylerinde inkara sıva
kaplanan ve sonradan dökülen yüzeyler temizlenerek geleneksel sıva ile tekrar
düzenlenmiştir. Sonradan günümüz cephe kapama malzemesi olan Penler kaldırılmış ahşap
pencereler yerleştirilmiş, kapılar ise duvardaki mevcut boşluklara uyum sağlayan ahşap
kapılar yerleştirilmiştir.
Wc: Yer döşemesindeki inkara harç kaldırılıp seramik kaplanmıştır. Kirlenmiş olan duvar
yüzeyleri temizlenmiş olup, eskimiş ve kırılmış tuvalet kapısı yerine geleneksel teknik
kullanılarak yapılan ahşap kapı yerleştirilmiştir.
- (-3.50) kot’lu Kat ( Zemin Kat ):
Giriş Holü-Odalar-Mutfak: Odalarda yer alan tarihi yapıya uygunsuz sonradan eklenen
bölümler kaldırılmış olup, zeminde bulunan çimento şaplar kaldırılmıştır. Kirlenen ve
kararan duvar yüzeyleri zımparalanarak yapıya uygun hale getirilmiştir. Duvarlarda bulunan
geleneksel bezemeler, onarılmış olup dökülen parçalar aynı uygunlukta tamamlanmıştır.
Tavanda bulunan inkara sıvalar sökülmüş, geleneksel sıvalar ile temizlik ardından
yenilenmiştir. Tüm kapı ve pencereler boşluklara uygun şekilde doldurulacak ahşaplar
ürünler ile tamamlanmıştır.
Wc: Yer döşemesindeki inkara harç kaldırılıp seramik kaplanmıştır. Kirlenmiş olan duvar
yüzeyleri temizlenmiş olup, eskimiş ve kırılmış tuvalet kapısı yerine geleneksel teknik
kullanılarak yapılan ahşap kapı yerleştirilmiştir.
Avlu: Yer döşemesinde çimento kaldırılmış olup, yerine taş döşenmiştir. Avluda iyice
parçalanmış ve dökülmüş şekilde bulunan merdiven özgün haliyle tekrardan eklenmiştir.
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- (+1.50) kot’lu Kat ( Birinci Kat );
Odalar-Hol-Giriş Holü: Yer döşemelerinde çimento ve bazı odalarda bulunan karo
seramikler yapıya zarar vermeden kaldırılıp zemin temizlenmiş olup, inkara harç ile
kaplanmıştır. Yapıda bulunan zarar görüp dökülen kısımlar onarılmış, duvardaki kararmalar
zımparalanarak temizlenmiş ve eskimiş olan niş kapakları kapatılmaması tercih edildiğinden
sökülmüştür. Tonoz yüzeylerinde dökülen sıvalar inkara sıva ile geleneksele uygun
yenilenmiştir. Tüm kapı ve pencereler boşluklara uygun şekilde doldurulacak ahşaplar
ürünler ile tamamlanmıştır.
Teras: Yer döşemesindeki mozaik kaplama sökülmüş olup, yerine taş kaplama
yerleştirilmiştir. Kirlenen duvar yüzeyleri temizlenerek taş korkuluk düzenlemesi
yapılmıştır.
Mutfak: Yer döşemesindeki karo mozaik kaldırıp özgün döşemede temizlik çalışması
yapılarak inkara harç ile kaplanmıştır. Duvarlarda kirlenen yüzeyler ve boşalan derzler harç
ile doldurulmuştur. Tonozlarda dökülen sıvalar geleneksel uygun sıva ile tekrardan
kaplanmıştır. Kapılar geleneksel tekniğe ve duvardaki boşluğa uygun tekrar yapılarak
yerleştirilmiştir.
- (+3.50) kot’lu Kat (Teras-Dam Katı):
Odalar: Yer döşemesinde ki karo mozaik kaldırılarak, özgün döşemelerde temizlik çalışması
yapılmış olup inkara harç ile kaplanmıştır. Duvarlarda kirlenen yüzeyler temizlenip taş
duvarda ki boşalan derzler inkara harç ile doldurulmuştur. Tonoz yüzeylerde ki dökülmeler
ve mevcut sıva sökülerek geleneksele uygun sıva ile kaplanmıştır. Yapıya uygun olmayan
sonradan takılan ve eskimiş kapı ve pencereler geleneksele ve boşluklara uygun bir şekilde
yeniden yapılarak yerleştirilmiştir.
Dam-Teras: Oda içerisinden yukarı çıkan merdiven onarılarak daha sonra Restoran olarak
kullanılması planlanan dam izolasyonu ve yenilemeleri yapılarak sağlamlaştırılmıştır.
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Çizelge 4.15: Yenileme sonrası aslına uygun düzenlenen, kapılar pencereler(Güler, 2012)
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Çizelge 4.16: Derzlerin harç ile doldurulması ve kararan bölümleri temizliği(Güler, 2012)
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Çizelge 4.17: Sıvalardan temizlenerek detay işçiliği yapılan süslemeler (Güler, 2012)
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Çizelge 4.18: Nişlerin temizliği ve kemerlerinin detaylandırılması (Güler, 2012)

102

Çizelge 4.19: Tonoz sıvalarının yenilenmesi detaylandırılması(Güler, 2012)
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4.1.5. Darius Konağı Butik Otel
Otelin yenileme işlemlerinden belirli bir zaman sonra konak butik otel işlevlendirilmiş olup,
“Darius Konağı” olarak isimlendirilmiştir.
1.Darius:
M.Ö 549 yılında doğan hükümdar, Tarihte Büyük Darius olarak bilinmektedir. M.Ö 552485 yılları arasın İran’ı yönetmiştir. Modern Farsçada adı Daryüsh, Yunancada Darios,
Romalı tarihçilerin notlarında ise Darius olarak geçmektedir. Pers İmparatorluğu, Darius
döneminde en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Sınırlar içerisindeki istikrar sayesinde ekonomik
faaliyetler gelişmiş ve Akdeniz’in batısına kadar uzanan ticaret hatları kurulmuştur(Url.11).
Otel içerisin de 9 adet oda bulunmaktadır. Oda genel olarak tarihi yapıya uyum sağlayan
mobilyalar ile dizayn edilmiştir. Yataklar ahşap ve süsleme işçiliği barındıran motifler ile
desteklenerek koyu ceviz renk kullanılmıştır. Pencereler ve kapılar geleneksele uygun bir
biçimde onarılmış olup, perdeler yine işleme ve motifler ile uyumlu desenler ile
desteklenmiştir. Oda içerisinde daha önceden ahşap kapaklı vitrin olarak kullanılan(Çizelge
4.8) nişler, kapaklar sökülerek sadeleştirilmiş ve niş içine antika süsler, objeler eklenmiştir.
Aydınlatmalar ise tarihi yapıda kullanılan taş renginin tonuna göre belirlenmiş ledler yerden
duvara, duvardan-tavana şeklinde yerleşimler ile tarihi hava desteklenmiştir.
Temizliği ve bakımı yapılan dış cephelerin otelin iç konseptine uygun olması için yine led
aydınlatmalar kullanılmıştır. Dam katı olarak nitelendirilen bölümde ise otelin restoranı ve
kafesi olarak kullanılması amacıyla, etrafı mevsime göre açılır ve kapanır sistem ile
kapatılmıştır olup işlevine uygun olarak kullanılmakta, mobilyalar olarak 2 kişilik ahşap
sedirler tercih edilmiş mekânın düzenine göre yerleşimi yapılmıştır. Restoran aydınlatması
iç bölümde standart led ve sarkıtlar ile çözümlenmiş, teras bölümünde ise korkuluklar
üzerine aydınlatmalar ile çözümlenmiştir (Ek:2, Çizelge 4.20 - 29).

104

Otelin yenileme sonrası iç ve dıştanım görselleri eklerde verilmiştir (Ek:2, Çizelge 4.20-29
).
4.1.6. Yapının Gereksinimleri ile işlev ve iç Mekân Analizi
İnceleme üzerine izin alınamadığından otel hakkında bilinenlere göre;
- Kullanıcı gereksinimleri ve Analiz:
Darius konağı, kullanıcı gereksinimleri arasında yerli ve yabancı turistlerin tercihi üzerine
tarihle bütünleşik bir yapı bütününü oluşturmaktadır. Tarihi bir yapıda konaklama tercihinde
bulunan kullanıcılar, temel ihtiyaçlardan olan uyuma, yeme-içme, oturma ve temizlik
ihtiyaçlarının karşılanabildiği tüm bölümleri barındırmaktadır. Şehrin konumu ve kültür
kriterleri sebebiyle temel ihtiyaçlar dışında eğlence, bar mekânlarını, çevresinde bulunan
yapılar ve kısıtlama sebebiyle de açık peyzaj alanı ve bunlara bağlı animasyon ve çeşitli
aktiviteleri karşılayamamaktadır.
- Mekân Gereksinimleri ve Analiz:
Otel’in giriş cephesinin konumu ve yapıya girişin ardından resepsiyon, bekleme alanı gibi
kullanıcının ilk olarak eriştiği bölümler, ergonomik ve ulaşılabilirlik açısından boyutsal,
görsel gereksinimleri karşılamaktadır. Tek düze standart ve üniteler kullanılarak yerleşimi
yapılan mobilyalar tarihi yapıya uyum sağlayamamıştır. Giriş holünden geçilerek ulaşılan
teras Mezopotamya manzarasına hâkim bir konumda bulunmaktadır.
Odalara erişim ferah ve geniş koridorlardan sağlanmaktadır. Kullanıcıların yaşama birimleri
ile ilk buluşmasında giriş yenilenen giriş kapıları malzemesi ile tarihi yapılara uyum
sağlamıştır.
Oda içlerinde kullanılan mobilyalar genel olarak yapının taş rengine göre koyu tonlar
seçilmiş olup, yerleşim düzeni odaların boyutuna ve kapasitesine göre değişse de
mobilyaların yığılması ve tasarımdan uzak sadece doldurma anlayışı içerisinde yerleşimleri
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yapılmıştır. Giysi Dolapları ve depolama üniteleri niş aralarında askı perdeleme yöntemiyle
mantıklı sayılabilecek bir tasarım tercih edilmiştir.
Islak hacimler de bazı odaların her ne kadar kullanım amacını tamamlasa da yapıya
uygunsuz seramik kaplamalar ve malzemeler kullanılmıştır. Aydınlatmalar ise mekân
içerisine yapının taş tonuna uyum sağlamış renkler ve bütünlükleri ile tasarımını
tamamlamıştır.
Genel olarak mekân içinde bulunan bölümlere ulaşımın rahat ve geniş geçişlere sahip
merdivenler ve koridorlar ile tamamlanması kullanıcı açısından yeterli görülmektedir. Otel
verilerine göre yapılan analizler kentin tarihi için sadece barınma yapılarıyla sınırlı
olmadığından ihtiyaçların karşılanabilir düzeyde olduğu görülmektedir. Temel ihtiyaçların
giderilebildiği otel, tarihi konseptine göre biraz daha iyileştirilebilir ve tasarım konusunda
eklemelere dikkat edilebilir.
Odalarla mevcut yığılmalar her ne kadar getirim üzerine kurulu bir düzene sahip olsa da
standart fakat ergonomik yerleşim alanları yaratılmalı kullanıcıların gereksinimleri
doğrultusunda kullanıcının bir sonraki konaklama isteğinde yapının tercih edilme grafiği
yükselebilir.
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4.2. Envanter 2 Numaralı Tarihi Yapı

