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ÖNSÖZ 

 

Dünya üzerinde köklü devlet geleneğine sahip tüm ülkeler, özellikle dış 

politikalarını belirlerlerken, diğer devletlerle yaşadıkları ilişki geçmişine çok önem 

verir ve bu tecrübelerinden çıkardıkları dersleri gelecekte uygulayacakları dış 

politikalarında kullanırlar. Bu nedenle siyaset bilimi içinde, siyaset tarihinin çok 

önemli bir yeri vardır. Hatta uzun yıllardır tarih sahnesinde olan pek çok ulus, bu 

köklü devlet gelenekleri sayesinde tarih sahnesinden silinmeden varlıklarını devam 

ettirebilmişlerdir. 

 

Mimaride de geçmişten gelen birikimi tamamen yadsıyarak, tüm yeni 

tasarımları yaşanılan çağın malzeme ve yapım teknikleri ile ortaya koymaya 

çalışmak sığ ve olgunlaşamamış bir mimarlık anlayışının ortaya çıkmasına neden 

olur. Yapıldıkları dönemin özelliklerini ve mimari anlayışını yansıttıkları için değerli 

olan tüm yapılar, gelecekte tasarlanacak olan yeni yapılar için tıpkı bir akarsuyun 

doğduğu kaynak gibi tertemiz, saf bir beslenme noktası kabul edilmedikçe, mimaride 

de olgunlaşmak mümkün olamaz. Yukarıda yazılanlar, Restorasyonun bir bilim dalı 

olarak önemini anlatmak için yeterli değilse bile, önemli bir kısmı olarak kabul 

edilebilir.  

 

Tez konusu yapılar, Osmanlı Devleti’nin bir döneminde dini-sosyal hayatın 

önemli bir parçası olan mahalle mescitleridir. Mahalle sakini erkeklerin her gün belli 

vakitlerde bir araya geldiği, sosyal ilişki kurdukları mekânlar olarak önem taşırlar. 

Ayrıca Osmanlı Kent Planlama Anlayışı içinde de mahallenin merkezinde bulunmak 

gibi önemli bir yere sahiptirler. Özellikle Bursa ve Edirne gibi Osmanlı’nın erken 

dönemine tanıklık etmiş şehirlerde örneklerine çokça rastlanan bu yapıların, dini 

mimarimizde de önemli yeri vardır.  

 

Tarih’e ve bu konuda araştırma yapmaya lisans öğrenimimden önce zaten var 

olan ilgim, üniversite hayatımda tarihi yapılara yönelmemde etkili olmuştur. Meslek 

hayatımda da yıllarca bu dalda çalışmak, mesleki anlamda tatmin olmamı ve işimi 

severek yapmamı sağlamıştır. Bunun yanında, rölöve-restorasyon derslerini lisans 
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ABSTRACT 

 

According of the new findings in emerged during the restoration, re-

evaluation of restitution and restoration for 4 Early period Ottoman locality 

little mosque, Bursa. 

 

City of Bursa has a significant place in the process where the Ottomans have 

evolved from the state to the empire. Especially the city of Bursa which hosts, 

together with Edirne, works constructed between 1300 and 1500 which is called as 

the Early Period in the Ottoman Architecture, is one of the cities in which there are 

still some significant number of quality buildings surviving. In the study, the 

restoration processes of Four Early Ottoman Period Mosques in Bursa were 

examined. Also, in the scope of this study, the selection of the mentioned buildings 

among the 76 Early Ottoman Period Mosques which are determined to be surviving 

is the return back to the project stage and the appropriate finalizing of the application 

through analyzing the data that emerge during the restoration applications. 

 

Primarily, the buildings have been extensively introduced through their 

building surveys. After a detailed description of the location and surroundings, plan 

characteristics, building systems and material characteristics, historical investigation, 

restitution, and restoration processes take place in the study. After the completion of 

the project process as such, the application processes and the new quality marks that 

belong to the buildings emerged during this process have been evaluated. After 

discussing the project revisions required by those marks, as a result of the restoration 

application caused by the new decisions of intervention, their contemporary situation 

is included, and finally the study has been finalized through the interpretation of the 

emerging outcome. 
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ÖZET 

 

Bursa, Dört Erken Osmanlı Mescidinde Restorasyon Sırasında Ortaya 

Çıkan Yeni Bulgular Işığında Restitüsyon Ve Restorasyonun Yeniden 

İrdelenmesi. 

 

Bursa Kenti, Osmanlı’nın devletten imparatorluğa evrildiği süreçte çok önemli 

bir yere sahiptir. Özellikle, Osmanlı Mimarisinde Erken Dönem olarak nitelendirilen 

1300-1500(miladi) yılları arasında inşa edilmiş olan eserlere Edirne ile birlikte ev 

sahipliği yapan Bursa Kenti, günümüzde hala önemli sayıda nitelikli yapının ayakta 

kaldığı şehirlerden biridir. Çalışmada, Bursa’da bulunan Dört Erken Osmanlı 

Mescidi’nin restorasyon süreçleri incelenmiştir. Yine bu çalışma kapsamında 

Bursa’da günümüzde ayakta kaldığı testit edilen 77 Erken Osmanlı Mescidi 

arasından çalışmaya konu edilen yapıların seçilmesinin nedeni, restorasyon 

uygulamaları sırasında ortaya çıkarılan verilerin değerlendirilerek proje sürecine 

tekrar dönülmesi ve uygulamanın daha doğru şekilde sonuçlandırılmasıdır. 

 

Öncelikle yapılar, rölöveleri üzerinden kapsamlı şekilde tanıtılmıştır. Yapıların 

konumları ve çevresi, plan özellikleri, yapım sistemi ve malzeme özellikleri detaylı 

şekilde anlatıldıktan sonra, tarihi araştırma, restitüsyon ve restorasyon süreçleri 

çalışma içinde yer almıştır. Proje süreci bu şekilde tamamlandıktan sonra, uygulama 

süreçleri ve yapılara ait bu süreçte ortaya çıkan yeni nitelikli izler değerlendirilmiştir. 

Bu izlerin gerektirdiği proje revizyonları anlatıldıktan sonra, yeni müdahale kararları 

sonucunda yapıların restorasyon uygulaması sonucu günümüzdeki durumlarına yer 

verilmiş ve son olarak ta ortaya çıkan sonuç yorumlanarak çalışma sonlandırılmıştır.    
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   1.GİRİŞ: 

Günümüzde, koruma prensipleri ve dolayısıyla tarihi esere yaklaşım biçimi 

edinilen tecrübeler ışığında gelişim göstermektedir. Yapıların restorasyon süreçleri 

başlamadan önce, yapıdaki izlerden de faydalanan bir araştırma süreci yürütülerek 

restitüsyona karar verilmektedir. Ancak, bazı durumlarda özellikle restorasyon süreci 

başladıktan sonra yapılan raspa, kısmi hafriyat, niteliksiz eklerin yapıdan 

uzaklaştırılması veya temizleme çalışmaları sonrasında ortaya çıkan izler, yapının ilk 

yapıldığı tarihteki durumu veya sonraki dönemlerde aldığı nitelikli ekler konusunda 

bize daha sağlıklı ve güvenilirliği yüksek veriler sağlamaktadır. Tezde, restorasyon 

öncesinde, ayrıntılı tarihi araştırmalar ve yapıdaki mevcut izler ile kurgulanan 

restitüsyon çalışması ve bununla bağlantılı olarak alınan restorasyon müdahale 

kararlarının, restorasyon sürecinde elde edilen yeni bulgularla ne kadar değişiklik 

gösterebildiği ortaya konacaktır. 

 

Yapıların restorasyon müdahale kararları alınırken, restorasyon ile ilgili tarihi 

süreç içinde gelişim gösteren ve günümüzde kabul gören prensipler doğrultusunda 

öneriler geliştirilmiştir. Günümüzde kabul gören evrensel koruma düşüncesinin 

başlangıcı fransız mimar, mühendis, dekoratör ve mimarlık tarihçisi Eugene 

Emmanuel VIOLLET le DUC1 ile ilişkilendirilir. Viollet Le Duc’ten önce yapılan 

restorasyon çalışmaları daha çok restore edenin kişisel görüşü ve dönemin mimarlık 

anlayışına dayandığından, kurumsal bir koruma anlayışından söz edilemez. 

Ülkemizde koruma anlayışının gelişim sürecinden söz etmek gerekirse, ICOMOS 

Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi(2013)’nde yayınlanan koruma ile ilgili 

kararların önemli olduğunu belirtmek gerekir.  

 

Bildirgeye göre ‘’ Kültürel miras, insanoğlunun, toplumların ve toplumu 

oluşturan kültür gruplarının varlığının, kimliğinin ve sürekliliğinin simgesi ve 

kanıtıdır. Somut ve somut olmayan kültürel miras, tarihsel- belgesel, estetik-sanatsal, 

simgesel, sosyal, ekonomik, dini ve manevi ve hatta politik değerler içerir. 

Yenilenemez bir kaynak olan kültürel mirasın, toplumumuz için önemli değer olan  

____________________________________ 

1AHUNBAY Z. Tarihi çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul 2004, s.8 
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"emanet" kavramıyla özdeşleştirilerek içerdiği tüm değerleriyle birlikte gelecek 

nesillere aktarılması toplumsal bir sorumluluktur. Mimari miras, kültürel mirasın en 

önemli bileşenlerinden biridir. Mimari mirasın çağdaş yaşam ile bütünleştirilmesi 

toplumların kültürel sürekliliği açısından önem taşır.’’ 2      

 

 Bursa özelinde Erken Osmanlı Mescitleri mimari özellikleri dışında, kültürel 

ve sosyal açıdan da değerlendirildiğinde, yukarıda yer verilen ‘’emanet’’ kavramı ile 

ne kadar yakından ilintili olduğu ortaya çıkmaktadır.  

  

‘’Tarihi yapılar korunması gerekli kültür varlıklarıdır. Bu yapılar, yapıldıkları 

dönemde ne kadar mükemmel kalitede inşa edilmiş olurlarsa olsunlar, zaman 

içerisinde çeşitli nedenlere bağlı olarak farklı düzeylerde hasar görmüş ve zaman 

zaman da onarımları gerekmiştir.’’3  

 

Teze konu yapılar da yakın geçmişte onarımlara ihtiyaç duymuş, çoğu zaman 

uygunsuz müdahalelere maruz kalmışlardır. 

 

‘’Günümüzde bu eserlerde, yapılacak müdahalenin türüne ve derecesine bağlı 

olarak korumaya ve yapının ömrünü uzatmaya yönelik olarak gerçekleştirilen tüm 

müdahaleler restorasyon eylemi olarak adlandırılmaktadır.’’4 

 

 Restorasyonda kullanılan malzeme ve yapım tekniği, her zaman özgününün 

aynısı olmak durumunda değildir. Kültür varlığının yıllar içinde gördüğü farklı 

müdahaleler, nitelik durumlarına göre değerlendirilerek korunabilir veya tamamen 

ortadan kaldırılabilir. Ayrıca, çokça tahribata uğramış yapılarda, çağdaş malzeme ve 

yapım teknikleri ile tamamlamalar yapılabilmelidir. Bu tür tamamlamalarda varlığa 

saygılı, 

 

2 ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi, 2013, s.1 
3 Yılmaz İ. Osmanlı Dönemi Kubbeli Mimarlık Eserleri Restorasyon İnşaat Maliyetlerinin 
   Yapay Zeka Yöntemleriyle Tahmini, İnternationel Multidisciplinary Congress of Eurasia, 
   Odessa, 2016, s.78. 
4 Yılmaz İ. Osmanlı Dönemi Kubbeli Mimarlık Eserleri Restorasyon İnşaat Maliyetlerinin 
   Yapay Zeka Yöntemleriyle Tahmini, İnternationel Multidisciplinary Congress of Eurasia, 
   Odessa, 2016, s.79. 
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gerektiğinde varlıktan zarar vermeden sökülüp ayrılabilecek, mimari ve sanat tarihi 

bağlamında rahatsız edici olmayan müdahaleler tercih edilmelidir.   

 

1.1.Amaç: 

Bu çalışmanın amacı, tarihi ve kültürel mirasımız içinde yer alan belirli sayıda 

yapının restorasyon çalışmaları esnasında, müdahale kararlarının ne kadar 

farklılaşabileceğinin ortaya konmasıdır. Restorasyon uygulaması öncesinde, proje 

aşaması içinde yer alan tarihi araştırmalar çok önemli olmakla birlikte, yapının sahip 

olduğu izlerin ortaya çıkmasıyla, restorasyon sürecinin ne kadar önemli ölçüde 

değişebildiği, bu sebeple restorasyon söz konusu olduğunda, uygulama faaliyetiyle 

araştırma ve proje çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütülmesinin önemini 

vurgulamak çalışmanın en önemli amaçlarından biridir. 

 

1.2.Kapsam ve Yöntem:  

Tez çalışması, BKVKK tarafından tescil edilmiş Bursa Osmangazi ve Yıldırım  

İlçeleri sınırları içinde yer alan Dört Erken Osmanlı Semt Mescidi’nin Restorasyon 

Uygulaması sırasında ortaya çıkan yapıdaki yeni izleri ve bunların değerlendirmeye 

alınması sonucunda restitüsyon ve restorasyon projelerinin değişimini konu 

almaktadır. Bu yapılar, Tavukçu mescidi, Davutpaşa Camii, Müftüönü(İshak Şah) 

Camii ve Tahtalı Mescit’tir. Yapıların bazıları yılların alışkanlığıyla halk arasında 

‘’cami’’ olarak adlandırılsa da aslında bunlar da mescitlerdir. Osmanlı mimarisinde 

camiler; cuma namazı kılınan, bir minber ve minareye sahip, mescide oranla görece 

daha büyük yapılardır. Osmanlı Dönemi’nde cuma namazı yalnızca camiler ve 

namazgâhlarda kılınırdı. Sadece vakit namazlarının kılındığı mahalle mescitlerinde 

ise bu sebeple minber bulunmazdı.5  Seçilen yapıların tümü, BVBM tarafından 2010-

2013 yılları arasında projeleri hazırlatılan ve BKVKBK tarafından onaylandıktan 

sonra restorasyon uygulamasına geçilen yapılardır. Bursa’da bulunan ve 

restorasyonları tamamlanan mescitler içinden, teze konu edilen yapıların 

seçilmesinin nedeni; restorasyon esnasında ortaya çıkan verilerin uygulama 

sürecinde önemli değişikliklerin yapılmasına, restitüsyon ve restorasyon projelerinin 

tekrar revize edilmelerine neden olmalarıdır. 

_______________________________________ 
5 Aslanapa O. Türk Sanatı, İSTANBUL, 2007, s.129 
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Çalışmanın başlangıcında, yapıların rölöve çizimleri ve raporları hazırlanarak 

mevcut durumları irdelenmiştir. Daha sonra, tarihi araştırma ve yapıdaki izlere 

dayanarak geliştirilen restitüsyon çizimleri ve raporları hazırlanmıştır. Tarihi 

araştırmalar kapsamında, BKVKBK arşivi ve VGM arşivi taranmıştır. Davutpaşa 

Camii ve Müftüönü Camii ile ilgili görsel verilere ulaşılmış olup, Tahtalı Mescit için 

sadece yazılı verilere ulaşılabilmiştir. Bu arşivlerde Tavukçu Mescidi ile ilgili bir 

bilgiye ulaşılamamıştır. Arşiv taramasından sonra, yazılı kaynaklarda araştırmalar 

yapılmıştır. Yazılı kaynaklardan en önemli olanları; Türkiye’de Vakıf Abideler ve 

Eski Eserler III(Bursa Merkez), E.Hakkı AYVERDİ’nin Bursa’yı konu alan eserleri 

ve Kazım Baykal’ın Bursa ve Anıtları adlı eseri olarak sıralanabilir. 

 

Restitüsyon projeleri ve günümüz ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan 

restorasyon projeleri ve raporları da çalışma içinde yer almıştır. Son aşamada ise 

yapıların restorasyonu sırasında yapılan kazı ve raspa çalışmaları sonucunda, proje 

aşamasında ön görülemeyen ve tarihi araştırmalarda elde edilemeyen yeni bulgular 

değerlendirilerek hazırlanan yeni restitüsyon ve restorasyon çizimleri ve bunların 

raporları çalışmaya katılmıştır. Dört yapıda da farklı şekilde bulgulara 

rastlandığından, farklı tecrübeler ortaya konmaktadır.  
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2. BURSA, ERKEN DÖNEM OSMANLI MESCİTLERİ: 

 

Erken Dömen Osmanlı Mescitleri, Bursa Kültürel Mirası içinde önemli bir yere  

sahiptir. Bu sebeple, öncelikle Bursa’nın kısa tarihçesinden ve sahip olduğu kültürel 

mirastan söz etmek gerekir. 

 

• Bursa ve Kültürel Mirası: 

Bursa  ve  çevresinde   yapılan   tarihi araştırmalar,  yerleşik  yaşamın   8.000   yıl  

öncesine kadar uzandığını ortaya koymaktadır.6 Bugünkü Bursa’nın temelini antik 

Prusa kenti oluşturmaktadır.7  

  

 Bursa, milattan sonraki dönemlerde Roma ve Bizans hâkimiyetinde bulunmuş, 

Selçukluların  bölgeye gelişine  kadar da bu  durum  devam etmiştir. Bursa ilk defa 

1081’de İznik’i fetheden Türkler’le tanışmış, 1326 yılında ise Orhan Bey tarafından 

fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır.8 İncelenen yapıların tümü, bu tarihten 

sonra inşa edilmiş mescitlerdir.  

 

 Osmanlı’da semt mescitleri, sosyal ve kültürel hayat için de çok önemli 

yapılardır. Raif Kaplanoğlu bu durumu ‘’Bursa’nın Kentsel Gelişmesi ve Şehir 

Haritaları’’ adlı makalesinde; ‘’Mahalle merkezinde mescit, tekke veya kilise 

bulunmaktaydı. Bursa'daki mescit ve tekkeler, sadece namaz kılınıp ibadet edilen 

mekânlar olmayıp aynı zamanda mahallenin bir meclis binası idi. Özellikle akşam ve 

yatsı namazında bir araya gelen mahalle cemaatinin lideri, mahalle imamı veya 

papazı idi. Mahallelerde imam, öğretmen, avarız mütevellisi, kethüda, şeyh, esnaf ve 

tüccarların ileri gelenlerinden oluşan bugünkü ihtiyar heyetini andıran bir mahalle 

meclisinin de bulunduğu kadı sicillerinden anlaşılıyor.’’ 9 şeklinde ifade eder. 

____________________________________ 
6OKCU R. Bursa Arkeoloji Müzesi Sikke Teşhir Katalogu, Bursa 2006, s.1-4 
7OKCU R.Sikkeler Işığında Bursa İlindeki Antik Kentler Makalesi, Atatürk Üniversitesi,    

  Doğudan Yükselen Işık Arkeoloji Yazıları, 2007, s.545-550    
8  İNALCIK H. Osmangazi Son Araştırma Sonuçları Bildirisi, Osman Gazi ve Bursa   

  Sempozyumu,2005, s.10-21 
9http://www.academia.edu/5413102/Bursa_n%C4%B1n_Kentsel_Geli%C5%9Fmesi_ve_%  

 C5%9Eehir_Haritalar%C4%B1 
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• Bursa’da Cami Mimarisi: 

Cami, Osmanlı Mimarisinde anıtsal yapılar içinde yer alan bir ibadet 

yapısıdır. Camiler çeşitli kaynaklarda plan tiplerine göre sınıflandırılmıştır. Osmanlı 

Mimarisi sivil mimari ve anıtsal mimari olarak iki ana başlık altında incelendiğinde 

camiler, anıtsal mimari içinde değerlendirilmiştir. Tezin konusu olan Erken Dönem 

Osmanlı Mescitleri pek çok kaynakta tek kubbeli camiler başlığı altında 

sınıflandırılmıştır. Ancak, teze konu edilen tek mekânlı, ahşap çatı örtülü mescitler 

ile tek kubbeli camiler birbirinden farklı özelliklere sahip olduğundan her iki yapı 

türünün de farklı başlıklar altında incelenmesi ve bu doğrultuda bir sınıflandırmanın 

yapılması daha doğru olacaktır.    