Çizelge 4.30: 2 numaralı Tarihi Yapının vaziyet planı, yapı bilgileri
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4.2.1. Yapı Tarihi

Şekil 4.2: Mardius konağı giriş cephesi (Ayanoğlu, 2018)
Mardius, Mardin’in eski isimlerinden biri olup, şehir adını Sasaniler döneminde Mardin’in
imarına katkısı olmuş aynı isimli Sasani komutanından almaktadır. Mardin’in en eski
yapılarından biri olan konağın yapılışı 1500’lü yıllara dayandığı rivayet edilmektedir.
Konak daha sonra Ensari ailesi tarafından alınır ve Aile uzun süre burada ikamet eder. Tahir
ENSARİ-Peyruze ENSARİ ve Ailesinin anısının yaşatılması amacıyla bu konak İş Adamı
Birol ENSARİ tarafından alınır. Mimar Neşet GÜNE’nin hazırladığı proje ile Şubat 2011
tarihide yenileme çalışmalarına başlanmıştır. 3 sene süren yenileme çalışmaları Nisan 2014
te son bulmuş ve Butik Otel Olarak yeniden işlevlendirilmesi ile hizmete açılmıştır.
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4.2.2. Yapının “Yenileme Öncesi” incelemesi ( İç Tanımlama )

Çizelge 4.31: 2 numaralı Tarihi Yapının yenileme öncesi röleve çizimleri, (Güne,2014)
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Çizelge 4.32: Tarihi Yapının yenileme öncesi röleve çizimleri, kesitler (Güne,2014)

110

Çizelge 4.33: Tarihi Yapının yenileme öncesi röleve çizimleri, kesitler(Güne,2014)
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- Bodrum ( Zemin ) Kat Planı:
Yapının bu bölümünde; 6 Oda, 1 Wc ve Zemin kat Avlusu mevcut mekân diziminden
oluşmaktadır. Güney cephesinden yatayda dikdörtgen planlı, revaklı avlu ya giriş basık
kemerli kapıdan yapılmaktadır.
Batı yönünde (105) nolu, doğu yönünde (109,110,111) nolu odalara, kuzey yöünde ise
(107,108) nolu oda ve yine aynı katta bulunan wc’ye aynı avlu üzerinde direk olarak
ulaşılabilmektedir. Avludan ulaşılan yapının birinci katına geçit veren merdiven, batı
yönünde bulunan revakların altına konumlandırılmıştır. Avlunun döşemesi taş olup,
duvarlarında moloz taş kullanılmıştır.
- (105) nolu oda dikdörtgen bir plana sahip, metal korkuluklu iki pencere açıklığı ve ahşap
kapaklı bir niş bulunmaktadır. Zemin beton şap, duvarlar taş ve tavan çapraz tonoz ile
örtülüdür.
- (107) nolu oda, düzensiz kare bir plana sahip bir adet ahşap pencere açıklı bulunmaktadır.
Döşeme beton şap, duvarlar taş ve tavan çapraz tonoz ile örtülüdür.
- (108,109) nolu, kare bir plana sahip iki açıklığı pencere açıklığı bulunan oda da (109) nolu
odaya geçit veren bir kapı bulunmaktadır. Bu odada pencere açıklı ve niş bulunmamaktadır.
İki oda zeminine de kullanıldığı zaman içerisinde beton şap dökülmüş, duvarlar taş duvar ve
tavan çapraz tonozlar ile örtülüdür.
- (110,111) nolu odalara ilk giriş (110) nolu odadan sağlanmaktadır. Oda içerisinde lokma
demir korkuluklu iki ahşap pencere, iki niş ve (111) nolu odaya geçit veren bir kapı
bulunmaktadır. İki odanın da zeminleri beton şap, duvarlar taş duvar ve tavanlar çapraz tonoz
ile örtülüdür.
Bodrum katında yapının yaşı itibariyle belirli bölümlerinde dökülmeler ve odalarda ise
zamanında yenilemeler yapılmış duvarlar ve tonozlar bakım sebebiyle sıvandığından
ilerleyen zamanlarda bu bölümlerde oksitleme ve kararmalar oluşmuştur.
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Çizelge 4.34: Bodrum (Zemin) kat bölümlerinin yenileme öncesi durumu (Güne,2014)
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- Orta ( 1.Kat ) Kat Planı:
Bodrum katta revakların altında konumlandırılmış merdiven aracılığıyla ulaşılan yapının bu
katında 9 oda, 2 eyvan, 1 mutfak, 1 Orta Avlu, 2 kiler bulunmaktadır. Doğu yönünde bulunan
odaya direk avludan geçiş ulaşılmaktadır. İki adet eyvan bulunduran bu katında diğer
bölümlere eyvan içlerinden geçiş sağlanır.
Üst kata batı yönünde bulunan merdiven ile geçiş yapılmaktadır. Orta katta bulunan avlu alt
katta bulunan avlunun galeri boşluğuna sahip, zeminde zamanla şekilleri bozulmuş kesme
taşlara bulunan, güney cephesinde manzara yönüne doğru bakmaktadır.
- (205) Manzaralık olarak adlandırılan güney cephesine hâkim olan odaya batı yönünde
bulunan eyvan aracılığıyla giriş sağlanır. Lokma demir korkuluklara sahip altı adet ahşap
pencere açıklığı ve on üç adet niş bulunmaktadır. Zemin düzgün kesin taş kaplama, duvarlar
düzgün kesim taş duvar ve tavan çapraz tonoz ile örtülüdür.
- (204) olarak numaralandırılmış eyvan, batı yönünde bulunan bir süt kata geçişi sağlayan
merdivenlere sahip olup (206,207) numaralı odalara geçit vermektedir. Zemin ve duvarların
düzgün kesme taş, tavan ise çapraz tonoz ile örtülüdür.
- (206,207) numaralı odalar, ilk olarak ulaşılan odanın(206), bir adet ahşap pencere açıklığı
ve hemen yanında bulunan odaya geçişi sağlayan(207), bir kapı bulunmaktadır. Bu odanın
iki adet pencere açıklığı bulunmaktadır. İki bölümünde zeminleri beton şap, duvarları
düzgün kesme taş, tavanlar ise çapraz tonozlar ile örtülüdür.
- (211) nolu eyvan (212,213,214,215) odalara geçiş sağlamaktadır. Dikdörtgen bir yerleşime
sahip olan eyvanın, zemin ve döşemede düzgün kesme taşlar kullanılmış, tavan ise basık
beşik tonoz ile örtülüdür.
-(212,213) eyvanın geçit verdiği ilk olarak (212) nolu odaya girişlen bölümde, beş adet
lokma demir korkuluklu pencere açıklığı, diğer odaya geçit veren(213) ahşap kapı ve on bir
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adet niş bulunmaktadır. Geçiş yapılan iç odada niş ve pencere bulunmamaktadır. İki odanın
da zeminleri beton şap ile kaplanmış, duvarlar taş, tavanlar ise çapraz tonoz ile örtülüdür.
- (216,215) eyvanın geçit verdiği tam paralelinde bulunan odalar ile aynı düzene ve geçişlere
sahip bölümlerden ilk ulaşılan(216) oda da beş adet lokma demir korkuluklara sahip pencere
açıklığı diğer odaya geçit veren(215) ahşap kapı ve on bir adet niş bulunmaktadır. Geçiş
yapılan iç oda da bir adet ahşap pencere açıklığı bulunur. İki odanın da zeminleri beton şap
ile kaplanmış, duvarlar düzgün kesme taş, tavanlar ise çapraz tonoz ile örtülüdür.
-(214) geçişin yine eyvandan yapıldığı bu oda da iki adet pencere açıklığı sekiz adet niş
bulunmaktadır. Oda içerisinde bir başka bölüm olan (223,224) nolu kilerlere kuzey yönünde
bulunan merdiven ile ulaşılır.
Kilerlerin, ilk ulaşılan(223) bölümün de iki adet niş ve aynı kilerin geçit verdiği(224)
bölümde ise bir adet niş ve üst kata çıkmak için kullanılması amaçlanmış, sonradan taş ile
örülerek kapatılan bir adet merdiven bulunmaktadır. Odanın zemini beton şap, duvarlar taş
ve tavanı çapraz tonoz olup, kilerlerin ise zemini toprak döşeme duvarlar taş ve tavanlar
çapraz tonoz ile örtülüdür.
- (223) avlu içerisinden dikdörtgen plana sahip mutfak bölümüne ulaşılır. Zemini beton şap,
duvarlar taş, tavan ise beşik tonoz ile örtülüdür.
-(218) Manzaralık olarak güney cephesine bakan girişi direk avlu ile sağlanan odadır. Lokma
demir korkulukları bulunan üç adet pencere açıklığı ve dört adet niş bulunmaktadır. Zemini
ve duvarları düzgün kesme taş, tavan ise beşik tonoz ile örtülüdür.
Genel olarak zamanın büyük bir bölümünün geçtiği bilinen bu katta odalar içerisindeki
yapının yaşı itibariyle dökülmeler olmuş, inkara sıvalar ile önlem alınmıştır. Alt kata oranla
daha fazla düzgün kesim taşların kullanıldığı bölümün yaşam birimleri manzara karşı güney
yönünde konumlandırılmıştır.
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Çizelge 4.35: Orta (1.kat) kat bölümlerinin yenileme öncesi durumu (Güne,2014)
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- Üst ( 2.Kat ) Kat Planı:
Üst kata erişim iki şekilde gerçekleşmektedir. İlk olarak orta katta batı yönünde eyvanın
geçit verdiği merdivenler ile ikinci olarak batı cephesinde üst kotlarda bulunan bir giriş ile
erişim sağlanmaktadır. İki giriş içinde geçişin ardından avluya(301) ulaşılmaktadır.
- (305) nolu depo giriş bölümünün hemen yanında bulunmaktadır. Girişinin avlunun güney
yönünde bakan tarafından sağlanan deponun havalandırma niteliği taşıyan iki adet pencere
açıklığı ve batı yönünde oyularak açılmış niş bulunmaktadır. Döşeme inkara şap, duvarlar
düzgü kesme taş, tavanı ise çapraz tonozla örtülüdür.
- (306) nolu oda diğer odalara geçişleri sağlayan giriş eyvanı niteliği taşımaktadır. Altı adet
pencere açıklığı ve iki niş bulundurmaktadır. Zemini düzgün kesim taş, duvarlar düzgün
kesim taş ve tavan yıldız tonoz ile örtülüdür.
- (307) nolu odaya giriş eyvanın batı yönünde bulunan ahşap kapı ile ulaşılmaktadır. İkisi
eyvana diğer ikisi güney yönünde bulunan avluya bakan lokma demir korkuluklarına sahip
pencere açıklıklar ve on üç adert niş bulunmaktadır. Zeminde ve duvarlarda düzgün kesim
taşlar kullanılan odanın tavanı yıldız tonoz ile örtülüdür.
- (308) nolu odaya daha önce (307) nolu odanın kuzey yönünde ki açıklıktan giriş yapılarak
ulaşılan odanın kapı açıklığı, bir süre sonra kapatılıp açık kalan bölüm niş olarak
kullanılmaya başlanmış, giriş eyvanından odaya yeni bir kapı açılmıştır. Döşeme olarak
inkara şap, duvarlar taş, tavan ise beşik tonoz ile örtülüdür.
- (309) nolu oda girişinin direkt olarak giriş eyvanının kuzeyinde açıklıktan erişilen bir ahşap
kapısı bulunaktadır. Oda içerisinde iki küçük pencere açıklığı dokuz ader niş bulunmaktadır.
Döşeme inkara şap, duvarlar taş, tavan çapraz tonoz ile örtülüdür.
-(311) nolu odaya giriş eyvanının doğu yönünde bulunan kapıdan ulaşılmaktadır. İkisi
eyvana diğer ikisi güney yönünde bulunan avluya bakan lokma demir korkuluklarına sahip
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pencere açıklıklar ve on üç adet niş bulunmaktadır. . Zeminde ve duvarlarda düzgün kesim
taşlar kullanılan odanın tavanı yıldız tonoz ile örtülüdür.
- (312,310) nolu bölümde direk olarak erişimin avludan sağlandığı depo bulunmaktadır.
Depo içerisinde bir adet su sarnıcı, iki adet niş ve mutfak(310) bölümüne geçit veren açıklık
bulunmaktadır. Mutfak bölümü içerisinde önceleri kapı olarak kullanılan sonradan
kapatılmış bir kapı açıklığı ve iki adet pencere açıklığı bulunmaktadır. İki bölümde de
döşeme olarak beton şap, duvarlar taş, depo bölümünün tavanı çapraz tonoz, mutfak
bölümünün ise beşik tonoz ile örtülüdür.

Çizelge 4.36: Üst (2.kat) kat bölümlerinin yenileme öncesi durumu (Güne,2014)
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Çizelge 4.37: Üst (2.kat) kat bölümlerinin yenileme öncesi durumu 2(Güne,2014)
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4.2.3. Yapının “Yenileme Öncesi” incelemesi ( Dış Tanımlama )

Çizelge 4.38. Tarihi yapının cephe bölümlerinin yenileme öncesi durumu (Güne,2014)
-Kuzey Cephesi:
Cephe üzerinde her hangi bir açıklık bulunmamaktadır. Düzgün kesme taş ve moloz taş
duvarlardan yükselen cephenin batı bölümünde kalan kısımda Üst (2.kat) girişi bulunan kapı
yer almaktadır. Yüzeylerde tarihin getirisi olan kararlamalar ve yabani otlar bulunmaktadır.
- Güney Cephesi:
Mezopotamya ovasına yapının bütün katlarıyla hâkim olduğu cephede, bodrum (zemin)
katında iki pencere açıklığı ve avluya açılan ahşap ana giriş kapılarından birisi yer
almaktadır. Orta katta Manzaralık odalarına ait sağ ve solda ikişer adet pencere açıklığı, üst
katta ise avluya bakan üst kat cephesi yer almaktadır. Üst kat cephesinin tamamıyla ova
yönüne hâkim, altı adet pencere açıklığı ve mekânlara girişi sağlayan ahşap kapılar
bulunmaktadır. Cephe üzerinde yapının yaşından kaynaklı kararlamalar ve dökülmeler
mevcuttur.
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- Doğu Cephesi:
Cephe üzerinde en üst katta bulunan üç adet havalandırma dışında başka bir açıklık
bulunmamaktadır. İlk iki katta moloz taş duvarlar ile yükselmiş cephenin en üst katında
düzgün kesme ve moloz taş karışık olarak kullanılmıştır cephe yüzeyinde kararmalar ve
dökülmeler bulunmaktadır. Konak içinde yaşayan ailenin cephe yüzeyine sıva yapmış
olduğu ve zaman geçtikçe bu sıvalardan kaynaklı dökülmeler olduğu görülmektedir.
- Batı Cephesi:
Üst kotlarda yapının üst(2.kat) katına erişimi sağlatan bir merdiven korkuluk duvar
bulundura cephede bazı yenilemelerin ve eklemelerin yapıldığı görülmektedir. Cephe
üzerinde depoya ait bir açıklık bulunur. Yapının yaşı dolayısıyla kararmalar yaban otlar ve
dökülmeler görülmektedir.

Çizelge 4.39. Tarihi yapının Cephe bölümlerinin yenileme öncesi durumu, (Güne,2014)
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Çizelge 4.40. Tarihi yapının Cephe bölümlerinin yenileme öncesi durumu, (Güne,2014)
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4.2.4 Yapının “Yenileme Sonrası” incelemesi ( İç Tanımlama )