 

Aptullah KURAN ‘’İlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami’’ adlı kitabında, 

pek çok kaynakta ‘’tek kubbeli cami’’ olarak nitelendirilen yapı türünü ‘’tek üniteli 

(Mekânlı) cami’’ ifadesini kullanarak aslında daha doğru bir yaklaşımda 

bulunmuştur. Çünkü ahşap çatılı-kiremit örtülü mahalle mescitlerini ‘’tek kubbeli 

camiler’’ sınıflandırması altında ele almak yukarıda da belirtildiği gibi çok doğru bir 

tespit olmamaktadır.  

 

Osmanlı’da erken dönemde inşa edilen camiler üç ana grupta toplanabilir. 

Bunları şu şekilde adlandırabiliriz: 

a) Tek Mekânlı camiler, 

 

b) Çok Mekânlı camiler, 

 

c) Çapraz-eksenli(Ters T Planlı veya zaviyeli) camiler10 

 

Teze konu edilen yapılar, tek mekânlı mescitlerdir. Tek Mekânlı cami, 

dikdörtgen bir harim, çoğunlukla üç bölümlü bir son cemaat yeri ve genellikle 

minareden oluşur. Harim ekseriyetle kubbeli olup son cemaat yerinin bölmeleri ya 

 

10  KURAN A. İlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami, ANKARA, 1964, s.v 
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tonoz ya da küçük kubbeler ile örtülüdür.11  

 

Ancak, harimi ve son cemaat yerini birlikte örten ahşap kırma çatılı örnekler 

de oldukça fazladır.   
 

Tek mekânlı caminin formu, temel Mekân olan kubbeli kare mekâna bir son 

cemaat yeri ve bir minare eklenerek elde edilmiştir. Kubbeli dikdörtgen yapı, 

onbeşinci yüzyılın ikinci yarısına kadar üç tip camiye genel özellikleri bozulmadan 

uyarlanmıştır. Bu bakımdan, form ve iç mekân itibariyle erken Osmanlı Türk cami 

mimarisinde kubbeli kare Mekânın temel unsur olduğu söylenebilir.12 

Ahşap çatılı camiler ve tek kubbeli camiler beden duvarı malzemesi ve örgü 

tekniği anlamında benzerlik gösterseler de, son cemaat yeri kurgusu, çatı 

konstrüksiyonu, çatı örtüsü gibi temel yapı elemanları bağlamında 

değerlendirildiğinde; tek kubbeli camilerden ayrıldığı gözlemlenebilir. Ahşap çatılı 

örneklerde öncelikle, kubbe olmadığı için bir geçiş öğesinin varlığından da söz 

edilemez. Ancak, tek kubbeli bir yapıya sahip olan ve kubbesi yıkıldıktan sonra 

basitçe ahşap çatı ile örtülen örneklerin de varlığını göz ardı etmemek gerekir. Bu 

örneklerin ahşap çatılı olmalarına rağmen, geçiş öğelerinin iç kısımda izlenebiliyor 

olması, daha önceden bir kubbenin varlığını ispat etmekledir. 

 

Osmanlı Devletinin ilk yıllarında temel mimari tema tek Mekânlı yapı diye 

adlandırılan üzeri kubbe ile örtülü dörtgen mekândır. Duvarlar çoğunlukla tuğla 

hatıllı kaba yonu taştır. Duvar yüzeyinin bütünlüğünü sadece küçük pencere 

boşlukları bozar. Ancak, bu pencere boşlukları duvarın masifliğini yumuşatacak, 

ağırlığını hafifletecek boyut ve formda değildir. Yarımküre tuğla kubbeden kare 

duvarlara geçiş iki şekilde olur; kubbe va köselere konulan kemerler aracılığıyla elde 

edilen sekiz köşe kaideye ya da kırık üçgen şekillerden oluşan daireye yakın çok 

köşeli bir kuşak üzerine oturur. Onaltıncı yüzyılda daha ziyade üçgenli kasnak  

 

___________________________________ 
11 KURAN A. İlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami, ANKARA, 1964, s.3 

12 KURAN A. İlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami, ANKARA, 1964, s.v 
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kullanılmıştır. Köşeleri kemerli (tromplu) kubbe yapısına daha az rastlanır. Aslan 

göğsü (pandantif) ise hemen hiç görülmez. Pandantifin sistemli bir şekilde Osmanlı 

yapısında görülmeye başlanması onbeşinci yüzyılın ikinci yarısında meydana gelir. 

Diğer yandan, pandantife benzeyen fakat köşede küresel bir yüzey yerine düz üçgen 

şekillerden kırık bir altlık meydana getirme yelpaze pandantif veya mukarnaslı 

konsol da yer yer kullanılmıştır. Tek Mekânlı cami diye adlandırdığımız bu tipin ilk 

örnekleri Bursa'da Alâaddin Bey Camii ile İznik'te Hacı Özbek Camiidir.13 

 

Erken Osmanlı Mescitleri Bursa ölçeğinde incelendiğinde; hem tek kubbeli 

hem de ahşap çatılı olanlar moloz taş-tuğla almaşık yapıda beden duvarları ile inşa 

edilmiş olup, genelde ‘’güdük minare’’ olarak adlandırılan, daha büyük camilere 

nispeten daha kısa minarelere sahip yapılardır. Son cemaat yeri incelendiğinde ise, 

tek kubbeli camilerde harimin üstünü örten ana kubbeye oranla daha küçük, 

çoğunlukla üç kubbeya da tonoz ile örtülmüş, yine kagir ya da mermer ayak ya da 

sütunlarla taşınan bir yapıdan söz edilebilir. Tek kubbeli olup, tek yöne eğimli ya da 

kırma çatı örtülü ahşap ya da kâgir taşıyıcılı sundurma şeklinde, kiremit örtülü son 

cemaat yerine sahip örnekler de bulunmaktadır.     

 

Ahşap çatılı örneklerde ise kubbe ile örtülü son cemaat yerinden söz 

edilemez(Tablo:3.1). Tek yöne eğimli veya kırma çatılı ahşap sundurma şeklinde ya 

da harim üst örtüsünün son cemaat yerinin üzerine uzayarak bu bölümü örttüğü 

kiremit örtülü son cemaat yeri kurgusu, ahşap çatılı mahalle mescitlerinde ön plana 

çıkmaktadır. Genelde harimin doğu ve batı yönündeki beden duvarları, son cemaat 

yerinin kuzey yönünde sonlandığı hatta kadar uzayarak, son cemaat yerinin doğu ve 

batı kısmını kapatır.  

 

Aşağıdaki tabloda mescitler, üst örtü ve son cemaat yeri kurgularına göre 

sınıflandırılmıştır.  

 

 

 

_________________________________ 
13 KURAN A. İlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami, ANKARA, 1964, s.5 

 



S.NO
İNŞA 
YILI

CAMİ-MESCİT 
İSMİ

SON 
CEMAAT 

YERİ 
KUBBE YA 
DA TONOZ 

ÖRTÜLÜ

SON 
CEMAAT 

YERİ 
AHŞAP 
ÇATI 

ÖRTÜLÜ

1 1335
ALAADDİN 

CAMİİ
X

2 14. YY.
ALACAHIRKA 

CAMİİ
     X  *

3 14. YY. KAVAKLI CAMİİ X

4 14. YY. YERKAPI CAMİİ X

5 14. YY.
ERTUĞRUL 

CAMİİ
X

6 14. YY.
SOMUNCU 

BABA CAMİİ
X

7 1421
MÜFTÜÖNÜ 
(İSHAK ŞAH) 

CAMİİ
X

8 1439
ŞEYH 

PAŞA(DİBEKLİ) 
CAMİİ

X

9 1439
HOCA ALİZADE 

MESCİDİ
X

Tablo 3.1: Bursa Tek Mekanlı Mescitlerinin Üst Örtü Ve Son Cemaat Yeri Kurgusuna Göre Sınıflandırılması. 
(Ayverdi,1989(A); Ayverdi,1989(B); Ayverdi,1989(C); Yüksel,1983(D); Vgm Arşivi,1983(E)’den derlenerek)

TEK KUBBELİ

HARİMİ VE 
SON CEMAAT 
YERİ AHŞAP 

ÇATI ÖRTÜLÜ

PLAN VEYA 
FOTOĞRAF
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S.NO
İNŞA 
YILI

CAMİ-MESCİT 
İSMİ

SON 
CEMAAT 

YERİ 
KUBBE YA 
DA TONOZ 

ÖRTÜLÜ

SON 
CEMAAT 

YERİ 
AHŞAP 
ÇATI 

ÖRTÜLÜ

10 1440
VELEDİ YANİÇ 

MESCİDİ
X

11 1443
BEDREDDİN 

CAMİİ
X

12 1450
SELÇUK HATUN 

MESCİDİ
X

13 1451-81
BEŞİKÇİLER 

MESCİDİ
X

14 1455
AZEP BEY 
MESCİDİ

X

15 1458
ŞİBLE (ŞİBLİ) 

CAMİİ
X

16 1460
SİTTİ HATUN 
(KANBERLER) 

MESCİDİ
X

17 1470
ALTIPARMAK 

MESCİDİ
X

18 1470
HACILAR 
MESCİDİ

X

19 1471
AHMET DAİ 

CAMİİ
X

TEK KUBBELİ

HARİMİ VE 
SON CEMAAT 
YERİ AHŞAP 

ÇATI ÖRTÜLÜ

PLAN VEYA 
FOTOĞRAF

10

Tablo 3.1 Devamı



S.NO
İNŞA 
YILI

CAMİ-MESCİT 
İSMİ

SON 
CEMAAT 

YERİ 
KUBBE YA 
DA TONOZ 

ÖRTÜLÜ

SON 
CEMAAT 

YERİ 
AHŞAP 
ÇATI 

ÖRTÜLÜ

20 1479
DÜSTURHAN 

(MAKSEM) 
CAMİİ

X

21 1480
ACEM REİS 

MESCİDİ
X

22 1490
ARAP MEHMET 

CAMİİ
X

23 1497
ŞEHABETTİN 
PAŞA CAMİİ

X

24 1499
VELEDİ ENBİYA 

MESCİDİ
X

25 15. YY.
ZEYNİLER 

CAMİİ
X

26 15. YY.
YİĞİT CEDİT 

CAMİİ
X

27 15. YY.
YİĞİT KÖHNE 

MESCİDİ
X

28 15.YY.
VELİ 

ŞEMSÜDDİN 
MESCİDİ

X

29 15.YY.
VEZİRİ (ÜÇ 
KURNALI) 

CAMİİ
X

TEK KUBBELİ

HARİMİ VE 
SON CEMAAT 
YERİ AHŞAP 

ÇATI ÖRTÜLÜ

Tablo 3.1 Devamı
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PLAN VEYA 
FOTOĞRAF



S.NO
İNŞA 
YILI

CAMİ-MESCİT 
İSMİ

SON 
CEMAAT 

YERİ 
KUBBE YA 
DA TONOZ 

ÖRTÜLÜ

SON 
CEMAAT 

YERİ 
AHŞAP 
ÇATI 

ÖRTÜLÜ

30 15. YY.
YENİ BEZZAZ 

(REYHAN) 
MESCİDİ

X

31 15. YY.
ZAFRANLIK 

MESCİDİ
X

32 15. YY.
TUZPAZARI 

MESCİDİ
X

33 15. YY.
VELEDİ HABİP 

CAMİİ
X

34 15.YY.
VELEDİ HARİRİ 

MESCİDİ
X

35 15. YY.
BAYEZİD 

PAŞA(ÇATAL 
MESCİT)CAMİİ

X

36 15. YY.
ÇAKIR AĞA 

MESCİDİ
X

37 15. YY.
ÇIRAĞBEY 
MESCİDİ

X

38 15. YY.
ÇUKUR 

MAHALLE 
MESCİDİ

X

39 15. YY.
TAVUKÇU 
MESCİDİ

X

40 15. YY.
DAVUTPAŞA 

MESCİDİ
X

Tablo 3.1 Devamı
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S.NO
İNŞA 
YILI

CAMİ-MESCİT 
İSMİ

SON 
CEMAAT 

YERİ 
KUBBE YA 
DA TONOZ 

ÖRTÜLÜ

SON 
CEMAAT 

YERİ 
AHŞAP 
ÇATI 

ÖRTÜLÜ

41 15. YY.
DUHTER-İ ŞEREF 

(FIŞKIRIK) 
MESCİDİ

X

42 15. YY.
HACI 

SEYFÜDDİN 
MESCİDİ

X

43 15.YY.
HATİCE SULTAN 

MESCİDİ
X

44 15. YY.
FAZLULLAH 

PAŞA MESCİDİ
X

45 15. YY.
HACI SEVİNÇ 

MESCİDİ
X

46 15. YY.
HOCA TAŞKIN 

MESCİDİ
X

47 15. YY.
İBN-İ BEZZAZ 

CAMİİ
X

48 15. YY.

İBRAHİM 
PAŞA(ÇANDARL

I) (MAHKEME 
CAMİİ

X

49 15. YY.
İMARET-İ İSA 
BEY MESCİDİ

X

50 15. YY.
İSABEY FENARİ 

CAMİİ
X

TEK KUBBELİ

HARİMİ VE 
SON CEMAAT 
YERİ AHŞAP 

ÇATI ÖRTÜLÜ

PLAN VEYA 
FOTOĞRAF
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S.NO
İNŞA 
YILI

CAMİ-MESCİT 
İSMİ

SON 
CEMAAT 

YERİ 
KUBBE YA 
DA TONOZ 

ÖRTÜLÜ

SON 
CEMAAT 

YERİ 
AHŞAP 
ÇATI 

ÖRTÜLÜ

51 15.YY.
KADEMERİ 

(ÇUKUR) 
MESCİT

X

52 15. YY.
KARAKADI 

MESCİDİ
X

53 15. YY. PİR EMİR CAMİİ X

54 15.YY.
REYHAN PAŞA 

MESCİDİ
X

55 15.YY.
SATI FAKIYH 

MESCİDİ
     X  *

56 15. YY.
SİMKEŞ 

(SIRMAKEŞ) 
MESCİDİ

X

57 15. YY.
SİVASİLER 

CAMİİ
X

58 15. YY.
ŞEREFÜDDİN 

PAŞA MESCİDİ
X

59 15. YY.
NALBANTOĞLU 

CAMİİ
X

60 15. YY.
NAKKAŞ ALİ 

MESCİDİ
X

TEK KUBBELİ

HARİMİ VE 
SON CEMAAT 
YERİ AHŞAP 

ÇATI ÖRTÜLÜ

PLAN VEYA 
FOTOĞRAF

Tablo 3.1 Devamı
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S.NO
İNŞA 
YILI

CAMİ-MESCİT 
İSMİ

SON 
CEMAAT 

YERİ 
KUBBE YA 
DA TONOZ 

ÖRTÜLÜ

SON 
CEMAAT 

YERİ 
AHŞAP 
ÇATI 

ÖRTÜLÜ

61 15. YY.
MANTICI 
MESCİDİ

X

62 15. YY.

MESUD 
MAKRAMEVİ 

(HACILAR) 
MESCİDİ

X

63 15. YY.
MEYDANCIK 

CAMİİ
X

64 15.YY. AKBIYIK CAMİİ X

65 15. YY.
KEFEN SÜZEN 

MESCİDİ
X

66 1550
ŞEYH KONEVİ 

CAMİİ
X

67 1562
GÜNGÖRMEZ 

MESCİDİ
X

68 1569 HIDIRLIK CAMİİ X

69 16. YY.
BAHRİ BABA 

MESCİDİ
X

70 16. YY.
KARA ŞEYH 

CAMİİ
X

Tablo 3.1 Devamı
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ÇATI ÖRTÜLÜ
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S.NO
İNŞA 
YILI

CAMİ-MESCİT 
İSMİ

SON 
CEMAAT 

YERİ 
KUBBE YA 
DA TONOZ 

ÖRTÜLÜ

SON 
CEMAAT 

YERİ 
AHŞAP 
ÇATI 

ÖRTÜLÜ

71 16. YY.
KOCA NAİP 

CAMİİ
X

72 16. YY.
LAMİ ÇELEBİ 

CAMİİ
X

73 16. YY. ARAPLAR CAMİİ X

74 16. YY.
MUSA BABA 

CAMİİ
X

75 16. YY. SETBAŞI CAMİİ X

76 16. YY.
TAHTALI 
MESCİT

X

77 17. YY.
DAYE HATUN 

CAMİİ
X

     X  * : Ahşap çatılı, ancak son cemaat yeri bulunmayan örnekler

Tablo 3.1 Devamı
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Bursa Merkez’de günümüzde ayakta kalmış tüm mescitler mekânsal olarak 

ve plan tipolojisine göre sınıflandırılmıştır. Ekrem Hakkı Ayverdi’nin, tablolardaki 

yapılarla ilgili bilgi içeren kaynaklarında bugün ayakta olmayan, ancak varlığı 

bilinen örneklerden de söz edildiğinden, Bursa’daki tek mekânlı mescitlerin sayısının 

aslında tabloda yer alanlardan daha fazla olduğunu, ancak bunların önemli bir 

bölümünün ya tamamen ortadan kaldırıldığını veya başka fonksiyonlarla 

kullanılmakta olduklarını belirtmek doğru olur.  

Tabloda yer alan verilerden çıkan en kesin sonuç, harimi ahşap çatılı bir 

mescidin son cemaat yerinin kubbe veya tonoz örtülü olmadığı, ahşap taşıyıcılı bir 

üst örtüye sahip olduğudur. Ayrıca, yapıların inşa tarihlerinin üst örtü ve son cemaat 

yeri kurgularının teşekkülünde etkili olmadığı da görülmektedir. Yine yapıların son 

cemaat yeri çoğunlukla üç açıklıklıdır ve genellikle yapıya ortadaki açıklıktan girilir. 

Orta açıklığın sağındaki ve solundaki bölümlerin zemini bazı örneklerde, orta 

açıklıktan yüksek kottadır. Ahşap çatılı ve ahşap dikmeler tarafından taşınan son 

cemaat yeri üst örtüsüne sahip bazı örneklerde ise bu açıklığın sayısının nadiren de 

olsa artabildiği görülmektedir. İncelenen 77 yapı içinde sadece Mantıcı Mescidi ve 

Veli Şemsüddin Mescidi beş açıklıklı, Tahtalı Mescit ise dört açıklılı son cemaat yeri 

kurgusuna sahiptir.  Tablolardaki yapılar göz önünde bulundurulduğunda tek kubbeli 

camilerin, ahşap çatılı camilerden farklı özelliklere sahip olduğuna şahit olmaktayız. 

Bu nedenle, tekrar vurgulamak gerekirse Osmanlı erken Dönemi Mimarisi 

sınıflandırmasında ahşap çatılı örneklerin tek kubbeli camiler başlığı altında 

sınıflandırılmamasının ve ayrı bir kısımda değerlendirme yapılmasının doğru bir 

yaklaşım olacağı açıktır.  

2.1.TAVUKÇU MESCİDİ: 

İnşa yılı tam olarak bilinmeyen Tavukçu Mescidi’nin, özelliklerine göre 

onbeşinci yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının oturduğu parsel toplam 

227 m² olup yapının harim bölümü içten içe 7,50x6,90 m. ölçülerinde ve kareye 

yakın dikdörtgen planlıdır.  

 

2.2.1. Yapının Restorasyon Öncesi Mimari Durumu: 
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 Yapının Konumu: Tapu bilgilerine göre; H22D07A4B pafta, 6013 ada, 2 

parselde yer almaktadır. Tavukçu Mescidi; Bursa İli Osmangazi İlçesi Şehreküstü 

Mahallesi’nde yer almaktadır. Doğu(ön) cephesi Tavukçu Sokak’a bakan bir şekilde 

konumlanmıştır (Şekil 2.1,2.2,2.3). 

 

 

Şekil 2.1: Tavukçu Mescidi’nin Konumu. 

 

 

 

Şekil 2.2: Tavukçu Mescidi Uydu Görüntüsü. 
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• Tarihçesi:  

     Kitabesi olmayan mescidin yapım tarihi ve banisi bilinmemektedir. Yapı 

tipolojisinden; onbeşinci Yüzyıl’da yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. 

Bezirganzade Mehmet Vakfı adına kayıtlı iken 1938 yılında İsmail Hakkı'ya 

satılan Tavukçu Mescidi, o tarihten bugüne kadar zemin kat ticari, üst kat ise 

konut olarak kullanılmıştır. 2011 yılında BVBM tarafından, özgün işlevine 

dönüştürülmek üzere kamulaştırılmış, 2012 yılında rölöve, restitüsyon ve 

restorasyon projeleri hazırlatılarak BKVKBK’na onaylatılmıştır.   