Çizelge 4.41: Tarihi Yapının yenileme sonrası otel çizimleri, (Güne,2014)
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Çizelge 4.42: Tarihi Yapının yenileme sonrası otel çizimleri, kesitler (Güne,2014)
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Çizelge 4.43: Tarihi Yapının yenileme sonrası otel çizimleri, kesitler 2(Güne,2014)
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Kurul Raporuna göre yenileme sonrası incelemeler;
- Bodrum ( Zemin Kat ):
Avlu: Zeminde bulunan mevcut beton şap kaldırılmış olup ortaya çıkan mevcut kesme taşlar
korunarak, çürümüş olan taşlar yerine Mardin sarı kalker taşı döşenmiştir. Taş derzlerinde
yer alan çimento esaslı sıvalar ve yabani otlar temizlenerek horosan harcı ile doldurulmuştur.
Revak: Yapıdan gelen izler revak ve orta kat teras merdiveni özgün boyut ve tamamlanarak
yenilemesi yapılmıştır.
Odalar: Mevcut zeminlerde bulunan şaplar kaldırılıp, temizlik çalışması ardından inkara şap
ile tekrar kaplanmıştır. Çimento esaslı sıvalar bulunan yüzeyler temizlenmiş, özgün
malzeme olan inkara sıva ile sıvanmıştır. Tonozlarda maruz kaldıkları nem etkisinin
giderilmesi için uygun mevsimde sıvalar sökülerek dehitrasyon sağlanmıştır.
Rutubetten kaynaklı taşıyıcılığını kaybetmiş taşlar değiştirilmiş, tonoz araları dolgu ile
tamamlanarak horosan harcı ile sıvanmıştır. Yapıda örnekleri bulunan pencerelerin ve
kapıların ahşap ceviz malzeme ve yapım tekniğine uygun olarak, boşluklar doldurulacak
şekilde mevcut yapıya eklenmiştir.
- Orta ( 1.kat ):
Avlu: Zeminde bulunan mevcut beton şap kaldırılmış olup ortaya çıkan mevcut kesme taşlar
korunarak, çürümüş olan taşlar yerine Mardin sarı kalker taşı döşenmiştir. Taş derzlerinde
yer alan çimento esaslı sıvalar ve yabani otlar temizlenerek horosan harcı ile doldurulmuştur.
Eyvan: Mevcut zeminde bulunan seramik kaplamalar kaldırılmış, ortaya çıkan taşlar ve
erimeler düzeltilerek Mardin sarı kalker taşı döşenmiştir. Taş dersleri inkara şap ile
doldurulmuştur. Duvarlar da bulunan kararmalar temizlenmiş, taş duvarların boşalan
derzleri horosan harcı ile doldurulmuştur.
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Tonozlarda bulunan dökülmeler temizlenerek mevcutta bulunan sıvalar sökülmüş ve
dehitrasyonu yapılmıştır. Rutubetten kaynaklı taşıyıcılığını kaybetmiş taşlar değiştirilmiş,
tonoz araları dolgu ile tamamlanarak horosan harcı ile sıvanmıştır. Depo içerisinde bulunan
merdiven, aslına uygun özgün boyut ve malzeme ile yenilenmiştir. Yapıda örneği bulunan
kapı özgün boyut ve malzemeden olan ahşap cevizden yeni bir kapı yapılıp boşluğa tam
uyum sağlayan şekilde yerleştirilmiştir.
Odalar, Mutfak ve Kiler: bölümler içerisinde bulunan mevcut döşeme üzerine örtülü şaplar
kaldırılarak küflenen bölümlerin temizliği yapılmış, Mardin sarı kalker taşı döşenerek derz
araları inkara şap ile doldurulmuştur. Duvarlarda düzgün kesme taşlar üzerinde bulunan nem
ve kararmalar temizlenerek boşalan derzler arasına horosan harcı doldurulmuştur.
Tavanda tonozların maruz kaldığı nem etkisinin giderilmesi için sıvalar ve kaplamalar
temizlenerek dehitrasyon yapılmıştır. Rutubetten kaynaklı taşıyıcılığını kaybetmiş taşlar
değiştirilmiş, tonoz araları dolgu ile tamamlanarak horosan harcı ile sıvanmıştır. Kapı ve
pencerelerin yapıda örneği bulunduğu şekilde ahşap ceviz malzemeden birebir üretilerek
boşlukların doldurulacağı şekilde yerleştirilmiştir.
Üst ( 2.kat ):
Depo, Mutfak: Zeminde bulunan mevcut beton şap kaldırılarak, inkara şap döşenmiştir. Taş
duvarda yüzey temizliği yapılarak çimento esaslı sıvalar sökülmüş, özgün malzeme ile
inkara sıva ile sıvanmıştır. Tavan da bulunan tonozların kararmalar ve rutubet temizlenerek
dehitrasyon yapılmıştır.
Taşıyıcılık özelliğini kaybetmiş olan taşları yerine aynı boyut ve özgün malzeme ile yenileri
yerleştirilmiştir. Tonoz aralarında bulunan boşluklar dolgu yapılarak, horosan harcı ile
sıvalanmıştır. Kapı ve pencereler yapı da örneği bulunduğu şekilde ahşap ceviz malzemeden
yapılmış olup uygun boşluklara yerleştirilmiştir.
Odalar: Mevcut şap kaldırılarak yerine uygun ve özgün malzemeden inkara harç ile
kaplanmıştır. Duvarlar çimento esaslı sıvalar sökülmüş, yerine özgün malzemeden inkara
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sıva ile sıvanmıştır. Tonozlar diğer bölümlerde olduğu gibi nem ve rutubetten dolayı oluşan
kararmalar temizlenerek dehitrasyon yapılmıştır.
Tonoz aralarında açılan boşluklar dolgu malzemesi ile doldurulmuş, horosan harcı ile
sıvalanmıştır. Kapı ve pencereler yapı da örneği bulunduğu şekilde ahşap ceviz malzemeden
yapılmış olup uygun boşluklara yerleştirilmiştir.
4.2.5. Mardius Konağı Butik Otel
Otelin yenileme işlemlerinden belirli bir zaman sonra konak butik otel işlevlendirilmiş olup,
“Mardius Konağı” olarak isimlendirilmiştir.
- Mardius
Mardin isminin menşei üzerinde çeşitli rivayetler vardır. Mardin’in bulunduğu bölgeye
yerleştirilen Marde kavminden geldiği, bu bölgeye hükmeden bir kralın Mardin isminde
oğlunun hastalanıp havası ve suyu iyi olan Batı Kalesine gönderildiği, burada iyileşmesi
üzerine Kale’nin bulunduğu yerde Mardin isimli şehrin kurulduğu, Süryanice mukaddes
Mara kelimesinden geldiği, Sasani komutanlarından Mardius bu şehri imar ettiği için şehrin
eski ismi yerine bu komutanın isminin verildiği gibi çeşitli rivayetler vardır (Güne,2014).
Otelin içerisinde 10 adet oda bulunmaktadır. Yenileme sırasında tarihinin yapının tüm
özgünlüğü korunmuş, odalara bu konakta yaşayan Tahir Ensari ve Peyruze Ensari ailesine
ait fertlerin isimleri verilmiştir.
- Bodrum (Zemin Kat):
Taha Bey (Ek:3, Çizelge 4.44)
Semih Bey (Ek:3, Çizelge 4.45)
- Orta (Birinci Kat):
Tahir Bey & Peyruze Hanım (Ek:3, Çizelge 4.46)
Hamit Bey & Şerife Hanım (Ek:3, Çizelge 4.47)
Selahaddin Bey & Bedriye Hanım (Ek:3, Çizelge 4.48)
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İsmail Bey & Mutia Hanım (Ek:3, Çizelge 4.49)
- Üst (İkinci Kat):
Basit Bey & Halise Hanım (Ek:3, Çizelge 4.50)
Bedrettin Bey & Arife Hanım (Ek:3, Çizelge 4.51)
Edip Bey & Vecihe Hanım (Ek:3, Çizelge 4.52)
Galip Bey & Nilüfer Hanım (Ek:3, Çizelge 4.53)
Konak içerisinde kullanılan kapılardan karyolalara, Mardinde konsol olarak adlandırılan
elbise dolaplarından tüm detaylara kadar her şey orijinaline uygun olarak döşenmiştir.
Hemen hemen bütün odalar da bulunan ıslak hacimler, kendi içinde boyutlarından pay
edilerek, yalıtımlı alçıpan örmeler ile bölünmüştür. Geleneksel motifleri barındıran paneller
niş aralarına sabitlenmiş olup, alt aydınlatmalar olarak yatak kenarı abajurlar kullanılmış.
Üst bölümlerde ise sarkıt ve aplik aydınlatmalara yer verilmiştir. Yapıya zarar vermeyen
dolgu ile geleneksel motifler barındıran seramikler zemine döşenmiş, avlular dâhil diğer açık
alanlar yenilenerek özgün taş döşeme ile bırakılmış, ovaya manzarasına hâkim olan avluya
sedirler yerleştirilmiştir.
Konağın hamam bölümünde Marmara beyazı mermer ve geleneksel motifler barındıran
seramikler ile kaplanmış, kurnalar aynı malzemeden oyularak hamam içerisine
yerleştirilmiştir. Aydınlatma olarak spot tercih edilmiştir. Spa ve Dinlenme bölümünde ise
sıcak mermer yatakları eklenmiş yerden duvara geleneksel renklere uyumu ile bir, led
aydınlatmalar eklenmiştir (Ek:3, Çizelge 4.54).
Cephe bölümlerinde taşların yenilemesi yapılarak tamamıyla Mezopotamya ovasına hâkim
yapının bölümleri led aydınlatmalar ile rengiyle yapıya bütünlük katmıştır. Eğimli bir arazi
üzerine kurulu konak genel anlamda geleneksel yapının yenilenmesinde ve yeniden
işlevlendirilmesinde net örnek sayılabilecek bir yapı haline gelmiş olup tasarımı ve konsepti
ile ödüller almıştır (Ek:3, Çizelge 4.55; 4.56).
Otelin yenileme sonrası iç ve dış tanım görselleri eklerde verilmiştir.
(Ek:3, Çizelge 4.44 - 56 )
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4.2.6 Yapının Gereksinimleri ile işlev ve iç Mekân Analizi
- Kullanıcı gereksinimleri ve Analiz:
Şehir oteli kullanım fonksiyonu ile yeniden işlevlendirilen konak, kullanıcı profilinin büyük
kısmını turizm için gelen yerli ve yabancı turist kullanıcılar oluşturmaktadır. Otel kullanıcı
gereksinimlerini karşılamak üzere diğer tarihi otellere ek olarak çok amaçlı salon olarak
kullanılabilen restoran, sessiz dinlenme bölümü, Türk hamamı alternatifleri sunmaktadır.
Şehrin konumu ve kültür kriterleri sebebiyle temel ihtiyaçlar dışında eğlence, bar
mekânlarını, çevresinde bulunan yapılar ve kısıtlama sebebiyle de açık peyzaj alanı ve
bunlara bağlı animasyon ve çeşitli aktiviteleri karşılayamamaktadır. Bir Mahalle içerisinde
bulunan tarihin konağın yeniden işlevlendirmeden sonra açık mekânlarından olan avlular
ova manzarasına sahip eksik kalan peyzaj bütününü ise teraslar ile sağlamıştır.
- Mekân Gereksinimleri ve Analiz:
Otelin resepsiyon bölümüne kot olarak en üst 2.kattan giriş yapılarak yan bölümde bulunan
merdivenler aracılığıyla bir alt kata geçilerek ulaşılmaktadır. Kullanıcılar için resepsiyonun
konumu kolay erişilebilir bir bölümde bulunması tercih edilirken otel yapısından dolayı
çözümlemesi bir alt kata alınmıştır.
Genel olarak otelin bütün bölümlerinde mobilyalar tarihine uygun olarak seçilmiş depolama
üniteleri orijinalinde bulunduğu şekilde tekrardan yenilerek kullanıldığından yapı dokusuna
uyum sağlamıştır. Isı yalıtımının sağlanması ve taş zemininin korunması acıyla taş
mermerler kullanılmıştır. Renk seçimi, yapının taşı olan sarı kalker ile benzer tonda renk
seçimleri tercih edilmiştir.
Yeniden işlevlendirilen tarihi yapılar da önemli unsurlarda biri de yapıya ait özgün
güzelliklere, değerlere saygılı olmak bu eserlere zararların azami seviyede tutularak
gölgelememek, tarihe saygısızlık etmemektir.
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Bu kurallar zincirine tâbi tasarlanan odalar içerisinde, Ensari Ailesinin kullanmış olduğu
Elbise dolapları, karyolalar, masalar yenilemeleri yapılarak özgün haliyle otel işlevinde
kullanılması üzere yerleştirilmiştir. Geleneksel motifler ve süslemeler barındıran bu tür
eşyalar, mekân içerisinde tarih ile bir bütün yakalamış ve sürdürmeye devam etmiştir.
Oturma grupları modern tarzlarda seçilerek renk uyumu yine yapının özgün rengine uygun
tonların seçimi ile desteklenmiştir. Islak bazı odalar içerisinden pay alınarak, bazılarından
ise geçişi olan mevcut boş alanlar değerlendirilerek bölmeler ile ayrılmış, bu alanlar
içerisinde kullanılan üniteler yine tarihi yapıya uygun renk ve seçimler ile desteklenmiştir.
Aydınlatmalarda tavanda zincir detayları ile bağlantıları bulunan aydınlatmalar tercih
edilmiş, led aydınlatmalar ile eksik ışığa ihtiyacı olan bölümlerde bu ihtiyaç giderilmiştir.
Odalar içerisinde son olarak depolama ünitelerinin yeterliliği sağlandığından, nişler
geleneksel motifler barındıran paneller ile kapatılarak mekân bütününe uyum sağlamıştır.
Teras ve avluların bölgenin ikliminden ötürü yaz aylarında tam olarak kullanılabilir
olduğundan bu mevsimlerde Mezopotamya manzarasına karşı çardaklar kurularak alan
değerlendirilmesi yapılmıştır.
Genel itibariyle yapının yeniden kullanımı ve restorasyonu sırasında mimari iç mimari
tasarım kurallarına uyulmuştur. Donatı elemanlarında renkler ve malzeme uyumları
korunmuş tasarım üzerinde yapıya en uygun seçimler ile hizmet vermekte kentin en çok
tercih edilen tarihi yapı oteli olarak varlığını sürdürmektedir.
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4.3. Envanter 3 Numaralı Tarihi Yapı

Çizelge 4.47: 3 numaralı Tarihi Yapının vaziyet planı, yapı bilgileri
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4.3.1. Yapı Tarihi:

Şekil 4.2: Şahtana Konağı / Maü Uygulama Butik Oteli panoramik çekim, Düzenleme
(Ayanoğlu, 2018 )
Mardin sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan konak, ana cadde üzerindeki
Şehidiye Camii’nin karşısında zengin ve görkemli taş işçiliğiyle dikkat çeker. Konak, en
ünlü mimarlarından Mimarbaşı Sarkoz Lole tarafından 1890 yılında inşa edilmiştir.
Mardin’deki en büyük U planlı evlerden birisi olup iki katlı olan yapıya güneyde bulunan
kapıdan girilir. Giriş katı ve üst katı bir avlunun çevresinde U şeklinde dizilmiş Revaklar,
Eyvanlar ve odalardan meydana gelmektedir. Kapı ve pencere sövelerinde, iç mekânlarda
yer alan nişlerde taş işçiliği dikkat çekmektedir. İnşa edildikten belirli bir süre sonra
ŞAHTANA Ailesi tarafından satın alınır. 1950 yılından itibaren PTT binası olarak
kullanılmıştır.
Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından Sosyal tesis ve uygulama butik oteli olarak
kullanılmak üzere, yenileme çalışmalarına başlanmıştır. 2014 yılının ilk çeyreğinde
bitirilmiş olan otel aynı yıl içerisinde hizmete açılmıştır.
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4.3.2. Yapının “Yenileme Öncesi” incelemesi ( İç Tanımlama )

Çizelge 4.48: Tarihi Yapının yenileme öncesi röleve çizimleri, (Çağlayan, 2013)
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Çizelge 4.49: Tarihi Yapının yenileme öncesi röleve çizimleri, kesitler (Çağlayan, 2013)
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- Zemin Kat Planı:
Yapının bu bölümünde konut; 6 Oda, 1 Wc, 3 Eyvan ve Giriş Avlusu mevcut mekân
diziminden oluşmaktadır. Dikeyde dikdörtgen planlı doğu ve batı yönlerinde revaklar
bulunan avluya güney cephesinde bulunan giriş ile erişilmektedir.
U plan tipine sahip yapının yaşama birimlerine girişlere, doğu ve batı yönünde bulunan
revaklar altından ulaşılır. Batı yönünde bulunan bölümde (1) nolu oda daha önce postane
şubesi olarak kullanılan ve hâlâ hizmet veren belge gönderim şubesi mevcuttur. Şube
içerisinde bir adet güney cephesine bakan şubeye giriş çıkışların yapıldığı bir kapı
bulunmaktadır. Eyvan altından ulaşılan (3) nolu oda kuzey yönünde geçit vermektedir. Oda
içerisinde beş adet lokma demir korkuluklu pencere açıklığı ve on adet niş bulunmaktadır.
Döşeme ve duvarlar düzgün kesilmiş sarı kalker taşı, tavan ise çimento esaslı sıva üzeri
badanalanmış çapraz tonoz ile örtülüdür.
- (4) Eyvan Avluda bulunan dikdörtgen bir koridora sahip mekânın diğer bölümlerine geçiş
vermektedir. Batı yönünde bulunan (5) bölüm binanın PTT binası olarak işlev gördüğü
zamanlarda genel Wc olarak kullanılmaktaydı. Alçıpan bölmeler ile ayrılmış bölümde iki
adet pencere açıklığı ve beş adet niş bulunmaktadır. Döşemeler mermer kaplama duvarlar
ise bir bölüme kadar mermer ve düzgün kesim kalker taşından, tavanlar ise sıva badana ile
sıvalanmıştır.
- (7) Yapının konut olarak kullanıldığı zaman da salon bölümünü oluşturan odanın, sekiz
adet lokma demir parmaklıklı pencere açıklığı, eyvana doğrudan geçişe imkân veren iki adet
giriş kapısı beş adet niş bulunmaktadır. Duvarlar ve döşemelerin düzgün kesim kalker taşı
olup, mekânın dört bölümü çapraz, bir bölümü ise beşik tonoz ile örtülüdür.
- (12) nolu eyvanın doğrudan geçit verdiği üç adet oda (8,9,10) bulunmaktadır. (8) nolu
odanın iki adet demir korkuluklu iki pencere açıklığı ve on beş niş, (9) nolu odanın üç adet
havalandırma açıklığı, altı niş, yüklük, (10) nolu odanın ise demir korkuluklu beş adet
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pencere açıklığı, yirmi bir adet niş bulunmaktadır. Bu mekânların hepsinin döşeme ve
duvarları düzgün kesim sarı kalker taşı ile kaplı olup tavanları çapraz tonozlar ile örtülüdür.
- (11) nolu bölümde bulunan giriş avlusu, zemin kattan doğrudan üst teras katına geçit veren
doğu ve batı yönünde iki kolu ayrılmış merdiven bulunmaktadır. Merdiven altında konut
zamanında aile bireylerinin su ihtiyacını karşıladığı kuyu bulunmaktadır.
Giriş katında bulunan revaklar PTT binası olarak kullanıldığı zaman içerisinde ahşap
malzemeler ile kapatılarak bürolar oluşturulmuş olup, mekâ bölümlendirilmesi bu şekilde
çözülmüştür.