 

 

 

Şekil:2.3. Tavukçu Mescidi, Tavukçu Sokak .(D2 Tasarım Arşivi 2012) 

 

• Plan Özellikleri: 

Yapının harim bölümü içten içe 7,50x6,90 m. ölçülerinde, son cemaat yeri ise  

3,20x6,90 m. ölçülerindedir. Beden duvarları ortalama 80 cm. kalınlıktadır. Yapı; 

Zemin Kat ve Birinci Kat olmak üzere iki kattan oluşmaktadır. Mescide, 1938 

tarihinden sonra mekânlara bölünerek, konut ve ticaret işlevi verilmiştir. 
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Şekil:2.4: Tavukçu Mescidi Zemin Kat Planı, Rölöve (D2 Tasarım Mimarlık 2012) 

 

 Yapının zemin katı; yol cephesine bakan üç dükkân, arka kısımda bulunan 

odalar ve arka bahçeden oluşmaktadır. Dükkânlara doğu cephesinden, sonradan 

açılmış birer kapı ile giriş sağlanmaktadır. Yol kotu ile dükkân kotu arasında 

ortalama 43 cm. fark olup, geçiş basamaklarla sağlanmaktadır. Dükkân zemin kotları 

yol kotunun altında kalmaktadır. (Şekil 2.4,2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9) 
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Şekil:2.5: Tavukçu Mescidi Z01 Numaralı Dükkân (D2 Tasarım Arşivi 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil:2.6: Tavukçu Mescidi Zemin Kat Z04 Mekânından Yola Bakış. (D2 Tasarım 

Arşivi 2012) 
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Şekil:2.7: Tavukçu Mescidi Z03 Numaralı Dükkân. (D2 Tasarım Arşivi 2012) 

 

 

 

Şekil:2.8: Tavukçu Mescidi Z03 Numaralı Dükkân.  (D2 Tasarım Arşivi 2012) 
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Şekil:2.9: Tavukçu Mescidi Tavukçu Mescidi Z03 Numaralı Dükkânda kapatılmış 

kapı ve pencere. (D2 Tasarım Arşivi 2012) 

 

Doğu cephesinden ahşap doğramalı tek kanatlı bir kapı ile sofaya giriş 

sağlanmaktadır. Bu Mekânın da zemin kotu, yol kotundan aşağıdadır. Sofada, 

muhdes olarak inşa edilmiş, üst kata çıkmayı sağlayan bir merdiven bulunmaktadır. 

Yine muhdes olan ve muhtemelen bir pencereden dönüştürülmüş kapı ile bahçeye 

ulaşılır (Şekil:2.10). Sofa ile bahçeyi ayıran duvar üzerinde ise kapatılmış bir pencere 

ve bir çeşme de bulunur (Şekil:2.11, 2.12). Çeşmenin, yapının ev olarak 

kullanılmaya başlandığı zaman yapıldığı tahmin edilmektedir (Şekil:2.13,2.14).  
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Şekil:2.10: Tavukçu Mescidi Zemin Kat, sofadan bahçeye açılan kapı. (D2 Tasarım 

Arşivi 2012) 

 

 

 

Şekil:2.11: Tavukçu Mescidi Zemin Kat, sofa ile bahçeyi ayıran duvar üzerinde 

kapatılmış pencere. (D2 Tasarım Arşivi 2012) 
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Şekil:2.12: Tavukçu Mescidi Zemin Kat, sofa ile bahçeyi ayıran duvardaki çeşme. 

(D2 Tasarım Arşivi 2012) 

 

 

 

Şekil:2.13: Tavukçu Mescidi Zemin Kat, Sofa. (D2 Tasarım Arşivi 2012) 
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Şekil:2.14: Tavukçu Mescidi Zemin Kat Sofa, Kapatılmış İki Pencere. (D2 Tasarım 

Arşivi 2012) 

 

 

 

 

Şekil:2.15: Tavukçu Mescidi Zemin Kat, Sofa Merdiven Altı Depo. (D2 Tasarım 

Arşivi 2012) 
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Şekil:2.16: Tavukçu Mescidi Zemin Kat Sofa ile Bahçeyi Ayıran Duvar Üzerindeki 

Kapatılmış Pencere ve Kapı. (D2 Tasarım Arşivi 2012) 

 

 

 

Şekil:2.17: Tavukçu Mescidi Zemin Kattan 1.Kata Çıkışı Sağlayan Merdiven.(D2 

Tasarım Arşivi 2012) 
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Yapının zemin katından birinci kata çıkış bu alana yerleştirilmiş ahşap 

merdiven ile sağlanmaktadır. Onbir rıhtlı merdivende ahşap merdiven 

basamaklarının üzeri pvc malzeme ile kaplıdır. Ayrıca merdiven altında oluşan alana 

bir kapı eklenerek bu alan depo olarak işlevlendirilmiştir. Bu bölümde basamak altı 

tahtaları algılanmaktadır (Şekil:2.15, 2.16, 2.17). 

 

Sofadan, yapının kuzeybatı kısmında bulunan bir odaya, buradan da bir kapı 

ile bir hole ve oradan da otopark olarak kullanılan bir alana geçilmektedir. Bu alan 

yapının parseli içinde yer almaktadır (Şekil:2.18). 

 

 

 

 

Şekil:2.18: Tavukçu Mescidi Zemin Kat Holden Garaj Olarak Kullanılan Alana 

Geçiş, Kapı Boşluğu. (D2 Tasarım Arşivi 2012) 

 

Yapının bahçe kısmında,  muhtemelen konutun müştemilatı olarak sonradan 

eklenmiş,  üst örtüleri yıkılmış, tek katlı beş mekân daha bulunmaktadır.  (Şekil:2.19, 

Şekil:2.20).  
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Şekil:2.19: Tavukçu mescidi batı yönündeki bahçesi (D2 Tasarım Arşivi 2012) 

 

 

 

Şekil:2.20: Tavukçu mescidi batı yönündeki bahçe (D2 Tasarım Arşivi 2012) 
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Yapının birinci katı, sonradan inşa edilmiştir. Bir hol, üç oda ve alt katın 

sofasını gören bir galeri boşluğundan oluşmaktadır (Şekil:2.21,22,23,24,25,26,27). 

 

Şekil:2.21: Tavukçu Mescidi Planı, I. Kat (D2 Tasarım Mimarlık 2012) 
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Şekil:2.22: Tavukçu mescidi 1.Kat Odalara Holden Giriş Kapıları. (D2 Tasarım 

Arşivi 2012) 

 

 

 

Şekil:2.23: Tavukçu mescidi 1.Kat Holden Doğu Cephesine Bakış. (D2 Tasarım 

Arşivi 2012) 
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Şekil:2.24: Tavukçu mescidi 1.Kat Holden Batı Cephesine Bakış. (D2 Tasarım 

Arşivi 2012) 

 

 

 

Şekil:2.25: Tavukçu mescidi 1.Kat 104 Numaralı Oda İçi. (D2 Tasarım Arşivi 2012) 
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Şekil:2.26: Tavukçu mescidi 1.Kat 102 Numaralı Oda İçi. (D2 Tasarım Arşivi 2012) 

 

 

 

Şekil:2.27: Tavukçu mescidi 1.Kat 103 Numaralı Oda İçi. (D2 Tasarım Arşivi 2012) 
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• Cephe Özellikleri: 

 

 Yapının tamamen açıkta olan cephesi; doğu (ön) cephesidir. Kuzey 

cephesinin bir bölümü hol tarafından kapanmaktadır. Güney cephesinin büyük bir 

bölümü 4 numaralı parsel ile bitişiktir. Güney cephesinin doğu tarafında yaklaşık 112 

cm’lik bölümü açıktadır. Yapıya Doğu Cephesi’nden dört giriş mevcuttur. Ana giriş 

ahşap doğramalı tek kanatlı bir kapı ile sağlanır (Şekil:2.28). 

 

 

 

 (Şekil:2.28): Tavukçu Mescidi Doğu Cephesi. (D2 Tasarım Arşivi 2012) 

 

Bu cephede; dükkânlara girişi sağlayan kapılarla kuzey yönündeki hole girişi 

sağlayan kapılar bulunur. Cephede çıkma yoktur. Dükkânlardan ikisinin girişini 

örtecek şekilde oluklu levhadan saçak yapılmıştır. Cephede kirpi saçaklar 

algılanmaktadır (Şekil:2.29, 2.30). 
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 (Şekil:2.29): Tavukçu Mescidi Doğu Cephesi. Üst Kat Hizasında Muhtemel üstlük 

Pencereleri ve Alt Katta Sivri kemerli Pencere Aynası. (D2 Tasarım Arşivi 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Şekil:2.30): Tavukçu Mescidi Doğu Cephesi. (D2 Tasarım Arşivi 2012) 
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 (Şekil:2.31): Tavukçu Mescidi Kuzey Cephesi. (D2 Tasarım Arşivi 2012) 

 

Kuzey cephesinde; saç levhalar tarafından boşluğu kapatılmış muhtemel 

üstlük pencereler bulunmaktadır. 850 cm. uzunluğundaki cephenin 423 cm’lik 

bölümüne 98 cm dışa doğru uzanan oluklu levhadan bir saçak uygulanmıştır. 

Cephenin kirpi saçak genişliği ortalama 27 cm, ahşap saçak genişliği ortalama 58 

cm’dir  (Şekil:2.31). 

 

Batı Cephesi; parselin içinde kalan avludan algılanmaktadır. Cephenin kuzey 

ve güney köşeleri bahçe kısmına sonradan ilave edilen müştemilatlar tarafından 

kısmen kapatılmıştır. Ayrıca cephe yüzeyinin bir bölümüne harman tuğla ile muhdes 

dolgu uygulanmıştır  (Şekil:2.32). 
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 (Şekil:2.32): Tavukçu Mescidi Kuzey Cephesi. (D2 Tasarım Arşivi 2012) 

 

Güney Cephesi; 4 numaralı parselde bulunan yapı ile bitişiktir. Cephenin 

doğu tarafından yaklaşık 112 cm’lik bölümü açıktadır  (Şekil:2.33). 

 

 

 

 (Şekil:2.33): Tavukçu Mescidi Güney Cephesi. (D2 Tasarım Arşivi 2012) 
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• Yapım Tekniği ve Malzeme: 

  Yapının yığma kâgir yapım sistemine sahip olduğu görülmektedir. Beden 

duvarları ana taşıyıcılardır. 

 

  Yapıdaki izlere göre yapının beden duvarlarının özgün olduğu 

saptanabilmektedir. Beden duvarları ortalama 85 cm. kalınlığında, ahşap hatıllı 

moloz taş duvar olup, içte ve dışta sıvalıdır. Sonradan yapıldığı anlaşılan iç 

bölme duvarlarında; ahşap dikme ve payandaların arasında dolgu malzemesi 

olarak genellikle harman tuğlası kullanılmıştır. Ahşap dikmelere oturan ana 

taşıyıcı kirişlerin üzerine ters yönde yerleştirilmiş ahşap kirişler ve bunların 

üzerindeki ahşap kaplamalar muhdes katın döşemesini oluşturmaktadır. Ahşap 

dikmelerin çoğu, sıvalı duvarlar içinde olduğundan görülememektedir. Pencere 

açıklıklarında yer yer sıvaların döküldüğü bölgelerde kemer izlerine 

rastlanmaktadır. Düşey sirkülasyonu sağlayan merdiven; ahşap taşıyıcılıdır 

(Şekil:2.16,17). Zemin katta sofanın tavan kaplaması mevcut olmadığı için ahşap 

kiriş ve döşeme altı tahtaları açığa çıkmıştır. Zemin katın geriye kalan 

bölümlerinde tavan kaplaması mevcut olduğu için yatay taşıyıcı sistem 

elemanları algılanamamaktadır. Birinci katta ise tahrip olmuş tavan kaplama 

malzemesinin boşluklarından çatı elemanlarını görmek mümkündür  (Şekil:2.34). 

 

 

   

 (Şekil:2.34): Tavukçu Mescidi 1.Kat Tavanı. (D2 Tasarım Arşivi 2012) 
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 Yapının çatısı; beden duvarları üzerine oturmuş ahşap tavan kirişleri tarafından 

taşınmaktadır. 

 

 Döşeme Kaplamaları: Zemin katta bulunan dükkân zeminlerine PVC, seramik, 

karo mozaik veya çimento harçlı şap gibi muhdes elemanlarla kaplama yapılmıştır. 

1. Kat mekânlarında ise ahşap döşeme kaplaması mevcuttur. 

 

 Tavan Kaplamaları: Özgününde olmaması gereken ara kat döşemesinin alt 

kısmı, dükkânlarda birbirlerinden farklı olarak, alçı asma tavan, kontrplak veya 

sıvanarak üzerine boya uygulanmış şekildedir.1. Kat tavanları ise alçı plakalarla 

kaplanmış, ancak bunlar yer yer bulundukları yerden koparak düşmüştür 

(Şekil:2.33).  

 

 Kapı ve Pencereler: Konut kullanımında gerekli olduğu için yapıya ilave edilen 

iç kapıların tamamı, ahşap tablalı kapıdır. Yapının özgün durumuna ait herhangi bir 

doğrama elemanına rastlanamamaktadır.  

 

 Çatı Örtüsü: Ahşap taşıyıcılı kırma çatı formundaki oturtma çatı üzerinde, 

alaturka kiremit ile birlikte muhtemelen sonraki onarımlarda kullanılmış olan 

Marsilya kiremiti de göze çarpmaktadır (Şekil:2.35). 
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 (Şekil:2.35): Tavukçu Mescidi Çatısı. (D2 Tasarım Arşivi 2012) 

 

• Bezemeler:  

Yapıda, kirpi saçaklar, doğu cephesindeki çarkıfelek motifi ile güney ve doğu 

cephelerinin birleştiği köşede mukarnaslı köşe kavsarası dışında başka bir 

bezeme gözlenememektedir. İç Mekânda ise, mescid olarak kullanıldığı döneme 

ait hiçbir bezeme öğesine rastlanamamıştır (Şekil:2.33,36). 

 

 

 

 (Şekil:2.36): Doğu Cephesi Çarkıfelek Motifi. (D2 Tasarım Arşivi 2012) 
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2.1.2. Tavukçu Mescidi Restitüsyonu: 

 

 Kitabesi olmayan mescidin yapım tarihi ve banisi bilinmemektedir. Yapı 

tipinden; onbeşinci yüzyılda yapılmış olduğunu tahmin edilmektedir.  

 

 Yapıdaki izler, dönem yapıları ile yapılan karşılaştırmalı çalışmalar ve 

02.10.2013 tarihinde yapılan araştırma raspası; restitüsyon ve restorasyon 

aşamalarında belge oluşturmuştur. Tüm bilgiler ışığında tek dönem restitüsyon 

oluşturulmuştur. Restitüsyon projesine ulaşılmayı sağlayan bilgiler şunlardır: 

 

•    Yapı, harim ve son cemaat yerinden oluşmuştur. Son cemaat yeri; doğu ve 

batı yönlerinde harimden uzayan duvarlar ile çevrelenmiştir.  Bu duvar 

üzerinde doğu ve batıya açılan kemerli açıklıklar yer alır.  

 

•    Yapının üzerini örten ahşap kırma çatı; son cemaat yeri üzerini örtecek 

şekilde uzamış, beden duvarlarına ve son cemaat yeri kuzeyinde ahşap 

dikmelere oturmuştur.  

 

•    Harim; yaklaşık kare planlıdır. Güney beden duvarında mihrap ve iki yanında 

yarım daire kemerli üstlük pencere, doğu ve batı beden duvarlarında ikişer 

tane kemerli tek sıra pencere, kuzey beden duvarında ise yuvarlak kemerli bir 

niş içerisine oturmuş giriş kapısı yer alır.  

 

•    Beden duvarları; ahşap hatıllı moloz taş tekniğiyle örülmüştür. Duvarlar, 

dışta sıvasız olup içeride kireç badanalıdır. 

 

•    Zemin; harimde zemin tuğlası üzeri ahşap, son cemaat yerinde girişin sağında 

ve solunda bulunan yükseltilmiş alanlarda zemin tuğlası kaplıdır.  

 

• Minaresi, minberi ve kürsüsü mevcut değildir. 

 02.10.2013 tarihinde yapılan raspa ile özgün yapı izleri ortaya çıkarılmıştır. 

Bunlar:  
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•    Güney beden duvarındaki mihrap (Şekil:2.37). 

 

•    Güney beden duvarındaki mihrap yanı üst seviye penceresi (Şekil:2.38).  

 

•    Doğu beden duvarında bulunan harimden açılan bir, son cemaat yerinden 

açılan bir pencere kemer ve açıklıkları (Şekil:2.39,40,41,42),  

 

•    Batı beden duvarında bulunan, harimden açılan bir pencereye ait yarım daire 

kemer (Şekil:2.43,44). 

 

•    Kuzey beden duvarında devam eden kirpi saçak (Şekil:2.45).  

 

 

 

 (Şekil:2.37): Güney beden duvarı mihrap araştırması(2013) 
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 (Şekil:2.38):Güney beden duvarı üst seviye pancere araştırması(2013) 

 

 

 

 (Şekil:2.39): Doğu beden duvarı harim penceresi(Duvar çökmeden önce) (2013) 
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 (Şekil:2.40): Doğu beden duvarı harim penceresi. (Duvar çöktükten sonra) (2013) 

 

 

 

 (Şekil:2.41): Doğu beden duvarı son cemaat yeri penceresi(2013) 
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 (Şekil:2.42): Doğu beden duvarı son cemaat yeri penceresi- cepheden(2013) 

 

 

 

 (Şekil:2.43): Batı beden duvarı son cemaat yeri penceresi(2013) 
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 (Şekil:2.44): Batı beden duvarı son cemaat yeri penceresi- cepheden(2013) 

 

 

 

 

 (Şekil:2.45): Kuzey Cephesi kirpi saçak(2013) 

 

• Karşılaştırmalı Çalışma:  

 Aynı dönem (onbeşinci yüzyıl) mescitlerinden Zafranlık Camii de 1938 

sonrasında konut olarak kullanılmış, BVBM tarafından restore edilmiştir. 

Restorasyonu sırasında yapılan kazılarda, boyut, yapı tipi ve yapım tekniği olarak, 

Tavukçu Mescidi ile benzer özellikler gösteren caminin minare temeline 

rastlanmıştır (Şekil:2.46,47).           
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 (Şekil:2.46): Zafranlık Camii Zemin Kat Planı 

 

 

 (Şekil:2.47): Zafranlık Camii Doğu Cephesi 

 

2.1.3. Tavukçu Mescidi için Restorasyon Uygulaması Öncesinde Eldeki Mevcut 

Verilerle Alınan Restorasyon Müdahale Kararları: 

 

 Yapıya ilişkin müdahale kararları aşağıdaki alt başlıklar altında toplanarak 

sınıflandırılmıştır: 
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2.1.3.A. Strüktürel Sağlamlaştırma (Konsolidasyon): 

  

 Kültür varlığının bozulma sürecinin engellenmesi/ yavaşlatılması amacıyla 

malzemesinin ve/veya taşıyıcı sisteminin dayanımının arttırılması, mevcut fiziksel ve 

Mekânik özelliklerinin iyileştirilmesi işlemleridir. Yatay ve düşey yükler göz önünde 

bulundurularak, yapının mevcut güvenlik seviyesinin iyileştirilmesi ve en fazla ilk yapım 

aşamasında sahip olduğu güvenlik seviyesine kadar çıkarılmasıdır. Müdahaleler yapı 

bileşenlerinin bir bölümünü ya da taşıyıcı sistemin bütününü kapsayabilir. Yapının mevcut 

taşıyıcı sisteminin, işlevini yeterince yerine getiremediği durumlarda, hasarlı yapı 

bileşenlerine yapılacak destekler uygulamada farklı müdahale tekniklerini içerebilir. 