Çizelge 4.50: Zemin kat bölümlerinin yenileme öncesi durumu 1(Çağlayan, 2013)
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Çizelge 4.51: Zemin kat bölümlerinin yenileme öncesi durumu 2(Çağlayan, 2013)
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Çizelge 4.52: Zemin kat bölümlerinin yenileme öncesi durumu 3 (Çağlayan, 2013)
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- 1. Kat Planı:
Zemin katta avluda bulunan merdivenler ile birinci kata ulaşılmaktadır. 8 oda, odalara geçişi
sağlayan 3 eyvan, ihtiyaç odası ve 1 depo bulunmaktadır. Batı bölümde bulunan (14) nolu
eyvan (13,15) nolu odalara, Doğu yönünde bulunan (27) nolu eyvan (26,28) nolu odalara,
(24) nolu koridor (22) nolu depo, (25) nolu odaya ve oda terasına, Kuzey yönünde bulunan
(31) nolu eyvan ise (19,20,23) odalara doğrudan geçit vermektedir.
- (13) nolu odanın üçü terasa, ikisi güney cephesine ve bir tanesi batı yönündeki sokağa
bakan yedi adet pencere açıklığı ve on yedi adet niş bulundurmaktadır. Oda içerisinde
nişlerin taç kısımların işlemesi ile dikkat çeken geleneksel süslemeler mevcuttur. Döşeme
ve duvarlar düzgün kesim sarı kalker taşı, tava ise çapraz tonozlar ile örtülüdür.
-(15) nolu oda içerisinde bir adet terasa yönüne bakan pencere açıklığı ve on dört adet niş
bulunmaktadır. Döşeme ve duvarlar düzgün kesim kalker taşı, tavan çapraz tonoz ile
örtülüdür. (27) nolu eyvanın geçit verdiği (26,28) nolu odalar, Doğu yönünde
konumlandırılmış birbirleri ile aynı özelliklere malzeme ve açıklılara sahiptir.
- (24) nolu koridorun geçit verdiği oda(25) dikdörtgen plana sahip, yapının doğu yönünde
bulunan sokaktan doğrudan girişi bulunmaktadır. Oda içerisinde beş âdetmiş ve terasa(29)
açılan bir açıklık mevcuttur. Postane binası olarak kullanıldığı zamanlarda döşeme mermer
ile kaplanmış, duvarlar düzgün kesim kalker taşı, tavan ise beşik tonoz ile örtülüdür.
- (19,23) aynı plan tipi ve açıklıklara sahip olup Eyvanlardan doğrudan geçiş yapılır. Her bir
oda içerisinde terasa bakan dört adet pencere açıklığı, on yedi adet niş bulunmaktadır. Odalar
içinde yine ihtiyaç ve depo bölümlerine açılan birer adet banyo/Wc bulunmaktadır. Döşeme
ve duvarlar düzgün kesim kalker taşı, tavan ise çapraz tonoz ile örtülüdür.
- (20) nolu oda eyvanın(31) doğrudan geçit verdiği odalardan birisidir. Eyvana bakan iki
adet pencere açıklığı, dokuz adet niş bulunmaktadır. İçerisinde doğrudan ihtiyaç bölümüne
açılan bir adet banyo bulunmaktadır. Döşeme ve duvarlar düzgün kesim kalker taşı, tavan
ise çapraz tonoz ile örtülüdür.
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Kat içerisinde doğu ve batı yönünde bulunan koridorlar ile ulaşımı sağlanan ihtiyaç ve depo
bölümleri bulunur. Bu bölümler Konağın postane binası olarak kullanıldığı zaman içerisinde
genel wc bölümü evrakların depolanması için kullanılan alanları oluşturmuştur. Konut
zamanın da hangi işleve ait kullanıldığı bilgisine ulaşılamamıştır.

Çizelge 4.53: Birinci kat bölümlerinin yenileme öncesi durumu, Batı bölümü (Çağlayan,
2013)
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Çizelge 4.54: Birinci kat bölümlerinin yenileme öncesi durumu, Kuzey ve Doğu bölümü
(Çağlayan, 2013)
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Çizelge 4.55: Birinci kat bölümlerinin yenileme öncesi durumu, doğu oda ve
depo(Çağlayan, 2013)
4.3.3. Yapının “Yenileme Öncesi” incelemesi ( Dış Tanımlama )
- Güney cephesi:
Yapının 1. Caddeye bakan ön cephesidir. Cephe üzerinde giriş katında bulunan tam ortada
konumlandırılmış giriş kapısı, doğu yönünde bir adet pencere açıklığı, batı yönünde ise PTT
şubesi girişi yer almaktadır. Cephenin birinci kat hizasına gelen kısmında ise orta konumda
teras açıklığı, Doğu ve Batı yönlerinde geleneksel süslemesi ile dikkat çeken ikişer adet
pencere açıklığı bulunmaktadır.
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Çizelge 4.56. Tarihi yapının cephe bölümlerinin yenileme öncesi durumu, cepheler
(Çağlayan, 2013)
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- Batı Cephesi:
Batı yönde, bulunan sokak tarafında yer alan cephenin birinci katına erişimi sağlayan bir
kapı bulunmaktadır. Cephe üzerinde yapının yaşı itibariyle dökülmeler bulunmaktadır
- Doğu Cephesi:
Güneyden giriş yapılan, yapının doğu cephesine doğru üst kotlara çıkan sokak tarafında yer
alır. Yapıda üst kotlarda yer alan bir giriş kapısı bulunmaktadır. Kapı doğrudan (25) nolu
odaya açılır. Yapının yaşı itibariyle çimento sıva ile doldurulmuş derzler arası boşalmış olup,
belirli kısımlarında dökülmeler mevcuttur.

Çizelge 4.57. Tarihi yapının cephe bölümlerinin yenileme öncesi durumu, cephe görselleri
(Çağlayan, 2013)
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Çizelge 4.58. Tarihi yapının cephe bölümlerinin yenileme öncesi durumu, iç cephe
(Çağlayan, 2013)
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4.3.4. Yapının “Yenileme Sonrası” incelemesi ( İç Tanımlama )

Çizelge 4.59: Tarihi Yapının yenileme sonrası röleve çizimleri, mekân dizimi(Çağlayan,
2013)
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Çizelge 4.60: Tarihi Yapının yenileme sonrası röleve çizimleri, kesitler (Çağlayan, 2013)
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Kurul Raporuna göre yenileme sonrası incelemeler;
- Zemin Kat;
Giriş Avlusu: Avluda bulunan döşeme ile ilgili bir işlem yapılmamıştır. Konağın bir önceki
işlevinde kullanılan ve revaklar arasında bulunan paneller kaldırılmış olup, kalker taşında
oluşan rutubet ve yüzeyin temizliği yapılmıştır. Kuzey yönünde revaklar cam ile kapatılarak
Lobi bölümü oluşturulmuştur. Girişte doğu yönünde iki birim revak altı cam kapatmalar ile
kapatılarak güvenlik ve kabul yeri olarak kullanılmaya başlanmıştır (Ek:4, Çizelge 4.61).
Lobi bölümünün geçit verdiği Restoran bölümü döşeme, duvarlar ve tavan yenilemeleri
yapılmış olup pencerelerde malzemelerin yaşından kaynaklı eskimeler yenileme
işlemlerinden geçmiştir. Restoran’ın batı yönünde kala iki birim bölüm bölünerek yenileme
ardından mutfak olarak kullanılmaya başlanmıştır (Ek:4, Çizelge 4.67).
Odalar: Mevcut zemin ve duvarlarda bulunan dökülmeler onarılmış olup, nişler ve taçlarda
bulunan geleneksel süslemeler temizlenmiş bakımı yapılmıştır. Tonozlarda bulunan
sıvalardan kaynaklı dökülmeler kazıma ile temizlenerek, kireç esaslı sıva ile sıvalanmıştır.
Pencere açıklıklarında, oluşan dökülmeler yapının aslına uygun olarak tekrardan eklenmiş
olup ahşap pencereler ve korkuluklar cila ve yenileme teknikleri ile yenilenmiştir (Ek:4,
Çizelge 4.71-77).
Oda içerisinde bulunan floresan aydınlatmalar sökülmüş olup, yatak başı abajurlar ve
tavanda tonozların merkezine konumlandırılan geleneksel motifler ile süslü avizeler
eklenmiştir. Tarihi yapıda kurul kararları ve yönetmeliklere göre yapının özgünlüğü ve
iskeletine zarar gelecek şekilde ekleme yapılamadığından, odaların en müsait bölümlerine
Buzlu Cam paneller ile kapatılarak ıslak hacimlerim düzeni oluşturulmuştur (Ek:4, Çizelge
4.71,72,73).
İki adet eyvan içerisinden doğrudan geçişe imkân veren odaların giriş kapıları yenilemeleri
ve cila işlemleri yapılarak tekrar monte edilmiş, girişlerde bulunan geleneksel süslemeler
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yenileme teknikleri kullanılarak temizlenmiştir. 101 Nolu odanın karşısında bulunan bölüm
kapalı ve kilitli olduğundan odaya erişim sağlanamamıştır (Ek:4, Çizelge 4.69;70).
- Birinci Kat;
Teras ve Cephe:

Terasta bulunan yüzeyler ve çürümeler temizlenerek özgün hali

korunmuştur. Kuzey, Batı ve Doğu yönlerinde eyvanları bulunan teras katının doğrudan
odalara erişi bulunmaktadır. Doğu yönünde bulunan koridor ile yine doğu yönünde bulunan
arka odaya, batı yönünde bulunan koridor ile çatı/dam katına ulaşılır (Ek:4, Çizelge 4.69,70).