Müdahaleler, özgünlük-güvenlik ilişkisini optimum düzeyde sağlayacak biçimde 

tasarlanmalıdır.
 14

 

 

10 cm ve üzeri yüzey kaybı görülen taşların çürütme yöntemiyle değiştirilerek, 

benzer boyut ve formda orijinaline uygun taş ile tamamlanmaları, stabilitesi bozulup 

yıkılma tehlikesi arz eden kısımların sökülerek yeniden yapılması, yapının değişik 

bölümleri üzerinde özgün olmayan kaplama malzemelerinin sökülerek, söküm 

yapılan yüzeylerde kalan çimento harçları ve derzler temizlenmesi,  yüzeydeki 

tuzlanma giderildikten sonra restitüsyondan gelen veriler doğrultusunda, sökülen 

bölgelerin, orijinaline uygun malzeme ve uygulama tekniği doğrultusunda 

tamamlanması işlemleri bu başlık altında değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda 

aşağıdaki müdahalelere karar verilmiştir. 

 

• Yapının kuzey beden duvarı tamamen, doğu ve batı beden duvarları büyük 

oranda yıkılmıştır. Uygulama sırasında güney beden duvarı korunması; doğu, 

batı ve kuzey beden duvarları yeniden örülmesi önerilmiştir. 

2.1.3.B. Malzeme Sağlamlaştırma: 

 

 Çimento harçlı derzlerin 5 ila 10 cm kadar temizlendikten sonra, orijinaline 

uygun harç karışımı ve uygulama tekniğiyle yeniden derzlenmeleri, taşlarda, 5-10 cm 

aralığında parça kopması görülen yerlerde kayba uğramış bölümün, orijinaline uygun 

harçla dolgu yapılarak tamamlanması, taş yüzeylerine taşmış olan derzlerin 5 ila 10  

_______________________________ 
14 ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi, 2013, s.8 
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cm. kadar temizlendikten sonra orijinaline uygun harç karışımı ve uygulama 

tekniğiyle yeniden derzlenmesi ve orijinaline uygun harç karışımı kullanılarak 

enjeksiyon yöntemiyle sağlamlaştırmanın yapılacağı kısımlar bu başlık altında 

toplanmıştır. 

 

 Bu doğrultuda aşağıdaki müdahalelere karar verilmiştir. 

 

•    Mevcut beden duvarlarının derzlerinin orijinaline uygun harç ile 

yenilenmeleri,  

 

• Yüzeydeki muhdes eklentiler kaldırıldıktan sonra, gerek duyulan bölümlere 

plastik tamamlamaların yapılması                                                      

önerilmiştir. 

 
2.1.3.C. Temizleme (Liberasyon): 

 

 Yapının mevcut beden duvarları üzerinde bitkilenme görülen yüzeylerde bitki 

temizliği önerilmiş, kirlenmeler, nem ve karbon birikiminden kaynaklı kararma ve 

biyolojik bozulmaların temizlenmesi, tüm muhdes eklerin ve müdahalelerin 

kaldırılması bu başlık altında değerlendirilmiştir. 

 

• Mescidin güney, doğu ve batı beden duvarlarına yaslanmış olan komşu 

parsellere ait duvarların kaldırılması, 

 

• Harim ve son cemaat yerini örten mevcut çatının tamamen sökülmesi, 

 

• Mevcut beden duvarları üzerinde bulunan demir lama, çivi ve klima dış 

ünitesi gibi muhdes elemanların yapıdan uzaklaştırılması 

 

önerilmiştir. 
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2.1.3.D. Tamamlama ve Bütünleme (Reintegrasyon): 

 

 Özgün olup, temizleme ve sağlamlaştırma yapılacak yüzeyler, izi olan, yeri, 

boyutu ve malzemesi yapıdan gelen bilgilerle tamamlananlar, izi olmayan, yeri, 

boyutu ve malzemesi yapıdan gelen bilgi ve karşılaştırmalı çalışmalarla yapılan 

tamamlamalar ve mimari gereklilik sebebiyle yapılan tamamlamalar bu başlık altında 

toplanmıştır. Bu doğrultuda; 

 

• Bahçe zemininin yonu taşı ile kaplanması, 

 

• Cami avlusu çevresine bahçe duvarlarının yapılması, 

 

• Son cemaat yerinin; projede detaylanan şekilde düzenlenmesi, kuzey yönüne    

20x20 cm. ölçüsünde 2 ahşap  dikmenin  yerleştirilmesi, dikmeler ile 

aralarındaki korkulukların emprenye yapılmış 1. sınıf sert ağaçtan imal edilip, 

üzerine nefes alabilen ahşap boyasının uygulanması, 

•    Son cemaat yeri batı beden duvarı üzerine; doğu beden duvarı ve üzerindeki  

kemerli açıklık ile aynı ölçü ve formda açıklığın oluşturulması, bu açıklıktan 

minareye geçişin sağlanması, mevcut çatının sökülmesinden sonra güney, 

doğu ve batı yönlerinden beden duvarlarına oturmuş, kuzeyde ise beden 

duvarına oturduktan sonra son cemaat yeri üzerini örtecek şekilde uzayarak 

ahşap dikmelerle desteklenen ahşap kırma çatının yapılması, çatı üzerine 

yalıtım uygulanması ve üzerine alaturka kiremit döşenmesi, ahşap çatı altına 

çıtalı ahşap tavan kaplaması uygulanması, PVC yağmur boruları ve olukların 

sökülerek yerine kare kesitli çinko oluğun yerleştirilmesi, 

 

•    Son cemaat yerinde yapılan düzenlemeler sonrasında zeminin; projede 

gösterilen şekilde kot farklarıyla düzenlenmesi, son cemaat yerinden cami 

giriş kapısına ulaşılan 240 cm. genişliğindeki orta kısmın giriş ile aynı kotta 

bırakılarak, bu bölümün doğu ve batı yönünde son cemaat yeri içinde kalan 

kısımların ise yükseltilmesi, yükseltilen kısımların traverten ile kaplanması, 

giriş bölümünün dikdörtgen zemin tuğlası ile kaplanması ve yükseltilen 

bölümlerin kenarlarına ahşap korkulukların yapılması, 
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•    Yapının mevcut doğu, batı ve güney beden duvarlarının yıkılan bölümlerinin 

özgün örgünün devamı olacak şekilde tamamlanması, tüm açıklıkların 

projede detaylanan ölçü ve biçimde oluşturulması, ahşap hatıllardan çürümüş 

olanların sökülüp emprenye yapılmış sert ağaç ile tamamlanmaları ve harim 

kuzey beden duvarının ahşap hatıllı moloz taş örgüyle yeniden inşa edilmesi, 

 

•    Beden duvarlarının cephede sıvasız olarak bırakılması, iç kısımda duvar 

yüzeyinde yapılacak bezeme araştırması sonucunda bulguya rastlanmaması 

durumunda kireç sıva, saten alçı ve su bazlı plastik boya uygulanması, 

 

•    Harim zemininin tesviye yapılıp düzenlendikten sonra, zemin tuğlası ve 

üzerine 1. sınıf çamdan ahşap kaplama uygulanması, 

 

•    Özgün kemerlere yerleştirilecek pencere açıklıklarının tümünde, projede 

detaylanan ölçü ve biçimde, emprenye yapılmış 1.sınıf sert ağaçtan  (meşe, 

kestane) imal edilmesi, camların; 4 + 4 ısı yalıtımlı cam olması, kapılarda ise 

harim giriş kapısının çift kanatlı ahşap doğramadan yine emprenye yapılmış 

sert ağaçtan imal edilerek üzerine nefes alabilen ahşap boyasının 

uygulanması, yeni yapılacak olan minarenin son cemaat yeri giriş kapısı ile 

şerefe çıkış kapsının yine sert ağaçtan imal edilmesi, 

 

•    Beden duvarlarının üst kısımda kirpi saçak ile sonlanması, 

 

•    Tüm pencerelere dış kısımda doğal taş sövelerin uygulanması, 

 

•    Mescidin batı cephesine projede detaylanan şekilde minarenin ilave edilmesi, 

 

    önerilmiştir. 

 

2.1.3.E. Modern Ek: 

 

 Yapının özgün dokusuna zarar vermeden, kullanımdan kaynaklı gereklilikler 

ile yapılan ilaveler bu kapsamda değerlendirilmiştir. Aşağıdaki eklentiler projeye 

dâhil edilmiştir; 
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• Cami parseli içine, projede belirtilen şekilde tuvalet ve abdestliklerin 

düzenlenmesi, 

 

• Bahçenin kuzey kısmına mermerden musalla taşının yerleştirilmesi, 

 

• Cami çevresine temel alt kotunda drenajın yapılması, 

 

• Projedeki detayına göre minber ve kürsünün ilave edilmesi, 

 

• Harim zeminine elektrik ile çalışan yerden ısıtma sisteminin yapılması, 

 

önerilmiştir. 

 

2.1.3.F. Kazı, Raspa ve Belgeleme İşleri: 

 

 Yapı beden duvarları iç kısmında sıvalı olan bölümlerde ve mihrap üzerinde 

yapılacak olan ince badana raspası ile özgün bezeme araştırması yapılması, özgün 

bezemeye rastlanır ise bu bezemelerin projelendirilip, BKVKK‘na sunulması 

önerilmiştir. 

 

2.1.3.G. Mevcut Hali İle Koruma(Dondurma): 

 

 Raspa sonucunda ortaya çıkan duvar dokusundaki bozulmalara (dizilim 

düzensizlikleri) müdahale edilmemesi önerilmiştir.  
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 (Şekil:2.48): Tavukçu Mescidi Restitüsyon Planı Üzerinde, Rölöveden Gelen Özgün 

Olmayan Elemanlar (Muhdes elemanlar kırmızı renk ile gösterilmiştir). 

 

 (Şekil:2.49): Tavukçu Mescidi Restitüsyon Kesiti Üzerinde Rölöveden Gelen Özgün 

Olmayan Elemanlar (Muhdes elemanlar kırmızı renk ile gösterilmiştir). 
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 (Şekil:2.50): Tavukçu Mescidi Restitüsyonu Doğu Cephesi Üzerinde Rölöveden 

Gelen Özgün Olmayan Elemanlar (Muhdes elemanlar kırmızı renk ile gösterilmiştir). 

 

 Yukarıda restitüsyon planı, kesiti ve cephesi üzerinde, muhdes elemanlar 

gösterilmiştir. Yapının restorasyon öncesi fonksiyonu için gerekli olduğu için yapıya 

ilave edilen ara kat döşemesi, Dükkân giriş kapıları ve saçakları, birinci kata 

ulaşmayı sağlayan merdiven, harim ve son cemaat yeri içindeki muhdes duvarlar ile 

bahçe içindeki tüm Mekânlar yapıdan ayıklanmıştır (Şekil:2.48,49,50).   

 

2.1.4. Tavukçu Mescidi için Restorasyon Uygulaması Sırasında Elde Edilen 

Veriler: 

 

 İnşaat aşamasında, muhdes ve zayıf olan özgün bölümlerin yıkılması ve sıva 

raspası ile ortaya çıkan yapı izleri şunlardır:   

 

 - Son cemaat yeri doğu beden duvarına yaslanmış minare (Şekil:2.51),  

 

 - Güney beden duvarındaki mihrap (Şekil:2.52), 

 



55 
 

 - Güney beden duvarındaki mihrap yanı üstlük pencere (Şekil:2.52),  

 

 - Batı beden duvarında bulunan, harimden açılan bir pencere kemeri  

(Şekil:2.53,54,56).   

 

 - Batı beden duvarında bulunan, harimden açılan bir üstlük pencere  

(Şekil:2.55).   

 
 

 (Şekil:2.51): Minare kaidesi. (2013) 

                               
 

 (Şekil:2.52): Mihrap. (2013) 
                                               

 
 

 (Şekil:2.53): Harim batı beden duvarı, içten. (2013) 
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 (Şekil:2.54): Harim batı beden duvarı, dıştan. (2013) 
 

 
 

 (Şekil:2.55): Harim batı beden duvarı, dıştan. (2013) 
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 (Şekil:2.56):  Harim batı beden duvarı, dıştan. (D2 Tasarım Arşivi 2016) 
 
2.1.5. Yapının tamamlanan restorasyon çalışmaları sonucunda günümüzdeki 

durumu: 

 

Yapının restorasyonu 2015 yılında tamamlanmış olup, projeye uygun olarak 

bahçesine abdestlik ve tuvaletler de yapılarak ibadete açılmıştır. Ancak, yapıya 

projede bulunmayan bazı muhdes eklentiler ilave dilmiştir 

(Şekil:2.57,58,61,63,64,66,69). Son cemaat yerinin kuzey bölümünün tamamen açık 

olması gerekirken, özgüne uygun olmayan camekânlı ahşap doğramalar ile 

kapatılmıştır (Şekil:2.59,60,67,68). Mihrap üzerine, özgüne uygun olmayan ahşap bir 

kaplama yapılmıştır (Şekil:2.62,65). 

 

 

 
 

 (Şekil:2.57):  Harim Doğu Beden Duvarı. (D2 Tasarım Arşivi 2016) 
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 (Şekil:2.58):  Minare. (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 
 

 
 
 
            
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 (Şekil:2.59):  Son Cemaat Yeri Kuzey Yönüne Bakış. (D2 Tasarım Arşivi 2016) 
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(Şekil:2.60):  Son Cemaat Yeri Kadınlar İçin Ayrılan Yer ve Tavan Kaplaması. (D2 

Tasarım Arşivi 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Şekil:2.61):  Harimden Doğu Beden Duvarı. (D2 Tasarım Arşivi 2016) 
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          (Şekil:2.62):  Son Cemaat Yeri Batı Yönüne Bakış. (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Şekil:2.63):  Harim tavan kaplaması. (D2 Tasarım Arşivi 2016) 
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(Şekil:2.64):  Mihrap ve Minber. (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Şekil:2.65):  Mihrab. (D2 Tasarım Arşivi 2016) 
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(Şekil:2.66): Harime Son Cemaat Yerinden Giriş kapısı. (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 

 

 

 (Şekil:2.67): Batı Cephesi. (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 



63 
 

 

 

 (Şekil:2.68): Son Cemaat Yeri. (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 

 

 

 (Şekil:2.69): Tuvalet ve Abdestlik (D2 Tasarım Arşivi 2016). 

 

 Yukarıda belirtilen, özgüne uygun olmayan imalatlar dışında, restorasyonda 

kullanılan malzeme ve işçiliğin yeterli düzeyde olduğu söylenebilir.  
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2.2. Davutpaşa Camii: 

 

  Davutpaşa Camii, Bursa’da Batpazarı olarak adlandırılan bölgede yer alan, 

Davutpaşa Hamamı ile karşılıklı olarak konumlanmış, tek mekânlı ahşap kırma 

çatılı bir yapıdır.  

2.2.1. Yapının Restorasyon Öncesi Mimari Durumu: 

 

 Yapı; minaresiz, minbersiz, kitabesiz bir mescit olarak yapılmıştır.  

 

• Tarihçesi: 

‘’Mescidi; II. Beyazıt‘ın veziri, Fatih devrinde Anadolu Beylerbeyliği görevini 

yapan Davut Paşa yaptırmıştır. Bugünkü yapının sonradan yapıldığı kaynaklarda 

belirtilmiştir. Davutpaşa Mescidi harap durumda iken Şibli Zade kendi malından 

mescidi yaptırmış, Ba-izin-i Hümayun minber koymuş ve cami de yaptırmıştır 

(1760).’’
15 

1893’te halk tamir ettirmiştir. Caminin yakınında 1485 yılında Davut 

Paşa tarafından mescide akar olarak hamam yapılmıştır. Bu hamam; 1903 yılında 

onarılmış, Cumhuriyet Döneminde uzun yıllar mobilya mağazası ve deposu olarak 

kullanılmıştır.’’16 

 

• Yapının Konumu: 

 Camii; Bursa Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesindedir. 4282 ada, H22d07a3b 

pafta, 1,2,3 parsel de yer alır. Giriş cephesi olan kuzeybatıda Davutpaşa Sokak, arka 

cephesi olan güneydoğuda Batpazarı Sokak üzerindedir. Caminin çevresinde çarşı içi 

dar yollar bulunmaktadır (Şekil:2.70,71,72). 

 

 

 

 

______________________ 
15  Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler III (Bursa İli Merkez)VGM  

    Yayınları,1983, s:43 
16  BAYKAL K. Bursa ve Anıtları, İSTANBUL, 1982, s.126 
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 (Şekil:2.70): Davutpaşa Camii Halihazır Harita Üzerinde Gösterimi. 

 

 

 

 (Şekil:2.71): Davutpaşa Camii Uydu Görüntüsü. 

 

   

KOZA HAN 

 DAVUTPAŞA 
CAMİİ 
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 (Şekil:2.72): Davutpaşa Camii Giriş Kısmı ve Çevresi (D2 Tasarım Arşivi 2010) 

 

• Plan Özellikleri: 

 Yapının özgün plan şemasında son cemaat yeri olması gereken mekan; muhdes 

iç duvarlarla giriş holü ve holün iki yanında yer alan iki dükkâna 

dönüştürülmüştür. Ana ibadet mekanı olan harim bütünlüğünü korumaktadır 

(Şekil:2.73). Son cemaat yerinde yer alan dükkânlardan biri çay ocağı diğeri ise 

terzihane olarak kullanılmaktadır (Şekil:2.75,76,84). Harim içten içe 

6,40m.x9,00m, son cemaat yeri ise 3,00m.x6,80m. ölçülerindedir. Beden 

duvarları 80-85 cm. kalınlıktadır. Ayrıca bu mekânda sonradan açılmış bir 

bodrum kat bulunmaktadır. (Şekil:2.74). Mekânın ana girişinde iki kanatlı, camlı 

demir bir kapı bulunur.  (Şekil:2.77) 
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Şekil:2.73: Davutpaşa Camii Planı, Rölöve.(D2 Tasarım Mimarlık 2010) 
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Şekil:2.74: Davutpaşa Camii Sonradan Açılan Bodrum.  (D2 Tasarım Arşivi 2010) 

 

 

 

 (Şekil:2.75): Çay Ocağı.  (D2 Tasarım Arşivi 2010) 
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 (Şekil:2.76): Terzihane.  (D2 Tasarım Arşivi 2010)  

 

 

 

 (Şekil:2.77): Giriş holü giriş kapısı.  (D2 Tasarım Arşivi 2010) 

  

 Son cemaat yeri ahşap konstrüksiyon bir döşeme ile iki katlı hale getirilmiş, üst 

katta da dükkanlar tarafından kullanılan odalar oluşturulmuştur (Şekil:2.84). Giriş 

holü ve dükkânların üzerindeki 1. kat holü ve dükkânlarına demir bir merdiven ile 

ulaşılmaktadır (Şekil:2.78). Bodrum iniş merdiveni metal bir kapakla kapatılmıştır. 

Mozaik kaplamalı olan zeminde harime çıkan 3 basamak ve bir yükselti bulunur. Bu 

bölümün duvarları kısmen yağlı boya olmak üzere kireç badana, tavanı ise 

tamamıyla kireç badana kaplıdır (Şekil:2.79). 
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Şekil:2.78: Holden Harime Giriş Kapısı (D2 Tasarım Arşivi 2010) 

 

 

 

Şekil:2.79: Giriş holü zemin mozaik kaplama ve bodrum iniş kapağı.  (D2 Tasarım 

Arşivi 2010) 

 

 Harim; 57.48 m2 alana sahip dikdörtgen formdadır. Harim giriş duvarı olan 

kuzeybatı duvarında ahşap kayıtlı, 1,5 kanatlı, camlı giriş kapısı yer alır (Şekil:2.78). 
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Ahşap taşıyıcılı muhdes kadınlar mahfili yapının kuzey beden duvarına bitişiktir 

(Şekil:2.80).  

 

 

 

Şekil:2.80: Harim Kuzeybatı Duvarı ve Kadınlar Mahfili (D2 Tasarım Arşivi 2010) 

 

 Harim kuzeydoğu duvarında dikdörtgen formlu iki pencere açıklığı yer alır. 

Pencereler; alüminyum doğramalıdır.  Kadınlar mahfili; bu pencerelerden birinin 

üzerine bir miktar taşmaktadır. Diğer pencere üzerinde ise klima yer alır (Şekil:2.81). 

 

 

Şekil:2.81: Harim Kuzeydoğu Duvarı.  (D2 Tasarım Arşivi 2010) 
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 Harim güneydoğu beden duvarında; orta aksta mihrap, güneybatı beden 

duvarına yaslı şekilde minber yer alır  (Şekil:2.82). 

 

 

Şekil:2.82: Harim güneydoğu beden duvarı (D2 Tasarım Arşivi 2010) 

 

 Mihrabın iki yanında yer alan pencerelerin parapet yükseklikleri diğerlerinden 

fazladır. Pencere doğramaları plastik olup sağ taraftaki doğramada havalandırma 

açıklığı bulunur.  Zeminde mihrabın iki yanında yer alan mermer yükselti, sol tarafta 

kuzeydoğu beden duvarına, sağ tarafta minbere saplanır. Minber; ahşap olup 

niteliksizdir. Harim güneybatı beden duvarında; dikdörtgen formlu iki pencere 

açıklığı yer alır. Pencereler; alüminyum doğramalıdır. Minber ve kadınlar mahfili 

çıkış merdiveni bu duvara yaslanmıştır. Kadınlar mahfili; kuzeydoğu cephesinde 

olduğu gibi pencerelerden birinin üzerine bir miktar taşmaktadır (Şekil:2.83). 

 

 

Şekil:2.83: Harim Güneybatı Beden Duvarı (D2 Tasarım Arşivi 2010) 
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 Dikdörtgen formdaki kadınlar mahfili, kuzeydoğu ve güneybatı beden 

duvarlarına bitişik 4 adet, mahfilin harim yönüne uzanan bölümünün sonlandığı hatta  

4 adet olmak üzere 8 ahşap dikmeyle taşınmaktadır. Mahfilde ahşap korkuluk yer 

almaktadır. Mahfile çıkan merdiven ahşaptır (Şekil:2.80). 1. kat, zemin kattaki 

dükkânlar ve giriş holünün üzerindedir. 1. Kat Holünde kuzeybatıdan minareye,  

sağlı sollu iki odaya geçiş ve çatıya çıkan merdivenler yer alır.  

 

 

 

Şekil:2.84: 1.Katta Terzihanenin Kullandığı Oda.  (D2 Tasarım Arşivi 2010) 

 

 Minareye 1. kattaki holden ahşap bir kapakla girilmektedir. Minare, kuzeybatı 

cephesinin ortasında yer alır. Kürsü ve pabuç bölümleri yoktur. Duvarları, taşıyıcısı  

(seren) ve merdivenleri ahşaptır. Ahşap olan gövde ve petek bölümleri cephede 

plastik boyalıdır. Zemini saç kaplı olan şerefe, demir korkulukla çevrelenmiştir. 

Şerefeye çıkış pvc kapı ile sağlanır. Külah üzeri saç kaplı, alemi bakırdır. Minare 

bezemesizdir (Şekil:2.85,86).   
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Şekil:2.85: Minare İçi (D2 Tasarım Arşivi 2010) 

                                                                                                 

 Cephe Özellikleri: Kuzeybatı  (Giriş) Cephesinin yüzeyi sıvalıdır. 

Zemin katta; orta aksta çift kanatlı demir cami giriş kapısı, iki yanda 

alüminyum ve pvc dükkân doğramaları yer alır. Bu bölümler üzerinde 

ondülin saçaklar yer alır. 1. Katta; orta aksta minare, iki yanında holden ve 

odalardan açılan pencereler yer alır (Şekil:2.86). Giriş kapısı üzerinde yapı 

tanıtım tabelası vardır. 

 

 

Şekil:2.86: Kuzeybatı Cephesi ve Minare.  (D2 Tasarım Arşivi 2010) 
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 Kuzeydoğu Cephesinin de yüzeyi sıvalıdır. Son cemaat yerine tekabül eden iki 

katlı bölümün zemin katında dükkan doğraması, 1. Katta pvc pencere yer alır. 

Dükkân doğraması üzerine trapez saçtan saçak eklenmiştir.  Bu cephede ayrıca 

harimden açılan alüminyum doğramalı iki pencere doğraması da bulunur. 

(Şekil:2.87) Güneye yakın olan pencere üzerinde klima dış ünitesi vardır.   Bu duvar 

ile güneydoğu beden duvarı birleşimi pahlı ve mukarnaslı köşe kavsarası yer alır.  

(Şekil:2.88,90).   

 

 

 

 (Şekil:2.87): Kuzeydoğu Cephesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2010) 

 

 

 

 (Şekil:2.88): Kuzeydoğu Cephesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2010) 
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 Güneybatı Cephesi ve kuzeydoğu cephesi büyük oranda birbirine benzer 

özelliktedir. Tek fark; güneybatı cephesinde iki katlı bölümün beden duvarının 

harimden 43 cm. içeride olmasıdır (Şekil:2.73). Cephe sıvalı olup son cemaat 

yerindeki iki katlı bölümün zemin katında ahşap doğrama, 1. katta pvc pencere yer 

alır. Dükkân penceresi üzerine trapez saç saçak eklenmiştir.  Bu yönde, harimden 

açılan alüminyum doğramalı iki pencere bulunur. Güneye yakın olan pencere 

üzerinde klima dış ünitesi vardır.   Bu duvar ile güneydoğu beden duvarı 

birleşiminde yine pahlı ve mukarnaslı köşe kavsarası göze çarpar (Şekil:2.89,90). 

 

 

 (Şekil:2.89): Güneybatı Cephesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2010) 

 

 

 

 (Şekil:2.90): Güneybatı Cephesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2010) 
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 Güneydoğu Cephesinin de yüzeyi sıvalı olup, mihrabın iki yanında üst kotta 

pencere açıklıkları bulunur. Bu pencereler; harimden açılan diğer pencerelerden 

farklı boyut ve parapet yüksekliğine sahiptir. Cephenin iki köşesinde pahlar ve 

mukarnas bezemeler yer alır (Şekil:2.91,92).   

 

 

 

 (Şekil:2.91):  Güneydoğu Cephesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2010) 

 

 

 

 (Şekil:2.92): Güneydoğu Cephesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2010) 
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• Yapım Sistemi ve Malzeme: 

 Yapının yığma kâgir yapım sistemine sahip olduğu görülmektedir. Beden 

duvarları ana taşıyıcılardır. 

 Yatay ve Düşey Taşıyıcılar: Beden duvarları üzerindeki sıva ve boya tabakası 

nedeniyle duvar dokusu gözlenememiştir. Ancak; bodrum katın sıvasız yüzeyinde 

beden duvarlarının harman tuğla örgüsü gözlenebilmektedir (Şekil:2.93). Kuzeybatı 

beden duvarı dışındaki duvarlar 80-85 cm. kalınlığındadır. Mahfil ahşap döşemesi, 

zemine oturan ahşap dikmeler ile taşınmaktadır. Bu alana ulaşan merdivenler de 

ahşaptır (Şekil:2.83). Çatı, ahşap konstrüksiyon kırma çatıdır (Şekil:2.94). 

 

 

 (Şekil:2.93): Sonradan Açılan Bodrum Katta Harman Tuğla Dokusu.  (D2 Tasarım 

Arşivi 2010) 

 

 

 (Şekil:2.94): Ahşap Çatı İçi (D2 Tasarım Arşivi 2010) 
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  Bodrum katta duvar iç yüzeyi sıvasızdır. Son cemaat mahallinde bulunan 

odaların duvarları yer yer ahşap ve seramik kaplı olmak üzere plastik boyalıdır. 

Harimde; parapet altı yağlı boya, diğer yüzeyler plastik boyalıdır. Harim 

tavanında, yağlı boya uygulanmış ahşap tavan kaplaması mevcuttur (Şekil:2.95). 

Oda ve hollerin tavanları kireç badanalıdır (Şekil:2.75,76,78). Harim zemini 

ahşap kaplıdır. Son cemaat yerinde giriş holü zemini mozaik, odaların zeminleri 

seramik ve ahşap kaplıdır. Çatı örtüsü, alaturka kiremittir. (Şekil:2.96). 

 

 

 

 (Şekil:2.95): Harim Tavan Kaplaması (D2 Tasarım Arşivi 2010) 

 

 

 (Şekil:2.96): Çatı Alaturka Kiremit Örtüsü.  (D2 Tasarım Arşivi 2010) 
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• Bezemeler: 

     Yapı içinde mihrap yağlı boya bezemesi (niteliksiz)  dışında herhangi bir 

bezeme öğesi yoktur. Cephede; güney cephesi ile doğu ve batı cephelerinin birleşim 

noktalarında pahlarda bulunan mukarnaslar; yapı üzerinde nitelikli olan yegâne 

bezemelerdir (Şekil:2.90,91). 

 

2.2.2. Davutpaşa Camii Restitüsyonu: 

 

 Tarihi araştırmalarda; arşivlerden, yapının inşa edildiği dönem ile ara 

dönemlere ait fotoğraflarına rastlanamamış, yalnızca cepheden çekilen yıkılmış 

minaresinin göründüğü fotoğraflara ulaşılmıştır (Şekil:2.97,98,99). Bu nedenle 

yapının onbeşinci yüzyılda ilk yapıldığı döneme ait bir restitüsyon projesi 

hazırlanamamıştır. Yapıdaki izler ile karşılaştırmalı çalışmalardan yapıda büyük 

değişiklikler olduğu tespit edilmiştir. Yapı hakkında 3.2.1. Bölümünde ‘’Tarihçesi’’ 

başlığı altında, Türkiye de Vakıf Abideler ve Eski Eserler III S:43, Bursa ve Anıtları 

– Kazım Baykal S: 125, 126 kaynaklarından derlenmiş yazılı bilgiler, yapıdaki izler, 

dönem yapıları ile yapılan karşılaştırmalı çalışmalar ve sözlü bilgiler restitüsyon ve 

restorasyon aşamalarında belge oluşturmuştur. Tüm bilgiler ışığında tek dönem 

restitüsyon oluşturulmuştur. Restitüsyon projesi aşağıdaki kararlar doğrultusunda 

hazırlanmıştır. 

 

- Yapının son cemaat yerini çevreleyen duvarların ve son cemaat yeri mekânını iç 

kısımda bölen duvarların tamamı muhdes olup, son cemaat yeri etrafı açıktır. Bu 

mekanın üst örtüsü, harimin üst örtüsünün kuzey yönüne uzaması ile oluşturulmuş 

olup, ahşap dikmelerle taşınıyor olmalıdır.  

 

- Yapıda minare, kadınlar mahfili ve minber bulunmamalıdır. 

 

- Harim bölümünün cephelerinde, mevcut pencere açıklıklarında ahşap doğramalı, 

lokma demir korkuluklu, üst kısımları sivri kemerli pencereler bulunmalıdır. Pencere 

açıklıkları mevcut ölçülerden daha küçük ölçüde olmalı, mihrabın bulunduğu 

cephede pencere açıklığı bulunmamalıdır. Bu açıklıkların aslında niş olduğu, 

sonradan pencereye dönüştürüldükleri değerlendirilmiştir. 
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-Beden duvarları dış yüzeyi almaşık dokuda moloz taş, tuğla örgülü olmalıdır. 

 

-Çatı altında çıtalı ahşap tavan kaplaması, harim ve son cemaat yeri zemininde zemin 

tuğlası malzeme kullanılmış olmalıdır. 

 

 

 

 

 (Şekil:2.97): Davut Paşa Camii minare kürsüsü, Yirminci Yüzyıl Ortaları  (BVBM 

Arşivi) 
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 (Şekil:2.98): Davut Paşa Camii minare kürsüsü, Yirminci Yüzyıl Ortaları  (BVBM 

Arşivi) 

 

 

 (Şekil:2.99): Davut Paşa Camii minare kürsüsü, Yirminci Yüzyıl Ortaları  (BVBM 

Arşivi) 
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2.2.3. Davutpaşa Camii için Restorasyon İnşaatı Öncesinde Eldeki Mevcut 

Verilerle Alınan Restorasyon Müdahale Kararları: 

 

Yapıya ilişkin müdahale kararları aşağıdaki alt başlıklar altında toplanarak 

sınıflandırılmıştır: 

 

2.2.3.A. Strüktürel Sağlamlaştırma (Konsolidasyon): 

  

 10 cm ve üzeri yüzey kaybı görülen taşların çürütme yöntemiyle 

değiştirilerek, benzer boyut ve formda orijinaline uygun taş ile tamamlanmaları, 

stabilitesi bozulup yıkılma tehlikesi arz eden kısımların sökülerek yeniden yapılması, 

yapının değişik bölümleri üzerinde özgün olmayan kaplama malzemelerinin 

sökülerek, söküm yapılan yüzeylerde kalan çimento harçları ve derzler temizlenmesi,  

yüzeydeki tuzlanma giderildikten sonra restitüsyondan gelen veriler doğrultusunda, 

sökülen bölgelerin, orijinaline uygun malzeme ve uygulama tekniği doğrultusunda 

tamamlanması işlemleri bu başlık altında değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda 

aşağıdaki müdahalelere karar verilmiştir. 

 

• Yapının beden duvarlarında, sıva üzerinde bulunan çatlakların olduğu bölümler 

raspa edilerek çatlak derinliği ve genişliği göz önünde bulundurularak müdahale 

edilmesi, 

  

• Tespit edilen çatlak 3 cm.'ye kadar ise;  orijinaline uygun harç karışımı 

kullanılarak; enjeksiyon yöntemiyle sağlamlaştırma yapılması, 

 

• 3-7 cm arasında ise;  orijinaline uygun harç karışımı kullanılarak; enjeksiyon 

yöntemiyle sağlamlaştırma yapılması, çatlak derinse de duvarın güçlendirilmesi ve 

eski mukavemetine kavuşturulabilmesi için çatlağın her iki tarafını birbirine 

bağlayacak çelik lamalardan yapılan kenetler atılarak araları dolgu malzemesi ile 

doldurulması 
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• 7 cm.’den daha büyük ve statik açıdan problem oluşturacak düzeyde 

ayrılmaların olduğu bölümler de ise; tehlike arz eden bölümün sökülerek, orijinaline 

uygun yapım tekniğinde yeniden yapılması 

 

• Sonradan kazı yapılarak elde edilen bodrum katın toprak ile doldurularak 

kapatılması 

önerilmiştir.  

 

2.2.3.B. Malzeme Sağlamlaştırma: 

 

 Çimento harçlı derzlerin 5 ila 10 cm kadar temizlendikten sonra, orijinaline 

uygun harç karışımı ve uygulama tekniğiyle yeniden derzlenmeleri, taşlarda, 5-10 cm 

aralığında parça kopması görülen yerlerde kayba uğramış bölümün, orijinaline uygun 

harçla dolgu yapılarak tamamlanması, taş yüzeylerine taşmış olan derzlerin 5 ila 10 

cm. kadar temizlendikten sonra orijinaline uygun harç karışımı ve uygulama 

tekniğiyle yeniden derzlenmesi ve orijinaline uygun harç karışımı kullanılarak 

enjeksiyon yöntemiyle sağlamlaştırmanın yapılacağı kısımlar bu başlık altında 

toplanmıştır. 

 

 Bu doğrultuda aşağıdaki müdahalelere karar verilmiştir. 

 

•    Mevcut beden duvarlarının derzlerinin orijinaline uygun harç ile 

yenilenmeleri,  

 

• Yüzeydeki muhdes eklentiler kaldırıldıktan sonra, gerek duyulan bölümlere 

plastik tamamlamaların yapılması                                                      

 

önerilmiştir. 
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2.2.3.C. Temizleme  (Liberasyon): 

 

 Yapının mevcut beden duvarları üzerinde bitkilenme görülen yüzeylerde bitki 

temizliği önerilmiş, kirlenmeler, nem ve karbon birikiminden kaynaklı kararma ve 

biyolojik bozulmaların temizlenmesi, tüm muhdes eklerin ve müdahalelerin 

kaldırılması bu başlık altında değerlendirilmiştir. 

 

• Son cemaat mahallinde bulunan tüm iç ve dış duvarlar ile mevcut muhdes 

minarenin yapıdan ayıklanması, 

 

• Tüm pencere ve kapıların sökülmesi,  

 

• Yapıdaki tüm döşeme kaplamalarının kaldırılması, 

 

• Ahşap çatı, tavan kaplaması, yağmur oluk ve inişlerinin tamamen sökülmesi, 

 

• Cephedeki klima ve baca gibi tüm niteliksiz eklentilerin yapıdan 

uzaklaştırılması,, 

 

önerilmiştir. 

 

2.2.3.D. Tamamlama ve Bütünleme  (Reintegrasyon): 

 

 Özgün olup, temizleme ve sağlamlaştırma yapılacak yüzeyler, izi olan, yeri, 

boyutu ve malzemesi yapıdan gelen bilgilerle tamamlananlar, izi olmayan, yeri, 

boyutu ve malzemesi yapıdan gelen bilgi ve karşılaştırmalı çalışmalarla yapılan 

tamamlamalar ve mimari gereklilik sebebiyle yapılan tamamlamalar bu başlık altında 

toplanmıştır. Bu doğrultuda; 

 

• Mevcut pencereler söküldükten sonra projede belirlenen daha küçük 

boyuttaki yeni pencereler takılınca duvar örgüsüne ihtiyaç duyacak olan 

kısımların, mevcut duvar örgüsünün devamı olacak şekilde tamamlanması, 
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• Beden duvarları iç yüzeylerinde yapılacak bezeme araştırması sonucunda 

bulguya rastlanmaması durumunda kireç sıva, saten alçı ve su bazlı plastik 

boya uygulanması, 

 

• Son cemaat yeri kotunun +0,66 kotundan , + 0,39 kotuna indirilmesi, giriş 

aksının traverten, doğu ve batı yönünde oluşturulan yükseltilerin zemin 

tuğlası ile kaplanması, 

 

• Harim zemininin  (alt mahfiller dâhil) zemin tuğlası ve üzerine ahşap 

kaplama (1.sınıf çam) uygulanması, 

 

• Mescit girişinde, sokaktan son cemaat yerine çıkan merdiven basamaklarının 

plastik bantlı traverten ile kaplanması, 

 

• Güney, doğu ve batı yönlerinden beden duvarlarına oturacak, kuzeyde ise 

beden duvarına oturduktan sonra son cemaat yeri üzerini örtecek şekilde 

uzayarak ahşap dikmelerle desteklenen ahşap konstrüksiyon yeni kırma çatı 

yapılması, çatı arasına taşyünü ile ısı yalıtımı, kiremit altına bitümlü karton 

ile su yalıtımı yapılması ve çatının alaturka kiremit ile kaplanması, mescit 

tavanına çıtalı ahşap tavan kaplaması yapılarak nefes alabilen ahşap boyası 

ile boyanması,  

 

• Kare kesitli çinko oluk ve yağmur iniş borularının projedeki yerlerine tespit 

edilmesi, 

 

• Projedeki detayına uygun şekilde minarenin eklenmesi, 

 

• Cephelere grenli dış cephe boyası uygulanması, 

 

•    Pencere ve kapıların (harim giriş kapısı, minare giriş kapısı, şerefeye çıkış 

kapısı) projede detaylanan ölçü ve biçimde, emprenye yapılmış 1.sınıf sert 

ağaçtan   (meşe, kestane) imal edilerek üzerine nefes alabilen ahşap boyasının 

uygulanması, pencerelerde camların; 4 + 4 ısı yalıtımlı cam olması,   
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• Mihrabın iki yanındaki alt sıra pencereleri üzerine (güney beden duvarı) 

ahşap kepenk yapılması 

 

• Alt mahfil korkuluklarının yenilenerek, üzerine nefes alabilen ahşap 

boyasının uygulanması, 

 

önerilmiştir. 

2.2.3.E. Modern Ek: 

 

Yapının özgün dokusuna zarar vermeden, kullanımdan kaynaklı gereklilikler ile 

yapılan ilaveler bu kapsamda değerlendirilmiştir. Aşağıdaki eklentiler projeye dâhil 

edilmiştir; 

 

• Projedeki detayına uygun şekilde kadınlar mahfili eklenmesi, 

 

• Cami çevresine temel alt kotunda drenajın yapılması, 

 

• Projedeki detayına göre minber ve kürsünün ilave edilmesi, 

 

• Cami etrafına 100 cm. genişliğinde tretuvar yapılması ve üzerine kaba yonu 

taşı kaplama yapılması, tretuvarın kesme taş bordür ile sınırlandırılması, 

 

• Harim zeminine elektrik ile çalışan yerden ısıtma sisteminin yapılması, 

önerilmiştir. 

 

2.2.3.F: Kazı, Raspa ve Belgeleme İşleri:  

 

Yapı beden duvarları iç kısmında sıvalı olan bölümlerde ve mihrap üzerinde 

yapılacak olan ince badana raspası ile özgün bezeme araştırması yapılması, özgün 

bezemeye rastlanır ise bu bezemelerin projelendirilip, BKVKK‘na sunulması 

önerilmiştir. 