Odalar: Teras katında bulunan odalar, döşeme duvarlarda binanın yaşı ve kullanımları
itibariyle mevcut yapı korunmuş, yüzey temizliği yapılara rutubet ve dökülmeler
temizlenmiştir. Tonozlarda bulunan sıvadan kaynaklı dökülmeler kazınarak, yeni müdahale
de kireç esaslı sıva ile sıvalanmıştır. Tonoz ve kemer bölümlerinde bulunan derz aralarında
dolgu dökülmeleri sökülerek yenilenmiş ve zımpara işlemi yapılmıştır (Ek:4, Çizelge
4.74,75,76,77).
Odalar içinde bulunan niş ve geleneksel süslemeler çeşme suyu ile aşındırmamaya dikkat
edilerek temizliği yapılıp, Islak hacimler genel olarak oda girişlerine en yakın alana
konumlandırılmıştır. Buzlu Cam Paneller ile kapatılarak bölüm ayrı bir alan olarak aynı oda
içerisinde işlevini sürdürmektedir.
Kuzey yönünde bulunan odalar yapının PTT binası olarak kullanıldığı zamanlarda
çalışanların konakladığı yerler olarak düzenlenmiş, ihtiyaçtan dolayı odaların arka boşlukta
bulunan yer alan bölümler Islak hacimler ile değerlendirilmiştir. Yenileme sonrasında aynı
oda düzeni ile bırakılmış olup seramiklerin yenilemesi yapılarak otel standartlarına
dönüştürülmüştür.
Mekân içerisinde Pencerelerin ve kapıların orijinalliği zaman içerisinde korunmuş
olduğundan zımpara ve cila işlemlerinden geçirilerek tekrardan monte edilmiştir. Doğu
yönünde bulunan koridordan doğrudan girişi olan (206) nolu odanın diğer odalardan farklı
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olarak bir birim kadar terası bulunmaktadır. Cepheden açıklıkla giriş kapısı bulunduran
odanın giriş işlevi iptal edilmiş kalker taşı ile örme yapılmıştır.
4.3.5. MAÜ Uygulama Butik Oteli
** Otelin yenileme sonrası iç ve dış tanım görselleri eklerde verilmiştir (Ek4: Çizelge 4.61
- 79).
4.3.6 Yapının Gereksinimleri ile işlev ve iç Mekân Analizi
- Kullanıcı gereksinimleri ve Analiz:
Kent içerisinde bulunan bir diğer şehir oteli olarak yeniden kullanıma örnek olan konak,
yerli ve yabancı turist kullanıcılarından ayrı, Mardin Artuklu Üniversitesinin turizm ve
otelcilik bölümü için uygulama oteli olarak kullanıcılara hizmet vermektedir. Otel içerisinde
bulunan mekânlarda oynama yapılmadan özgün hali ile işlevini tamamlamıştır.
Kullanıcıların temel ihtiyaçları dışında ek bir hizmet sunulmayan otelde, şehrin merkezinde
ve tarihi diğer yapılar ile iç içe oluşu konum bakımından tek artısıdır. Eğimli bir arazi üzerine
kurulmuş olması ve giriş cephesinin ana caddeye yakınlığından dolayı peyzaj alanı, şehrin
kültür kriterleri sebebiyle eğlence, bar gibi bölümleri bulunmamaktadır.
- Mekân Gereksinimleri ve Analiz:
Otelin giriş bölümünde resepsiyon kullanıcıların rahat bir şekilde erişebileceği yere
konumlandırılmış fakat kabul zamanında oluşabilecek yoğunluk üzerine bekleme alanları az
sayıda ve yetersizdir. Aynı giriş katı içerisinde yeterli büyüklükte revaklar kapatılarak ayrı
bir bölümde çözümlenen lobi ve hemen yanında bulunan restoran kullanıcılar ve sayıca
kalabalık ziyaretçiler için yeterli durumdadır. Lobi ve restoran içerisinde kullanılan
mobilyalar standart renkler ve modern seçimler ile yapıya uyum sağlamamıştır. Her ne kadar
aydınlatmalar ile bir ihtişam yaratılmaya çalışılsa da yapının geleneksel süslemeleri ve
dekorları ile kazandığı ihtişam o bölümlerde bulunan mobilyalar ile alt seviyeye çekilmiştir.
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Odalar arası iki kat içinde ulaşımın ve eyvanlar arası geçisin rahatça sağlanabildiği
gözlemlenmiştir. Kullanıcıların odalar içerisinde bir yığılma ile karşılaştığı barınma
bölümlerinde, mobilyaların standart, yapıya uygunsuz ve yerleşimlerin sadece boş alanları
doldurma ile çözümlendiği iç mekân tasarım kurallarının görmezden gelindiği açıktır. Islak
hacimlerin ayrı bir bölüm olarak bulunmadığı alanlarda odalar içerisinde pay edilerek cam
paneller ile aynı yatma bölümü içerisinde çözümlenmiştir. Bu panellerin bazıları nişler
önüne orantısız olarak yerleştirilmiş olup özensiz bir tasarım uygulanmıştır. Aydınlatmalar
tavan bölümünde avizeler ile çözümlenmiş ve büyük hacme sahip odalar yetersiz kalmış
fakat duvarlar bulunan tavana kadar ışık etkisini ileten ledler eksik kalan aydınlatma
bölümlerini tamamlamıştır. Yapılan iç mekân çözümlemelerin uygunsuz yerleşimler dar
olan odaları ergonomik olmayan kullanım alanları yaratmasına sebep olmuş, geniş odalarda
ise geniş yerleşim ferah bir alan yaratılmak istense de iç mimari tasarım anlayışını
karşılayamamıştır.
Genel olarak otelin turizm faaliyetlerinde kullanılmak üzere hizmete açılan bölümlerinde
eksikler ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. Mobilya seçimlerinde yapının tarihi ile uyum
sağlamayan seçim ve uygunsuz çözümler yapının ihtişamını gölgede bırakmıştır. Teras ve
avluların sezon içerisinde değerlendirilmiyor olmasına karşın dam bölümü yaz aylarında
kafe olarak kullanılmaktadır. Üniversitenin uygulama oteli işlevinde ise öğrencilerin bir otel
düzeni eğitimlerinin tamamlayabilecek her türlü donanım ve ekipmana sahiptir. Yapı
içerisine iç mimari düzenlemeler getirilmeli ihtiyaç bölümlerindeki düzen sağlanmalıdır. İç
mimari tasarımın kuralları çerçevesinde özellikle dar alanlara çeşitli yöntemler ile modüler
çözümler getirilmelidir.
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BÖLÜM 5
SONUÇ

İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma kültürü, kendi içinde mekânlarının
oluşumunu tamamladıktan sonra, farklı boyutlar ve amaçlar için bazı değişimlere
uğramaktadır. Bu değişimler iki kategoride ve biçimde gerçekleşmektedir. Modern/Tarihi
gibi ayırım yapılarak, yapı modern bir yapı ise tümden yıkım-yeniden yapım, tarihi bir yapı
ise yenileme-işlevlendirme gibi mimari biçimlerde değerlendirilmektedir.
Tezin içeriği, eskiden mülki sahipleri tarafından kullanılmış tarihi konakların yeniden
işlevlendirilmesinde barınma işlevine dönüşen örnekler değil, turist gibi sürekli değişen
kullanıcıların ihtiyacına cevap vermek üzere yeniden işlevlendirmelerin incelemelerini
oluşturmuştur.
Kent içerisinde artan turizm faaliyetleri, eski Mardin olarak adlandırılan bölümde yeni
yapılar eklenebilecek parsel azlığı sebebiyle mevcut yapılara ve onların kullanıcılara
ihtiyaçları doğrultusunda cevap ve çözüm getirme isteği yeniden kullanımın öz kaynağını
oluşturur. Turizm faktörünün getirisi olan yerli/yabancı süreli kullanıcıların tarihi merak ve
yörenin kültürel özellikleri sebebiyle geçtiğimiz senelerde birçok yapı yeniden
işlevlendirilmiştir.
Tarihi yapılarda yeniden kullanımın en başında konaklama birimlerinden oteller
gelmektedir. Mardin için otel kavramının bir betonarmeden, yataklı yapıdan ibaret olduğu
ilk zamanlarında birkaç iş adamının bu sektör için kente yapmış olduğu yatırımların olumlu
sonuç vermesi ile bu Mardin halkına model olmuş ve kent içerisinde konakları bulunanlar
mülklerini aynı işlev için değerlendirmeye başlamıştır.
Tezin ana inceleme konusunda tarihi yapılardan dönüşen oteller, böylelikle kentin
gelişimine oldukça katkı sağlamıştır. Turist verileri ve yeniden kullanıma uygun yapıların
fazlalığı bunu göstermektedir. Kente yapılan yenilemeler bir süre sonra yatırım/getirim
doğru orantısında ilerlemiş ve turist istatistiklerinin aktarıldığı bölümde gelen/giden
faktörlerinin her sene gösterdiği artış bu yenilemelerin bir sağlaması olarak görülmektedir.
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Tezin amacı olan konak yapılarının yeniden işlevlendirmeleri kapsamında otel olarak
dönüşümünün değerlendirilmesi ile analizi yapılmıştır. Mimari düzenlemeler ve iç mimari
değişiklikler seçilen otellerin gözlem ve değerlendirilmeleri ile çözümlenmiştir. Otel olarak
kullanılmaya başlanan yapıların strüktürü/iç mekân öğeleri ve kurallara bağlı olan temel
birimlere dokunulmadan sadece eklemeler yapılarak çözümlenmiş oldukları görülmüştür.
Tarihi dokusunu hemen hemen bütünüyle korumuş olan kent bu dokuyu yenilemeler ile
devam ettirdiği gözlemlenmiştir.
Gözlemlerin iç mimari ile irdelenmiş olduğu bölümlerde otellerin ilk iç oluşumlarına
dokunulmamış, fakat aydınlatma ve yerleşimde bu gibi öğeler ile günümüz teknolojilerine
ayak uydurmaya çalışılmıştır. Otellerin yenileme sonrası iç mekân analizlerinin yapılması
sonucunda olumlu ve olumsuz veriler saptanmıştır(Tablo 5.1, Tablo 5.2, Tablo 5.3).
Tablo 5.1: Darius konağı yenileme sonrası iç mekân analizi

Analizlerin neticesinde mekân incelemelerinin, analizler doğrultusunda kullanıcı
gereksinimlerinde sadece giriş, çıkış ve temel ihtiyaçlar kategorisinde karşılanabildiği,
gözlemlenmiştir.
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Tablo 5.2: Mardius konağı yenileme sonrası iç mekân analizi

Tablo 5.3: Maü Uygulama oteli yenileme sonrası iç mekân analizi
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İç mimari tasarımda kuralların fazlaca ihmali ve bazı tarihi yapılarda kullanılan iç mekân
öğelerinin zaman kavramına uymadığı belirlenmiştir. Bu olumsuzluğu ile yapılarda yapılan
incelemeler her ne kadar temel ihtiyaçların giderilmesinde bir madde açığı kapatıyor olsa da
bu öğelerin modern zaman dilimine ait olması yapılara karşı öz verisiz bir çalışma ve tasarım
anlayışının yapılarda benimsenmemesi ile olumsuz analiz ve incelemeler bırakmıştır.
Yeniden işlevlendirilen bu yapıların restorasyon kurallarına ve dokuya uyumluluğunu içeren
analiz çalışmasının, Mardin kentinin gelişiminde ve yapılacak yeni işlevlendirmeler de doku
uyumluluk konusunda katkısı beklenmektedir.
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EKLER..
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EK 1: Tarihi yapıların yenilenmesi şartlarında; Ön kabuller
EK 1.1. Ön Görülen Koruma maddeleri
“İmar ve İskan bakanlığının 1979 yılında kabul edilen sit alanı ve yapılar kuralının ön
görülen koruma maddeleri; (Türkoğlu,1985-Alioğlu,1989)
- Koruma planı yapılacak olan Mardin tarihi merkezi, kent bütününün
bir parçasıdır. Bu nedenle kente ilişkin nazım plan uygulama planlarının,
bunun düşünülerek yapılması,
- Sit alanında eski eser tescili yapıldıktan ve koruma esaslı bir plana
bağlandıktan sonra, bu planın mevcut planla entegre edilmesi,
- Koruma planı yapılırken nazım plan ve uygulama planına baz teşkil
eden araştırmaların test edilmesi ve eksiklerin tamamlanması,
- Koruma planının en önemli ögesi eski eserlerin tek tek incelenmesi,
tescile değer başka eser olup olmadığının araştırılması,
- Tescilli yapıların çevrelerine getirilecek kararların önemli ve bütüncül
olması gerektiği gibi, gerçekten bir koruma planında önemli olan
unsurların altı özellikle çizilir.