 

2.2.3.G. Mevcut Hali İle Koruma (Dondurma): 
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 Raspa sonucunda ortaya çıkan duvar dokusundaki bozulmalara  (dizilim 

düzensizlikleri) müdahale edilmemesi önerilmiştir.  

 

   

 (Şekil:2.100): Davutpaşa Camii Restitüsyon Planı Üzerinde Üzerinde Rölöveden 

Gelen Özgün Olmayan Elemanlar  (Muhdes elemanlar kırmızı renk ile 

gösterilmiştir). 
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 (Şekil:2.101): Davutpaşa Camii Restitüsyon Kesiti Üzerinde Özgüne Uygun 

Olmayan Müdahaleler. (Muhdes elemanlar kırmızı renk ile gösterilmiştir.)                                                 

 

 

 (Şekil:2.102): Davutpaşa Camii Restitüsyonu Kuzey Cephesi Üzerinde Rölöveden 

Gelen Özgün Olmayan Elemanlar  (Muhdes elemanlar kırmızı renk ile 

gösterilmiştir). 
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 Yukarıda restitüsyon planı, kesiti ve cephesi üzerinde muhdes elemanlar 

gösterilmiştir. Yapıya sonradan eklenmiş olan muhdes minare, bodrum kata inen ve 

birinci kata çıkan merdiven, son cemaat yeri bölümündeki ara kat döşemesi, yine son 

cemaat yeri içinde ve dışında yer alan duvarlar, dükkan giriş kapıları ortadan 

kaldırılmış, kısmi bodrum kat toprakla kapatılmış, boyutları özgüne uygun olmayan 

pencereler ise restorasyon projesine göre değiştirilmiştir. (Şekil:2.100,101,102)                                          

 

2.2.4. Davutpaşa Camii, Restorasyon Uygulaması Sırasında Ortaya Çıkan 

Yeni Veriler Işığında Alınan Yeni Müdahale Kararları: 

 

Restorasyon sırasında, yapının beden duvarlarının tamamen harman tuğladan  

ve özensizce örüldüğü tespit edildiğinden, cephelerin sıvanmasına karar verilmiştir. 

Ayrıca mihrabın bulunduğu duvardaki açıklıkların niş değil de pencere oldukları 

tespit edildiğinden, doğramaları değiştirilerek korunmaları önerilmiştir. 

 

 

Şekil:2.103: Davut Paşa Camii ahşap tavan bezemesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 

2.2.5. Yapının tamamlanan restorasyon çalışmaları sonucunda günümüzdeki 

durumu: 

 

Davutpaşa Camii’nin restorasyonu, 2014 yılında tamamlanarak cami, ibadete 

açılmıştır. Yapının özgün durumuna ait kesin veriler elde edilemediği için, yapıya 

ilave edilen son cemaat yeri, kadınlar mahfili, ahşap kapı ve pencereler gibi 
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elemanların projede, detayda oldukça sade, herhangi bir yorumda bulunulmadan 

yerlerine uygulanması ön görülmüşken, bu elemanların uygulamada yorum katılarak 

farklı şekillerde detaylandırıldığı göze çarpmaktadır. Bu durumun, koruma 

prensipleri açısından çok sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarmadığı açıkça görülmektedir.   

 

 

 

 (Şekil:2.104): Davut Paşa Camii Son Cemaat Yeri. (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

  

Son cemaat yeri tavanlarında, projesinde olmayan geometrik şekillerden 

oluşturulmuş çıtalı ahşap bezemeler bulunmaktadır (Şekil:2.104). 

 

 

 

 (Şekil:2.105): Davut Paşa Camii Güneydoğu Cephesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 
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 Projede kirpi saçaklar ön görülmüş olmasına rağmen, restorasyon sonrasında 

yapıda, saçak silmesi yapıldığı görülmektedir.  (Şekil:2.105). 

 

 

 (Şekil:2.106): Davut Paşa Camii Güneybatı Cephesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 

 Projede bulunmayan ve yapının özgün durumunda da bulunması mümkün 

olmayan yağmur inişinin yapıldığı görülmektedir.  (Şekil:2.106,107,108). 
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 (Şekil:2.107): Davut Paşa Camii Minaresi.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 

 

 

 (Şekil:2.108): Davut Paşa Camii Kuzeydoğu Cephesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 
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 (Şekil:2.109): Davut Paşa Camii Son Cemaat Yerinden Harime Giriş ve Kadınlar 

Mahfili.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 

 

 

 (Şekil:2.110): Davut Paşa Camii Kuzeydoğu Beden Duvarı ve Mihrab.  (D2 Tasarım 

Arşivi 2016) 

 

Yapının restorasyonu yapılırken, projede güneybatı yönünde bulunan mahfile 

çıkan merdivenin yeri değiştirilerek, kuzeydoğu yönünde uygulanmıştır. Ayrıca, yine 

projede bulunmayan ahşap tavan kaplaması üzerine yine ahşap bir bezeme 

konulmuştur.  (Şekil:2.103). 
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 (Şekil:2.111): Davut Paşa Camii Kuzeydoğu Beden Duvarı (D2 Tasarım Arşivi 

2016) 

 

 

 

 (Şekil:2.112): Davut Paşa Camii Güneybatı Beden Duvarı ve Mihrab.  (D2 Tasarım 

Arşivi 2016) 

 



96 
 

 

 

 (Şekil:2.113): Davut Paşa Camii Ahşap Tavan Bezemesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 

 

 

 (Şekil:2.114): Davut Paşa Camii Güneydoğu Beden Duvarı ve Mihrab.  (D2 Tasarım 

Arşivi 2016) 
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 (Şekil:2.115): Davut Paşa Camii Mihrab ve Minber.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 

 

 

 (Şekil:2.116): Davut Paşa Camii Tavan Bezemesi, Mihrap ve Minber.  (D2 Tasarım 

Arşivi 2016) 

 

 Yapının iç kısmında, aslında ilk restorasyon projesinde olmayan, ancak 

yapının restorasyonu tamamlandıktan sonra ilave edilen ve tadilat projesinde yer alan 

bazı detaylar veya ilk restorasyon projesinden farklı şekilde uygulanan yapı 

elemanları bulunmaktadır. Bunlar; mihrabın form olarak projedeki sade görüntüden 

farklı olması, mihrab etrafındaki niteliksiz kalemişi bezemeler, tavandaki muhdes 

ahşap bezeme ve Kadınlar Mahfili merdiveninin yerinin değiştirilmiş olması olarak 

sıralanabilir (Şekil:2.109,110,111,112,113,114,115,116). 
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2.3. MÜFTÜÖNÜ CAMİİ: 

Müftüönü Camii, Bursa’da Namazgah Yokuşu üzerinde yer alan, tek mekânlı ahşap 

kırma çatılı bir yapıdır.  

2.3.1. Yapının Restorasyon Öncesi Mimari Durumu: 

• Yapının Konumu:  

 Bursa Yıldırım İlçesi’nde bulunan yapının kuzeybatı cephesi Kabakçı Sokak’a, 

Kuzeydoğu Cephesi Namazgah Caddesi’ne bakan bir şekilde konumlanmıştır 

(Şekil:2.117,118,119,120). Tapu bilgilerine göre; H22D07A3C pafta, 104 ada, 1 parsel 

de yer alan cami; 6,80X6,80 metre olan asıl ibadet mekânı ile kuzey yönünde buna ekli 

4,00X6,80 metre ölçülerinde bir son cemaat yerine sahiptir. 

  

 

 (Şekil:2.117): Müftüönü Camii Halihazır Harita Üzerinde Gösterimi. 
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 (Şekil:2.118): Müftüönü Camii Uydu Görüntüsü. 

• Tarihçesi: 

Yazılı kaynaklardan Müftüönü (İshakşah) Camii’nin 1421 yılında yaptırıldığı 

anlaşılmaktadır; 

‘’Namazgâh yolu üzerinde, üzeri ahşap, minaresi küçük ve sade, kâgir, namaza 

kapalı bir mesciddir. Kıblesinde yazısız bir mermer taşlı mezarın kime ait olduğu belli 

değildir. Camiin kapısı üstünde bir kitabesi var  (Silik)  (İshak şah bin İvaz şah el-

sultan Musa) isminde bir zatın 824 de yaptırdığını bildirmekte olduğuna göre cami 

Çelebi devrinde yapılmış oluyor.’’17 

Kazım Baykal, yapım tarihini 824 (Hicri) olarak tespit etmiş, ancak Ayverdi 

kitabeyi daha farklı şekilde yorumlayarak yapım tarihinin aşağıdaki açıklama ile 844 

(Hicri) olduğunu belirtmiştir.  

‘’Namazgâh Caddesi üstünde, Kabakçı Sokağı köşesindedir. Kâzım Bey silik 

olduğunu peşinen bildirdiği kitâbesinde  (İshakşâh bin 'İvazşâh- 'üs-Sultan Mûsâ) 

adında birinin 824 de yapdırdığmı, Şemsüddîn Efendi  (İshakşâh bin 'İvazşâh'üs-

Sultan-ı nev 844) suretini veriyor. Şemsüddîn Efendi el yazmasında dört 'adedini, o 

devirlerin üç'e benzeyen çengelli şekliyle yazdığından, onunki de aslında 824 

________________________  

17 BAYKAL K. Bursa ve Anıtları, İSTANBUL, 1982, s.134 
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tercih etdik. Ahmed Tevhîd Bey  (T.O.M., 1-424) ve Mantran  (a.e., 114) de 824 târihini 

veriyorlar. Fakat yazdıkları metinden ma'nâ çıkmadığından dercinden vazgeçdik. 

6,94.; duvar 0,80 m. dir. İrtifâ'ı içeride 4,5 m. dir. Murabba' olmasına rağmen kubbeli 

olduğuna dâ'ir bir emmâre- ye tesadüf edemedik. Son cemâ'at yeri kapalı olup, garb ve 

şimâl duvarları, şimdi ahşâb, minare tarafın daki cenub duvarı hatıllı moloz taşıyle 

kârgirdir. Aslında iki yan kârgir, önü açık ahşâb revaklı iken, yolun tevsi'inde şimâl 

tarafı mâilen kesilmiş, yerine kârgir yapılmayıp ahşâb ile örtülmüşdür, bu arada ön ta-

raf da kapatılmış demekdir. Cami' duvarlarının çok yeri hâricen sıvalıdır.’’18 

Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler III. Cildi’nde ise aşağıdaki bilgiler yer 

alır; 

‘’Setbaşı - Namazgâh yolu Kabakçı Sokak No. 62'dedir. Kapı üzerindeki silik 

durumda bulunan kitâbesinden, 824 H.  (1421) yılında Çelebi Sultan Mehmed 

devrinde, İshak Şah tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Zaman zaman yapılan 

onarımlar sonucu, yapı aslından uzaklaşmıştır. Kapı üzerindeki kitabe şöyledir : 

Emere bi imâret-i hâzel fakir-ül muhtacü ilâllâhi a'nî İs- hak Şah bin İvaz Şah üs-

Sultan Musa 824 H.’’ 19 

 

Doğusundaki yolun genişletmesi sırasında kuzeydoğu kısmı kesilmiştir. Ahşap 

revakları yıkılan son cemaat yerinin kuzey, doğu ve batı yönleri kapatılarak üzeri ahşap 

tavanlı olarak yeniden yapılmıştır. 

 

Ana mekân ahşap tavanlı, dikdörtgen çerçeveli altı adet alt sıra pencere ve sekiz 

adet üst sıra pencerelidir. Daire kesitli mihrap nişi 65 cm. derinliğinde, kavsarası beş 

mukarnas sırası ile kuruludur. Orijinal mihrabı sade olup yağlı boya ile boyanmıştır. 

1950 yılında eklenen kadınlar mahfili ve minber ahşaptır. Caminin kuzeybatı köşesinde 

yer alan minareye son cemaat yerindeki küçük bir kapıdan çıkılmaktadır. Sekizgen ka-

idesi üç sıra tuğla ve moloz taş örgülüdür.  

_____________________________ 
18 AYVERDİ E.H.Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II.Sultan Murad Devri 2.Baskı,  İSTANBUL, 

1989, s:43 

19 Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler III (Bursa İli Merkez)VGM  Yayınları,1983, s:96 
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Üçgen yüzeyler yardımı ile silindirik gövdeye geçilmekte olup, gövde, petek ve sivri 

külâhı tamamen sıvalıdır.   

 

 (Şekil:2.119): Müftüönü Camii  ( Kabakçı Sokak ) (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 (Şekil:2.120): Müftüönü Camii  ( Namazgah Caddesi )  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 
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• Plan Özellikleri: 

Yapının günümüzdeki mülkiyet durumuna göre bir bahçesi bulunmayıp, beden 

duvarları dış hattı aynı zamanda parsel sınırlarıdır. Dikdörtgen planlı cami 6.80x6.80 

metre ölçülerinde olan asıl ibadet mekanı ile kuzey yönünde bulunan 4.00x6.80 metre 

ölçülerindeki bir son cemaat yerinden ibarettir (Şekil:2.121). Yapının beden duvarları 

75-90 cm. kalınlıktadır. 

 (Şekil:2.121): Müftüönü Camii Planı, Rölöve. (D2 Tasarım Mimarlık 2011) 



103 
 

 

(Şekil:2.122): Son Cemaat Yeri İçinden Giriş Kapısına bakış.  (D2 Tasarım Arşivi 

2011) 

Kuzeybatı cephesinden ahşap, çift kanatlı bir kapı ile son cemaat yerine girilir. Bu 

kapıya dışarıdan altı basamaklı mermer kaplamalı bir merdivenle ulaşılır. Mekâna 

girişte bir hol bulunur, holün sağında ve solunda döşeme yükseltilerek müezzin mahfili 

benzeri yükseltiler oluşturulmuştur. Yükseltiler ile koridor arasında ahşap korkuluklar 

vardır. Bu mekândan minareye ve harime geçiş sağlanmaktadır. Ayrıca kadınlar 

mahfilinin son cemaat yeri üstünde bulunan bölümüne çıkışı sağlayan dairesel demir bir 

merdiven bulunur (Şekil:2.122,123,124,125,126). Bu kısımda, harim ile son cemaat yeri 

arasında bulunan beden duvarı dışındaki tüm duvarlar ve dolayısıyla bu duvarlar 

üzerinde bulunan tüm kapı ve pencereler muhdestir.   

 

(Şekil:2.123): Son Cemaat Yeri demir merdiven ve ayakkabılık.  (D2 Tasarım Arşivi 

2011) 
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 (Şekil:2.124): Minare Giriş kapısı.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 (Şekil:2.125): Son Cemaat Yerindeki Kot Farkları.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 
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 (Şekil:2.126): Son Cemaat Yerinden Harime Geçiş ve Muhdes Ahşap Dikmeler.  (D2 

Tasarım Arşivi 2011) 

 Kadınlar mahfilinin son cemaat yeri üzerine sonradan eklenen kısmını taşıtmak 

için mekânın içine 7 ahşap dikme ilave edilmiş, bu dikmelerin üzerine ahşap kirişler 

oturtularak kadınlar mahfilinin bu kısmı taşıtılmıştır (Şekil:2.126). Bu döşemenin 

eklenmesi sonucu kuzeybatı cephesine açılan 2 pencere düşeyde iki parçaya 

bölünmüştür. Boşlukların bir bölümü son cemaat yeri, diğer bölümü Kadınlar 

Mahfili’nde kalmaktadır. Dikmeler 10x10 cm, dikmelerin taşıdığı kirişler ise 10x15 cm. 

boyutlarındadır. 

Kadınlar Mahfili; Son Cemaat Yerinin üstünün tamamını, harimin üstünün ise 

bir kısmını kaplamaktadır. Yapının kuzeybatı beden duvarı mekanı ikiye bölmektedir. 

Bölünmüş iki mekan arasında geçişi sağlamak için, yapının özgün durumunda 

muhtemelen revzen pencere olan bir pencere aşağıya doğru uzatılarak kapıya 

dönüştürülmüş ve bu şekilde bölünmüş iki kadınlar mahfili mekanı arasında geçiş 

sağlanmıştır. Diğer pencere açıklığı ise olduğu gibi bırakılmıştır 

(Şekil:2.127,128,129,130).   



106 
 

 

 (Şekil:2.127): Son Cemaat Yerinden Mahfile Ulaştıran Merdivenin Çıkış Bölümü.  (D2 

Tasarım Arşivi 2011) 

 

 (Şekil:2.128): Harimden Kadınlar Mahfili.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 



107 
 

 

 (Şekil:2.129): Mahfilden Kuzeydoğu Beden Duvarı.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 (Şekil:2.130): Mahfilden Güneybatı Beden Duvarı ve Mahfilin İki Bölümünü Birbirine 

Bağlayan Kapı.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 Harim; dikdörtgen biçiminde, kareye yakın bir mekandır. Mihrabın bulunduğu 

beden duvarı üzerinde, mihrabın sağında ve solunda pencere ölçülerine yakın ölçüde iki 

niş ve bunların üzerinde iki pencere bulunur. Yine mihrabın sağında ve solunda döşeme 

kısmen yükseltilmiştir. Kuzeydoğu beden duvarı üzerinde ikisi alt diğer ikisi üst kotta 

olmak üzere iki pencere bulunur. Güneybatı beden duvarı üzerinde ise altta bir, üst kotta 

iki olmak üzere üç pencere bulunmaktadır. Özgün durumunda minber bulunmayan 

yapıya sonradan ilave edilen minber tarafından kapatıldığı için muhtemelen sonradan 

ortadan kaldırılmış olan alt seviyedeki pencerenin izlerine, restorasyon esnasında 
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ulaşılması muhtemeldir. Ahşap dikmelerle taşınan kadınlar mahfilinin bir bölümü harim 

içinde kalmaktadır.  Ancak bu mekândan harime ulaşılamamaktadır. Mekânda muhdes 

ısıtma tesisatına ait radyatörler bulunmaktadır (Şekil:2.131,132,133) 

 

 

 (Şekil:2.131): Harim Kuzeydoğu Beden Duvarı (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 (Şekil:2.132) Harim Güneydoğu Beden Duvarı. Mihrap ve Minber.  (D2 Tasarım 

Arşivi 2011) 
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 (Şekil:2.133): Harim Güneybatı Beden Duvarı (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 Minare, caminin batı köşesinde yer alır. Yakın bir tarihte yenilendiği 

bilinmektedir. Malzeme seçimi de bu durumun bir kanıtıdır. Minare kürsüsü yaklaşık 

2,20 m.x2,20 m. ölçülerinde olup gövde çapı 1,70 m.’dir. Yüksekliği zeminden alemin 

üst kotuna kadar 18 m.’dir. 

• Cephe Özellikleri:  

 Sıvalı olan cephelerde dikdörtgen formda ahşap görünümlü pvc doğramalı 

pencereler yer alır.  

 

 (Şekil:2.134): Müftüönü Cami Kuzeybatı (giriş) Cephesi (D2 Tasarım Arşivi 2011) 
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 Kuzeybatı cephesi; giriş cephesidir. Bu cephede son cemaat yerine girişi 

sağlayan ahşap doğramalı çift kanatlı bir kapı, kapı üzerinde yakın zamanda yapıldığı 

anlaşılan bir bezeme yer alır. Kapı üzerinde, sağında ve solunda yer alan pencereler, 

üzerinde bulundukları duvar gibi özgün olamayan öğelerdir. Kot farklılıkları sebebiyle 

giriş kapısı önüne altı basamaklı mermer kaplamalı bir merdiven eklenmiştir. 

Merdivenin sağına ve soluna demir korkuluklar yerleştirilmiştir. Cephe yüzeyinin 

minare tarafı önüne kaldırım üzerinden 48 cm yükseklikte 51 cm genişlikte bir yükselti 

oluşturulmuş ve üzerine beş plastik oturak yerleştirilmiştir. Kuzeybatı cephesinin ve 

minare kaide yüzeylerinden birinin kaldırım üzerinden ortalama 140 cm yükseklikteki 

bölümü fayans ile kaplanmıştır. Ayrıca cephe ve minare birleşiminde bulunan 

duvar üzerinde doğal gaz paneli ve boruları görüntü kirliliğine sebep olmaktadır 

(Şekil:2.134).   

 

 (Şekil:2.135): Müftüönü Cami Güneybatı Cephesi (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 Güneybatı cephesinin yarısından fazlası 36 parseldeki yapı, bina batı köşesine 

yerleştirilmiş minare ve güney köşesine bitişik bahçe duvarı nedeniyle kapalıdır 

(Şekil:2.135). 

 Güneydoğu cephesi de sıvalıdır. Bu duvarda, harimden açılan iki pvc doğramalı 

pencereden başka boşluk bulunmaz. Ayrıca; bu duvarın önüne daha önceden gölgelik 

yapmak için konulan ahşap dikmeler bulunmaktadır (Şekil:2.136). 
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 (Şekil:2.136): Müftüönü Cami Güneydoğu Cephesi (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

Kuzeydoğu cephesinin doğu köşesine bitişik 2 numaralı parselde bulunan mezar, 

cephenin bir bölümünü kapatmaktadır. Bu cephede, harimden açılan dört pencere 

bulunur. Ayrıca; cephenin kuzeybatı cephesi ile kesiştiği köşeden  (kaldırım üst 

kotundan) 163 cm yüksekliğe kadar olan bölüm ve güneydoğu cephesi ile kesiştiği 

köşeden  (kaldırım üst kotundan) 70 cm yüksekliğe kadar olan yüzeye doğal taş 

kapanmıştır (Şekil:2.137). 

 

 (Şekil:2.137): Müftüönü Cami Kuzeydoğu Cephesi (D2 Tasarım Arşivi 2011) 
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• Yapım Sistemi ve Malzeme: 

 Yapının yığma kagir yapım sistemine sahip olduğu görülmektedir. Beden 

duvarları ana taşıyıcılardır.                                

 Yapıdaki izler, yapının beden duvarlarının özgün olduğunu göstermektedir. Beden 

duvarları ortalama 80 cm. kalınlığında, iç ve dış yüzeyde sıvalıdır. Beden duvarları içte 

ve dışta sıvalı olduğundan, pencere açıklıklarında kemer kullanılıp kullanılmadığı 

anlaşılamamaktadır. Zira bunlar dikdörtgen formdadır. Kadınlar mahfili ahşap 

döşemesi, son cemaat yeri zeminine oturan ahşap dikmeler ve onların üzerinde bulunan 

yatay ahşap kirişlerle taşınmaktadır (Şekil:128,138). Mahfile çıkan merdivenler 

sonradan özgüne uygun olmayan malzemeden (çelik) imal edilmiştir (Şekil:123). Son 

Cemaat Yerinin muhdes dış duvarları, beden duvarlarına göre daha incedir. Ahşap 

dikmelerin arasının bir dolgu malzemesi (tuğla, kerpiç vb.) ile doldurulması yöntemiyle 

oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Çatının duvarlar tarafından taşındığı, bunların dışında 

ilave bir düşey taşıyıcıdan yardım almadığı görülür. 

 

 (Şekil:2.138): Mahfil Ahşap Yatay Taşıyıcıları (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 Mihrabın üzeri yağlı boyalıdır (Şekil:2.121). Son cemaat yeri ve kadınlar mahfili 

ahşap yatay ve düşey taşıyıcıları ile korkuluklarında da yağlı boya kullanılmıştır 

(Şekil:2.138). Kuzeybatı cephesinde belli bir yüksekliğe kadar fayans ile kaplanmıştır. 

Kuzeybatı cephesinde giriş kapısına ulaştıran merdiven basamakları mermer 

kaplamalıdır (Şekil:2.134). Harim ve Kadınlar Mahfili zemini ahşap döşeme üzeri halı 

kaplamadır (Şekil:2.139,140). Kadınlar Mahfili tavan kaplaması pvc kaplama, harimin 
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tavanı ise çıtalı ahşap tavan kaplamasıdır (Şekil:2.141,142). Son Cemaat Yerinde düşük 

kotta olan kısmın döşemesi seramiktir. Yükseltilmiş olan kısımlarda şap üzerinde halı 

bulunmaktadır. 

 

 (Şekil:2.139): Harim Zemini Ahşap Döşeme Üzeri Halı Kaplama.  (D2 Tasarım Arşivi 

2011) 

 

 (Şekil:2.140): Kadınlar Mahfili Ahşap Döşeme Üzeri Halı Kaplama.  (D2 Tasarım 

Arşivi 2011) 
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 (Şekil:2.141): Kadınlar Mahfili Pvc Kaplama Tavanı.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 (Şekil:2.142): Harim Ahşap Çıtalı Tavan Kaplaması.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 Kırma çatı formunda olan yapının çatı örtüsü Marsilya kiremittir (Şekil:2.144). 

 Minarenin pabuç bölümü, üç sıra tuğla iki sıra moloz taş almaşık örgülüdür. 

Silindirik olan gövde bölümü karo mozaik kaplamalıdır ve bazı yüzeylerde bu kaplama 

dökülmüş, sıva açığa çıkmıştır. Petek kısmı ise yine silindirik formda karo seramik 

kaplamalıdır. Şerefeye geçiş şerefe altında muhdes bezemelerle sağlanmıştır 

(Şekil:2.143,144). 
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 (Şekil:2.143): Almaşık Örgülü Pabuç bölümü.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 (Şekil:2.144): Kaide, Gövde, Şerefe, Külah ve Alem.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 Minareye Son Cemaat Yerinden ahşap tek kanatlı bir kapı ile giriş sağlanır. 

Şerefeye pvc doğramalı tek kanatlı bir kapı ile çıkış sağlanmaktadır (Şekil:2.147). 

Döşemesi şap olan şerefenin parapetleri beton malzeme üzeri karo mozaik kaplıdır. 

Minare merdivenleri beton malzemeden yapılmıştır (Şekil:2.145). Şerefeye kadar 46 
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rıht ile çıkılmaktadır. Minare rıhtları toplamda 49 adettir. Ahşap iskeletle taşınan konik 

şekildeki külah üzeri beton sıva ve karo seramik kaplıdır (Şekil:2.146). 

 

 (Şekil:2.145): Minare Beton Basamakları (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 (Şekil:2.146): Külah içi.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 
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 (Şekil:2.147): Pvc Doğrama Şerefeye Çıkış Kapısı (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

• Bezemeler:   

Yapıda özgün olarak nitelendirilebilecek tek bezeme ögesi, daha önceden 

bulunduğu yerden sökülerek son cemaat yeri güneydoğu duvarında bulunan kapı 

üzerine konulduğu anlaşılan kitabedir (Şekil:2.149). Bunun dışında özgün olarak 

nitelendirilebilecek bir bezeme ögesine rastlamak mümkün değildir. Ancak, inşaat 

esnasında yapılacak olan raspa sonucunda belki özgün bezemelere rastlamak 

mümkün olabilir. Bunun dışında sonradan yapıldığı anlaşılan, giriş kapısı üzerine 

yerleştirilmiş hat yazısı (Şekil:2.148) ve mihrabın etrafında bulunan hat yazılı şerit 

(Şekil:2.150) özgün olmayan bezeme ögeleri olarak göze çarpmaktadır.     

                             

(Şekil:2.148):Giriş Kapısı Üstündeki Hat Yazısı.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 
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 (Şekil:2.149): Son Cemaat Yeri Güneydoğu Duvarında Bulunan Kapı Üzerindeki Yazı.  

(D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 (Şekil:2.150): Mihrap Yağlı Boyalı Mukarnas ve Etrafındaki Hat Yazısı.  (D2 Tasarım 

Arşivi 2011) 

2.3.2. Müftüönü Camii Restitüsyonu: 

 Cami; bugüne kadar çeşitli onarımlar geçirmiştir. Bursa Eski Eserleri Sevenler 

Kurumu Hizmet Albümünden; 1949 yılında tamir yapılıp ibadete kapalı olan caminin 

yeniden açıldığı anlaşılmaktadır.  
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  Yapı hakkında, ‘’Tarihçe’’ bölümünde yer alan bilgiler, BKVKK ve Bursa 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü arşivleri (Şekil:154), ile yapıdaki izler, dönem yapıları ile 

yapılan karşılaştırmalı çalışmalar restitüsyon ve restorasyon aşamalarında belge 

oluşturmuştur. Tüm bilgiler ışığında restitüsyon projesine ulaşılmayı sağlayan bilgiler 

şunlardır:  

 - Son cemaat yeri dikdörtgen formlu olmalıdır. Doğu ve batıda harim beden 

duvarlarından uzayan duvarlar ile çevrili olmalı, kuzey yönünde; 4 ahşap dikme 

bulunmalı, harimle son cemaat yerinin üzerini kapatan kırma çatı; duvarlar ve bu 

dikmelere oturmalıdır. Son Cemaat Yeri mevcut duvarları yakın bir geçmişte yapılmış 

olmalıdır (Şekil:2.153). 

 - Mevcut son cemaat yeri; doğu yan duvarı bu yöndeki yolun genişletilmesi 

sebebiyle yıkılarak, diyagonal olarak yeniden örülmüş, kuzeyindeki muhdes duvar ile 

kapalı hale getirilmiştir. Bu duvar üzerine kapı ve pencereler açılmıştır (Şekil:2.151).    

 - Harim doğu ve batı beden duvarlarında üçer alt, üçer üst sıra, güney beden 

duvarında mihrabın iki yanında ikişer alt, ikişer üst sıra, kuzey beden duvarında kapının 

iki yanında birer alt sıra  pencere yer almalıdır.  Açıklıklar dikdörtgen olup, doğramalar 

ahşap malzemeden olmalı, mihrabın iki yanındaki alt sıra pencerelerde ise ahşap 

kepenkler bulunmalıdır. 

 - Mevcut doğu cephesindeki tüm pencereler kapatılarak bu cephe 

sağırlaştırılmıştır (Şekil:2.152). Batı cephesi pencereleri korunmuştur. Güney beden 

duvarı alt sıra pencerelerinin her ikisi de cepheden kapatılarak içeride dolap haline 

getirilmiştir.  Kuzey yönünde ise; son cemaat yerinin duvar ile kapatılması ile harimden 

bu yönde açılmış olan pencere ve kapılar içeride kalmış, bu pencerelerden batı 

yönündeki, minarenin ilavesinden sonra kapatılmıştır. Son cemaat yerini kuzeyden 

kapatan muhdes duvar üzerine orta aksta bir giriş kapısı, kapının iki yanında pencereler 

açılmıştır (Şekil:2.151,153). 

 - Duvarların iç yüzeyleri kireç badanalı olup, dış yüzeyde moloz taş örgü üzerinde 

herhangi bir kaplama bulunmamalıdır.  

 - Kadınlar mahfili özgün değildir.  
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 - Harim ve son cemaat yerinin üzerini kapatan ahşap kırma çatı üzeri alaturka 

kiremit örtülü olmalıdır.  

 - Son cemaat yeri zemini zemin tuğlası, harim zemini ahşap döşeme kaplaması 

olmalıdır.  

 

 (Şekil:2.151): Son Cemaat yeri  (BKVKK) arşivinden 

 

 (Şekil:2.152): Kuzeydoğu cephesi  (BVBM) arşivinden 
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 (Şekil:2.153): Kuzey ve Kuzeydoğu cephesi (Ayverdi) 
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 (Şekil:2.154): Vakıf Eski Eser Fişi  (BVBM) arşivinden 

2.3.3. Müftüönü Camii için Restorasyon İnşaatı Öncesinde Eldeki Mevcut 

Verilerle Alınan Restorasyon Müdahale Kararları: 

 

Yapıya ilişkin müdahale kararları aşağıdaki alt başlıklar altında toplanarak 

sınıflandırılmıştır: 

 

2.3.3.A. Strüktürel Sağlamlaştırma (Konsolidasyon): 

  

 10 cm ve üzeri yüzey kaybı görülen taşların çürütme yöntemiyle değiştirilerek, 

benzer boyut ve formda orijinaline uygun taş ile tamamlanmaları, stabilitesi bozulup 

yıkılma tehlikesi arz eden kısımların sökülerek yeniden yapılması, yapının değişik 
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bölümleri üzerinde özgün olmayan kaplama malzemelerinin sökülerek, söküm yapılan 

yüzeylerde kalan çimento harçları ve derzler temizlenmesi,  yüzeydeki tuzlanma 

giderildikten sonra restitüsyondan gelen veriler doğrultusunda, sökülen bölgelerin, 

orijinaline uygun malzeme ve uygulama tekniği doğrultusunda tamamlanması işlemleri 

bu başlık altında değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki müdahalelere karar 

verilmiştir. 

 

• Yapının beden duvarlarında, sıva üzerinde bulunan çatlakların olduğu bölümler 

raspa edilerek çatlak derinliği ve genişliği göz önünde bulundurularak müdahale 

edilmesi, 

  

• Tespit edilen çatlak 3 cm.'ye kadar ise;  orijinaline uygun harç karışımı 

kullanılarak; enjeksiyon yöntemiyle sağlamlaştırma yapılması, 

 

• 3-7 cm arasında ise;  orijinaline uygun harç karışımı kullanılarak; enjeksiyon 

yöntemiyle sağlamlaştırma yapılması, çatlak derinse de duvarın güçlendirilmesi ve eski 

mukavemetine kavuşturulabilmesi için çatlağın her iki tarafını birbirine bağlayacak 

çelik lamalardan yapılan kenetler atılarak araları dolgu malzemesi ile doldurulması 

 

• 7 cm.’den daha büyük ve statik açıdan problem oluşturacak düzeyde ayrılmaların 

olduğu bölümler de ise; tehlike arz eden bölümün sökülerek, orijinaline uygun yapım 

tekniğinde yeniden yapılması 

 

• Minarede, hasarlı bölgelerde zarar görmüş olan taş ve tuğla bölümlerde hasarın  

durumuna göre çürütme yöntemi ile yerinden çıkarılarak yenisi ile değiştirilmesi, 

oluşmuş küçük boşlukların epoksi ile doldurularak sağlamlaştırma yoluna gidilmesi, 

hasar boyutu büyük olan noktalarda kısmi söküm yapılarak bu bölümlerin yeniden 

örülmesi 

 

 önerilmiştir.  
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2.3.3.B. Malzeme Sağlamlaştırma: 

 

 Çimento harçlı derzlerin 5 ila 10 cm kadar temizlendikten sonra, orijinaline 

uygun harç karışımı ve uygulama tekniğiyle yeniden derzlenmeleri, taşlarda, 5-10 cm 

aralığında parça kopması görülen yerlerde kayba uğramış bölümün, orijinaline uygun 

harçla dolgu yapılarak tamamlanması, taş yüzeylerine taşmış olan derzlerin 5 ila 10 cm. 

kadar temizlendikten sonra orijinaline uygun harç karışımı ve uygulama tekniğiyle 

yeniden derzlenmesi ve orijinaline uygun harç karışımı kullanılarak enjeksiyon 

yöntemiyle sağlamlaştırmanın yapılacağı kısımlar bu başlık altında toplanmıştır. 

 

 Bu doğrultuda aşağıdaki müdahalelere karar verilmiştir. 

 

•    Yüzeydeki muhdes eklentiler kaldırıldıktan sonra, gerek duyulan bölümlere 

plastik tamamlamaların yapılması 

 

• Beden duvarları dış yüzeyinde bulunan sıva kaldırıldıktan sonra, çıkan duvar 

yüzeyini oluşturan elemanların derzlerinin orijinaline uygun harç ile 

yenilenmesi,    

 

• Minarede, kürsü almaşık dokusu arasındaki derzlerin orijinaline uygun harç ile 

yenilenmesi, pabuç, gövde, şerefe, petekten karo mozaik kaplamaların altındaki 

yüzeyin derzlerinin yenilenmesi, yüzeyin hidrolik kireç bağlayıcılı harcıyla 

oluşturulmuş sıva ile kaplanması, çatıların minareye yaslandığı noktalarda 

minare duvarının eriyen parçalarının tamamlanması, minare basamaklarında 

kopan ve eriyen parçaların tamamlanması 

                        

            önerilmiştir. 

 
2.3.3.C. Temizleme  (Liberasyon): 

 

 Yapının mevcut beden duvarları üzerinde bitkilenme görülen yüzeylerde bitki 

temizliği önerilmiş, kirlenmeler, nem ve karbon birikiminden kaynaklı kararma ve 

biyolojik bozulmaların da temizlenmesi, ayrıca minarenin mevcut aleminin de 
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temizlenmesi önerilmiştir. Tüm muhdes eklerin ve müdahalelerin kaldırılması da bu 

başlık altında değerlendirilmiştir. 

 

• Mescidin batı yönünde buluna imam evinin tamamen yıkılması, 

 

• Son cemaat yeri muhdes kuzey beden duvarının yerinden kaldırılması, 

 

• Yapıdaki tüm döşeme kaplamalarının kaldırılması, 

 

• Ahşap çatı, tavan kaplaması, yağmur oluk ve inişlerinin tamamen sökülmesi, 

 

•    Cephedeki klima dış ünitesi ve içerideki iç ünitesi ile duvar yüzeylerinde 

bulunan çivi, çengel, kablo kanalı, gibi tüm niteliksiz eklentilerin yapıdan 

uzaklaştırılması, 

 

•    Güney beden duvarında mihrabın iki yanında yer alan pencere boşlukları 

kullanılarak yapılan dolap kapaklarının sökülmesi, 

 

•    Mevcut kadınlar mahfilinin tamamen yerinden kaldırılması, 

      önerilmiştir. 

 

2.3.3.D. Tamamlama ve Bütünleme  (Reintegrasyon): 

 

 Özgün olup, temizleme ve sağlamlaştırma yapılacak yüzeyler, izi olan, yeri, 

boyutu ve malzemesi yapıdan gelen bilgilerle tamamlananlar, izi olmayan, yeri, boyutu 

ve malzemesi yapıdan gelen bilgi ve karşılaştırmalı çalışmalarla yapılan tamamlamalar 

ve mimari gereklilik sebebiyle yapılan tamamlamalar bu başlık altında toplanmıştır. Bu 

doğrultuda; 

 

• Caminin doğusunda, 2 numaralı parselde bulunan bulunan tescilli mezar 

çevresinin geçme demir parmaklıkla çevrelenmesi, 
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• Son cemaat yeri kuzey beden duvarı kaldırıldıktan sonra, duvarın kaldırıldığı 

hatta 25x25cm. ölçüsünde 3 ahşap dikme yerleştirilmesi, dikmeler ile 

aralarındaki korkulukların; emprenye yapılmış sert ağaçtan imal edilip, üzerine 

nefes alabilen ahşap boyası uygulanması, 

 

• Doğu beden duvarının projede belirtilen ölçüde genişletilmesi ve batı beden 

duvarında bulunan pencere ile aynı ölçüde pencere açıklığı oluşturulması, bu 

boşluğa projedeki detayına uygun sert ağaçtan imal edilen pencerenin 

yerleştirilmesi, 

• Beden duvarları iç yüzeylerinde, özellikle pencere üst kısımları ve mihrap 

üzerinde yapılacak bezeme araştırması sonucunda bulguya rastlanmaması 

durumunda kireç sıva, saten alçı ve su bazlı plastik boya uygulanması, dış 

yüzeyde ise hidrolik kireç harcı bağlayıcılı sıva ile sıvandıktan sonra grenli dış 

cephe boyası ile boyanması, 

 

• Harim zeminindeki ahşap zemin kaplamasının yenilenmesi,  (1. sınıf çam 

malzeme ile) altında bulunması muhtemel zemin tuğlası var ise eksik 

parçalarının tamamlanması mevcut değil ise yeniden uygulanması, 

 

• Güney, doğu ve batı yönlerinden beden duvarlarına oturacak, kuzeyde ise beden 

duvarına oturduktan sonra son cemaat yeri üzerini örtecek şekilde uzayarak 

ahşap dikmelerle desteklenen ahşap konstrüksiyon yeni kırma çatı yapılması, 

çatı arasına taşyünü ile ısı yalıtımı, kiremit altına bitümlü karton ile su yalıtımı 

yapılması ve çatının alaturka kiremit ile kaplanması, mescit tavanına çıtalı ahşap 

tavan kaplaması yapılarak nefes alabilen ahşap boyası ile boyanması,  

 

• Kare kesitli çinko oluk ve yağmur iniş borularının projedeki yerlerine tespit 

edilmesi, 

 

• Kuzey beden duvarında bulunan, harime geçiş kapısı olarak kullanılan açıklığın 

yeniden özgün formu olan pencereye dönüştürülmesi,   
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• Son cemaat yerinde yapılan düzenlemeler sonrasında zeminin; giriş kısmı ve iki 

yanında yükseltilmiş bölümler olmak üzere üç bölüm şeklinde düzenlenmesi, 

giriş holünün traverten ile kaplanması, yükseltilmiş bölümler üzerine zemin 

tuğlası uygulanması, kot farkının olduğu bölümleri birbirinden ayıran hat 

üzerine ahşap korkuluk yapılması, korkulukların nefes alabilen ahşap boyası ile 

boyanması, 

 

 

•    Tümüyle sağır olan doğu beden duvarı üzerine; projede belirlenen konum, ölçü 

ve detaylarda çift sıra  (6 adet) pencere açıklığının oluşturulması, bu açıklıklara 

ahşap doğramaların yerleştirilmesi, güney beden duvarında mihrabın iki yanında 

yer alan, cepheden kapatılarak dolap haline getirilen alt sıra pencereleri yeniden 

açılıp, pencerelerin yerleştirilmesi, diğer tüm pencere ve kapıların (harim giriş 

kapısı, minare giriş kapısı, şerefeye çıkış kapısı) projede detaylanan ölçü ve 

biçimde, emprenye yapılmış 1.sınıf sert ağaçtan   (meşe, kestane) imal edilerek 

üzerine nefes alabilen ahşap boyasının uygulanması, pencerelerde camların; 4 + 

4 ısı yalıtımlı cam olması, 

 

•    Alt sıra pencerelerin tümünde geçme demir parmaklık yapılması, mevcut olanlar 

yenilenmesi, mihrabın iki yanında yeniden açılacak olan pencereler üzerine 

ahşap kepenklerin yapılması, 

 

•    Tüm pencerelere ahşap söve uygulanması, kullanılacak ahşabın emprenye 

yapılmış sert ağaçtan  (meşe, kestane) imal edilerek, üzerine nefes alabilen ahşap 

boyası sürülmesi, 

    

• Mihrabın iki yanındaki alt sıra pencereleri üzerine (güney beden duvarı) ahşap 

kepenk yapılması 

 

• Alt mahfil korkuluklarının yenilenerek, üzerine nefes alabilen ahşap boyasının 

uygulanması, 

 

•    Çatının minareye yaslandığı noktalarda su yalıtımı uygulanması ve külah 

üzerinin kurşun kaplanması ve şerefe şebekesinin ince yonutaşı ile yeniden 

yapılması 
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önerilmiştir. 