EK 1.2. Ön Kabullere göre varılan sonuçlar
- Kent ülke içinde belirgin bir ihtisas işlevi yüklenmemiştir. Bu özelliğini
sürdürmektedir.
- Tarımsal artık değerin kente yatırılma olasılığı yoktur.
- Sanayi yatırımlarının yapılması olasılığı zayıftır.
Bu sonuçlara bağlı olarak plan hedeflerinde;
-Kentin yaya ölçeğinde tutulmasının,
- Kent plastiğinin korunmasının,
- Mekan düzenlenmesi yoluyla kent ve ekonomik ilişkilerinin sağlıklaştınlmasının,
-Kent çevresindeki nadir yeşil alanların korunmasının, önemi vurgulanıp,
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bağlı olarak planlama kararlarının tek tek yapıların korunmasından
ziyade bu yapıların oluşturduğu dokuyu korumak olması belirtilerek
"olay bir doku oluşturmak değil oluşmuş bir dokuyu korumaktır" denilir.
(Türkoğlu,1985-Uzel,1985-Alioğlu,1989)
EK 1.3: Tarihi yapılara ek binaların eklenmesi; yapılaşma hükümleri
- Yeni yapıların arsaya yerleşme ve konumları aynı yerdeki mevcut
yapılarınkine uymak zorundadır.
- Boş parsellerdeki yeni yapılar yöresel mimariye uygun modern teknik
ve malzeme ile yapılacaktır.
- Cepheler taş renginde olacaktır. İstenirse binaların yüzü taş kaplanacaktır,
- Pencereler, kapılar vernikli ya da kahverengi olacaktır,
- Yeni yapıya avlu mesafesi verilmez. Yapı yoldan geri çekilirse 2.5
metre yükseklikte bahçe duvarı yapmak zorunludur,
- Yıkılmış bir yapının yerine yapılacak bina, eski yapının yoğunluğundan
fazla olamaz.
- Eski binanın gabarisi yatayda ve düşeyde aşılamaz.
Yapı elemanlarında ise aşağıdaki sınırlamalar getirilir:
- Yöredeki uygulamalara benzer düz çatı yapılması, saçak yapılmaması,
- Cephelerin geleneksel mimari öğeleri ile oluşturulması, renk, malzeme,
açıklık oranlarında sitin özelliklerini bozmayacak biçimde davranılması,
-Yapılarda, aralarındaki uzaklık 3.5 metreden az olmamak üzere çıkma/
cumba yapılabilmesi, çıkmaların birinci kattan başlaması ve 0.50 metreden
fazla olmaması,
- Cephede balkon yapılamaması, cephe malzemesinin taş ya da doğal
taş renginde boya ile sağlanması,
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- Pencerelerin 1/2 oranında olması,
- Giriş kapılarının dikdörtgen olması,
- Yapıların onarım, değiştirme ve yenilenmesinde modern malzeme
kullanılmakla beraber, yöresel karaktere uyulması istenir.” (Türkoğlu,1985Uzel,1985-Alioğlu,1989)”
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EK 2: 1 Numaralı tarihi yapının yenileme sonrası iç ve dış mekân fotoğrafları

Ek.Çizelge 4.20: İç mekân görselleri, odalar 1 (Url-12)
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Ek.Çizelge 4.21: İç mekân görselleri, odalar 2 (Url-12)
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Ek.Çizelge 4.22: İç mekân görselleri, odalar 3 (Url-12)
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Ek.Çizelge 4.23: İç mekân görselleri, odalar 4 (Url-12)
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Ek.Çizelge 4.24: İç mekân görselleri, odalar 5 (Url-12)
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Ek.Çizelge 4.25: İç mekân görselleri, odalar 6 (Url-12)

170

Ek.Çizelge 4.26: İç mekân görselleri, odalar 7 (Url-12)
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Ek.Çizelge 4.27: İç mekân görselleri, avlu, teras ve açık alanlar (Url-12)
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Ek.Çizelge 4.28: İç mekân görselleri, avlu, teras ve açık alanlar 2 (Url-12)
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Ek.Çizelge 4.29: İç mekân görselleri, avlu, teras ve açık alanlar 3 (Url-12)
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EK 3: 2 Numaralı tarihi yapının yenileme sonrası iç ve dış mekân fotoğrafları

Ek.Çizelge 4.44: İç mekân görselleri, Taha Bey odası (Ayanoğlu, 2018)
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Ek.Çizelge 4.45: İç mekân görselleri, Semih Bey odası (Ayanoğlu, 2018)
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Ek.Çizelge 4.46: İç mekân görselleri, Tahir Bey & Peyruze Hanım odası (Ayanoğlu, 2018)
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Ek.Çizelge 4.47: İç mekân görselleri, Hamit Bey & Şerife Hanım odası (Ayanoğlu, 2018)

178

Ek.Çizelge 4.48: İç mekân görselleri, Selahaddinn Bey & Bedriye Hanım odası
(Ayanoğlu, 2018)
179

Ek.Çizelge 4.49: İç mekân görselleri, İsmail Bey & Mutia Hanım odası (Ayanoğlu, 2018)

180

Ek.Çizelge 4.50: İç mekân görselleri, Basit Bey & Halise Hanım odası (Ayanoğlu, 2018)

181

Ek.Çizelge 4.51: İç mekân görselleri, Bedrettin Bey & Arife Hanım odası (Ayanoğlu, 2018)

182

Ek.Çizelge 4.52: İç mekân görselleri, Edip Bey & Vecihe Hanım balayı odası (Ayanoğlu,
2018)
183

Ek.Çizelge 4.53: İç mekân görselleri, Galip Bey & Nilüfer Hanım odası (Ayanoğlu, 2018)
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Ek.Çizelge 4.54: İç mekân görselleri, Spa bölümleri ve Lobiler (Ayanoğlu, 2018)

185

Ek.Çizelge 4.55: İç mekân görselleri, avlu ve açık alanlar (Ayanoğlu, 2018)
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Ek.Çizelge 4.56: İç mekân görselleri, Cepheler ve Seyir Terası (Ayanoğlu, 2018)

187

EK 4: 3 Numaralı tarihi yapının yenileme sonrası iç ve dış mekân fotoğrafları

Ek.Çizelge 4.61: Zemin kat / Giriş Avlusu ve Revaklar (Ayanoğlu, 2018)

188

Ek.Çizelge 4.62: Zemin kat / Giriş Avlusu ve Revaklar 2 (Ayanoğlu, 2018)

189

Ek.Çizelge 4.63: Zemin kat / 101 nolu oda (Ayanoğlu, 2018)

190

Ek.Çizelge 4.64: Zemin kat / 102 nolu oda (Ayanoğlu, 2018)

191

Ek.Çizelge 4.65: Zemin kat / 103 nolu oda (Ayanoğlu, 2018)

192

Ek.Çizelge 4.66: Zemin kat / 104 nolu oda (Ayanoğlu, 2018)

193

Ek.Çizelge 4.67: Zemin kat / Lobi (Ayanoğlu, 2018)

194

Ek.Çizelge 4.68: Zemin kat / Restoran (Ayanoğlu, 2018)

195

Ek.Çizelge 4.69: Birinci Kat / İç Cepheler (Ayanoğlu, 2018)

196

Ek.Çizelge 4.70: Birinci Kat / İç Cepheler 2 (Ayanoğlu, 2018)

197

Ek.Çizelge 4.71: Birinci Kat / 201 nolu oda (Ayanoğlu, 2018)

198

Ek.Çizelge 4.72: Birinci Kat / 202 nolu oda (Ayanoğlu, 2018)

199

Ek.Çizelge 4.72: Birinci Kat / 203 nolu oda (Ayanoğlu, 2018)

200

Ek.Çizelge 4.73: Birinci Kat / 204 nolu oda (Ayanoğlu, 2018)

201

Ek.Çizelge 4.74: Birinci Kat / 205 nolu oda (Ayanoğlu, 2018)

202

Ek.Çizelge 4.75: Birinci Kat / 206 nolu oda (Ayanoğlu, 2018)

203

Ek.Çizelge 4.76: Birinci Kat / 207 nolu oda (Ayanoğlu, 2018)

204

Ek.Çizelge 4.77: Birinci Kat / 208 nolu oda (Ayanoğlu, 2018)

205

Ek.Çizelge 4.78: Teras / Dam Katı (Ayanoğlu, 2018)

206

Ek.Çizelge 4.79: Genel Görünüm / Cepheler (Ayanoğlu, 2018)
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208