 

2.3.3.E. Modern Ek: 

 

Yapının özgün dokusuna zarar vermeden, kullanımdan kaynaklı gereklilikler ile 

yapılan ilaveler bu kapsamda değerlendirilmiştir. Aşağıdaki eklentiler projeye dâhil 

edilmiştir; 

 

• Yıkılan imam evinin yerine, projede belirtilen şekilde tuvalet ve abdestliklerin 

düzenlenmesi, 

• Projedeki detayına uygun şekilde kadınlar mahfili eklenmesi, mahfile çıkış 

merdiveninin batı beden duvarına bitişik şekilde yapılması, kullanılacak ahşabın 

1. sınıf çamdan imal edilmesi, üzerine nefes alabilen ahşap boyası uygulanması, 

 

• Cami çevresine temel alt kotunda drenajın yapılması, 

 

• Projedeki detayına göre minber ve kürsünün ilave edilmesi, 

 

• Cami etrafına 100 cm. genişliğinde tretuvar yapılması ve üzerine kaba yonu taşı 

kaplama yapılması, tretuvarın kesme taş bordür ile sınırlandırılması, 

 

• Harim zeminine elektrik ile çalışan yerden ısıtma sisteminin yapılması, 

 

2.3.3.F: Kazı, Raspa ve Belgeleme İşleri:  

 

Yapı beden duvarları iç kısmında sıvalı olan bölümlerde ve mihrap üzerinde 

yapılacak olan ince badana raspası ile özgün bezeme araştırması yapılması, özgün 

bezemeye rastlanır ise bu bezemelerin projelendirilip, BKVKK‘na sunulması 

önerilmiştir. 

 

2.3.3.G. Mevcut Hali İle Koruma (Dondurma): 

 

 Raspa sonucunda ortaya çıkan duvar dokusundaki bozulmalara  (dizilim 

düzensizlikleri) müdahale edilmemesi önerilmiştir.  
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2.3.4. Müftüönü Camii Restorasyon İnşaatı Sırasında Ortaya Çıkan Yeni Veriler 

Işığında Alınan Yeni Müdahale Kararları: 

 

 2011 yılında rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri Bursa Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü tarafından yaptırılan yapının, 2015 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi 

tarafından restorasyon uygulamasına başlanmıştır. Bu kapsamda, yapının tamamında 

restorasyon müdahale kararları gereğince yapılan raspa çalışmaları sonucunda aşağıda 

yer alan tespitler yapılmıştır. 

- Yapının harim beden duvarları, restitüsyon projesinde ön görülen düzenli almaşık 

dokuda olmayıp, düzensiz bir moloz taş örgüdür. Moloz taş örgü içinde yer yer tuğlalara 

rastlansa da düzensiz bir dağılım söz konusudur. Duvar dokusunda yer yer ahşap hatıllar 

da bulunmaktadır (Şekil:2.155). 

 

 

 (Şekil:2.155): Batı beden duvarı. (D2 Tasarım Arşivi 2015) 
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 (Şekil:2.156): Doğu beden duvarı (D2 Tasarım Arşivi 2015) 

 

 (Şekil:2.157): Güney beden duvarı (D2 Tasarım Arşivi 2015) 
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 (Şekil:2.158): Güney beden duvarı (D2 Tasarım Arşivi 2015) 

 Beden duvarlarının raspadan sonraki durumu göz önüne alındığında, onaylı 

restorasyon projesinde de öngörülmüş olan beden duvarlarının dıştan sıvalı olmasının 

doğru olduğu sonucuna varılmıştır. Beden duvarı dış dokusu çok düzensiz bir yapıda 

olduğundan derzlenerek sıvasız şekilde bırakılması uygun görülmemiştir 

(Şekil:2.155,156,157,58).   

Son cemaat yerini çevreleyen duvarların raspası sonucu ise aşağıdaki  

tespitler yapılmıştır: 

 

-Son Cemaat Yeri doğu beden duvarı ahşap taşıyıcı arası kerpiç dolgulu  (hımış tekniği) 

olarak örülmüştür. Yaklaşık 20 cm. kalınlıktaki bu duvarın, restitüsyon projesi 

raporunda da sözü edilen yol yapımı için özgün duvarın yıkılıp, yolun şekline uygun 

olarak tekrar yapılması işlemi sırasında bu teknikle tekrar örüldüğü görülmüştür. Kuzey 

cephesindeki duvarın da yapım tekniği ve malzemesinin doğu cephesi ile aynı olduğu 

görülmektedir. Batı yönündeki son cemaat yeri duvarı ise harim beden duvarları ile aynı 

malzeme ve yapım tekniğiyle örülmüş özgün biçimini korumuştur 

(Şekil:2.159,160,161,162). 
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 (Şekil:2.159): Son Cemaat Yeri Doğu Cephesi duvar dokusu (D2 Tasarım Arşivi 2015) 

 

 (Şekil:2.160): Son Cemaat Yeri Doğu Cephesi duvar dokusu (D2 Tasarım Arşivi 2015) 
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 (Şekil:2.161): Son Cemaat Yeri Kuzey Cephesi duvar dokusu (D2 Tasarım Arşivi 

2015) 

 

 (Şekil:2.162): Son Cemaat Yeri Batı Cephesi iç kısımdan duvar dokusu (D2 Tasarım 

Arşivi 2015) 

• Minare: Raspa sonucunda minare ile ilgili yapılan tespitler aşağıdadır: 

 

 Minarenin tümüyle raspa edilmesi sonucunda, pabuç kısmından sonraki bölümün 

(gövde, şerefe, petek, külah) tamamıyla betonarme olarak yeniden yapıldığı tespit 

edilmiştir. Betonarme olarak yapılan kısmın yüzeyinde derz açılarak tuğla benzeri 

bir görünüm elde edilmeye çalışılmıştır (Şekil:2.163,164,165). 
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 (Şekil:2.163): Raspa sonrası minarenin durumu (D2 Tasarım Arşivi 2015) 

 

 (Şekil:2.164): Raspa sonrası minarenin durumu.  (D2 Tasarım Arşivi 2015) 
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 (Şekil:2.165): Minarede özgün tuğla pabuç bölümünden betonarme kısma geçiş.  

(D2 Tasarım Arşivi 2015) 

• Harimde raspa sonrası tespit edilen kapatılmış özgün pencereler:  

 

  Caminin harim bölümünde, doğu ve batı cephelerinin son cemaat yerine yakın 

kısmında, özellikle iç kısımdan duvar dokusundaki ayrım belirgin şekilde göze 

çarpmaktadır. Bu boşlukların ölçüleri itibariyle, neredeyse simetrik oldukları da göz 

önüne alınırsa, söz konusu boşlukların daha önceden kapatılmış pencereler olduğu 

söylenebilir (Şekil:2.166,167). 

 

 (Şekil:2.166): Restorasyon Sırasında Boşaltılan Pencere Boşluğu (Doğu beden duvarı 

içten)  (D2 Tasarım Arşivi 2015) 
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 (Şekil:2.167): Kapatılmış pencere izi (Harim batı cephesi)  (D2 Tasarım Arşivi 

2015) 

• Güney Cephesi alt seviye pencereler: 

 

 Onaylı restitüsyon ve restorasyon projelerinde, güney cephesinde alt seviyede 

pencere olarak gösterilen boşlukların aslında niş oldukları raspa sonucunda ortaya 

çıkmıştır. Güney cephesine raspa sonrasında dışarıdan bakıldığında pencere olabilecek 

bir ize rastlanmayıp, iç kısımdan ise boşluklu bir yapıda olduğu gözlenmiştir 

(Şekil:2.168,169): 

 

 

 (Şekil:2.168): Güney Cephesi nişler.  (D2 Tasarım Arşivi 2015) 
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 (Şekil:2.169): Güney Cephesi, iç kısımda nişlerin bulunduğu kısım, dışarıdan bakış.  

(D2 Tasarım Arşivi 2015) 

 Yukarıda sözü edilen 5 konu ile ilgili yapılan tespitler sonucunda, restitüsyon ve 

restorasyon projelerinde yapılması gereken değişiklikler aşağıda sıralanmıştır: 

- Yapının harim beden duvarları, restitüsyon projesinde ön görülen düzenli almaşık 

dokuda olmayıp, düzensiz bir moloz taş örgüdür. Moloz taş örgü içinde yer yer tuğlalara 

rastlansa da düzensiz bir dağılım söz konusudur. Duvar dokusunda yer yer ahşap hatıllar 

da bulunmaktadır. Beden duvarlarının raspadan sonraki durumu göz önüne alındığında, 

onaylı restorasyon projesinde de öngörülmüş olan beden duvarlarının dıştan sıvalı 

olmasının doğru olduğu sonucuna varılmaktadır. Beden duvarı dış dokusu çok düzensiz 

bir yapıda olduğundan derzlenerek sıvasız şekilde bırakılması uygun değildir. 

 

- Son Cemaat Yeri batı beden duvarı hariç, son cemaat yerini çevreleyen diğer 

duvarların özgün olmadığı, sonradan yapıldığı açıktır. Son cemaat yeri kuzey ve doğu 

beden duvarlarının 19. YY. sonları veya 20. YY. başlarında, sivil mimarlık örneklerinde 

de görülen ahşap arası kerpiç dolgulu sistemle yapıldığı görülmektedir. Ancak, caminin 

yapım tarihi 1421 olarak tespit edildiğinden, Erken Dönem Bursa Osmanlı 

Mescitleri’nin batı ve doğu yönündeki duvarlarının güney yönünde, son cemaat yeri 

bitimine kadar uzanan, güney kısmı duvarsız ancak tekil düşey taşıyıcılarla  (ahşap 

dikme, mermer, taş) taşınan bir sisteme sahip olduğu düşünüldüğünde, güney kısmının 

duvarsız, doğu bölümünde ise harim beden duvarlarının uzantısı olarak yeniden 

yapılmasının doğru olacağı değerlendirilmiştir. (Şekil:2.170,171,172,173,174). 
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Aşağıda aynı döneme tarihlenen camilerden bazı örnekler bulunmaktadır. 

 

 (Şekil:2.170): İsabey Fenari Camii (D2 Tasarım Arşivi) 

 

 

 (Şekil:2.171): Alaadinbey Camii (D2 Tasarım Arşivi) 
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 (Şekil:2.172): Alaadinbey Camii Son Cemaat Yeri (Hisar)  (D2 Tasarım Arşivi 

2015) 

 

 

 (Şekil:2.173): Tahtalı Camii  (D2 Tasarım Arşivi) 
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 (Şekil:2.174): Tahtalı Camii Son Cemaat Yeri (D2 Tasarım Arşivi 2015) 

- Minarenin tümüyle raspa edilmesi sonucunda, pabuç kısmından sonraki bölümün 

(gövde, şerefe, petek, külah) tamamıyla betonarme olarak yeniden yapıldığını 

saptanmıştır. Betonarme olarak yapılan kısmın yüzeyinde derz açılarak tuğla benzeri bir 

görünüm elde edilmeye çalışılmıştır. Bu durumda, özgün olmayan betonarme kısımların 

tamamının kaldırılması, minarenin dönem özellikleri gereği tuğla olarak tamamlanması 

ve sıvasız olması gerekir. 

 

- Harimde raspa sonrası tespit edilen kapatılmış özgün pencerelerin açılmasının doğru 

olduğu düşünülmüştür.  

 

- Restitüsyon ve restorasyon projelerinde, güney cephesinde alt seviyede pencere olarak 

gösterilen boşlukların aslında niş oldukları raspa sonucunda ortaya çıktığından tadilat 

projesinde niş olarak bırakılmalarına karar verilmiştir. 

 

 Restitüsyon ve restorasyon projeleri üzerinde, yukarıda yapılan değerlendirmeler 

sonucunda ortaya çıkan değişiklikler yapılmıştır.  
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Şekil 3.175: Müftüönü Camii Restitüsyon Planı Üzerinde Rölöveden Gelen Özgün 

Olmayan Elemanlar  (Muhdes elemanlar kırmızı renk ile gösterilmiştir). 

 

Şekil 3.176: Müftüönü Camii Restitüsyon Kesiti Üzerinde Rölöveden Gelen Özgün 

Olmayan Elemanlar  (Muhdes elemanlar kırmızı renk ile gösterilmiştir). 
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Şekil 3.177: Müftüönü Camii Restitüsyon Kuzey Cephesi Üzerinde Rölöveden Gelen 

Özgün Olmayan Elemanlar  (Muhdes elemanlar kırmızı renk ile gösterilmiştir) 

 Müftüönü Camii Plan, kesit ve bir cephesi üzerinde muhdes elemanlar kırmızı 

renk ile belirtilerek gösterilmiştir. (Şekil:2.175,176,177) 

2.3.5. Yapının Tamamlanan Restorasyon Çalışmaları Sonucunda Günümüzdeki 

Durumu: 

 Yapıda; dış cephedeki imalatlar ve minare tamamlanmış olup, iç kısımda 

eksikler bulunmaktadır. Ayrıca bahçe düzenlemesi, tuvalet ve abdestlik yapımı da 

henüz tamamlanmamıştır. Yapının giriş kısmına planlanan merdiven, rampa, son 

cemaat yerinin ahşap dikmeleri projesine uygun olarak tamamlanmıştır (Şekil:2.178).  
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 (Şekil:2.178): Müftüönü Camii Kuzeybatı Cephesi (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 Caminin minaresi, kapı ve pencere boşlukları yine projesine uygun olarak 

tamamlanmıştır. Cephelerde ve minarede müdahale kararlarına uygun olarak imalatlar 

yapılmıştır (Şekil:2.179,180,181,182,183,184).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Şekil:2.179): Müftüönü Camii Güneybatı Cephesi (D2 Tasarım Arşivi 2016) 
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 (Şekil:2.180): Müftüönü Camii Kuzeybatı Cephesi (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Şekil:2.181): Müftüönü Camii Son Cemaat Yeri.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 
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(Şekil:2.182): Müftüönü Camii Kuzeydoğu Cephesi (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Şekil:2.183): Müftüönü Camii Kuzeydoğu Cephesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 
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 (Şekil:2.184): Müftüönü Camii Güneydoğu Cephesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Şekil:2.185): Müftüönü Camii Minberi ve Kuzeydoğu Beden Duvarı.  (D2 Tasarım 

Arşivi 2016) 
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 (Şekil:2.186): Müftüönü Camii Minberi ve Güneydoğu Beden Duvarı.  (D2 Tasarım 

Arşivi 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Şekil:2.187): Müftüönü Camii Güneydoğu Beden Duvarı.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 
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(Şekil:2.188): Müftüönü Camii Kadınlar mahfili ve Harim Girişi.  (D2 Tasarım Arşivi 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Şekil:2.189): Müftüönü Camii Güneybatı Beden Duvarı.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 
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 (Şekil:2.190): Müftüönü Camii Kuzeybatı Beden Duvarı ve Kadınlar Mahfili 

Merdiveni.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 Cami beden duvarlarında, iç kısımda yapılan raspa sonucunda kalemişi 

bezemelere rastlanmamıştır. Bu sebeple duvarlara iç kısımda kireç badana 

uygulanmıştır. Yapının henüz tamamlanmamış iç kısmında, fotoğrafların çekim tarihi  

(17.09.2016) itibariyle proje ve raporlara uygun olmayan bir imalata rastlanmamıştır 

(Şekil:2.185,186,187,188,189,190).  
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2.4.Tahtalı Mescit: 

Tahtalı Mescit, moloz taş örgülü beden duvarlarına sahip kırma çatılı, tek  

mekanlı kagir bir yapıdır. Yapının harim bölümü içten içe 7,05m.x8,70m, son cemaat 

yeri ise yaklaşık 2,45m. x 7,70 0 m. boyutlarındadır. Beden duvarları 40-50 cm. 

aralığındadır. 

 

2.4.1.Yapının Restorasyon Öncesi Mimari Durumu: 

 

 Yapı, ibadete açık olmakla birlikte restorasyona ihtiyaç duymaktadır. 

 

• Yapının Konumu: 

  Tahtalı Mescit  (Hatipzade) Camii; Bursa Osmangazi ilçesi Hisar İçi’nde, batı 

cephesi Tahtalı Sokak’a bakan bir şekilde konumlanmıştır. Tapu bilgilerine göre; 

H22d07a4a pafta, 4752 ada, 37 parsel de yer alan camii; 240 m2 alana sahiptir. 

Kuzey bitişiğinde aynı parselde yer alan imam evi yer alır (Şekil:2.191,192,193). 

Yapının kuzey tarafındaki avluda, kuzeybatı köşesinde üstü açık abdestlikler, 

kuzeydoğu köşesinde ise tuvalet ve lavabo mekanları bulunur. 

 

 (Şekil:2.191): Tahtalı Mescit Halihazır Harita Üzerinde Gösterimi. 
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 (Şekil:2.192): Tahtalı Mescit Uydu Görüntüsü. 

 

 Batı cephesinden demir doğramalı çift kanatlı bir kapı ile avluya girilir. Avlu, 

mescit ile kuzey bitişikte yer alan imam evi arasında kalan boşluk kullanılarak 

oluşturulmuştur. Avluda;  giriş kapısının bulunduğu duvara yaslanmış 

abdestlikler bulunur. Abdestliklerin önünde yükseltilmiş mermer bir döşeme 

bulunmaktadır (Şekil:2.194,195,196). 

 

 (Şekil:2.193): Tahtalı Mescit, Tahtalı Sokak’tan Bakış. (D2 Tasarım Arşivi 2011) 
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 (Şekil:2.194): Batı Cephesi Avlu Giriş Kapısı.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 

 

 (Şekil:2.195): Avlu Giriş Kapısı ve Abdestlikler.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 
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 (Şekil:2.196): Avluda Hela ve Lavabo.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

• Tarihçesi: 

Yapının tarihçesi hakkında yazılı kaynaklarda aşağıdaki bilgiler yer almaktadır: 

‘’Hisar Semti, Zindankapı Caddesi, Tahtalı Sokak, No. 10'da bulunmaktadır. 

Yapıldığı tarih ve yaptıranı kesin olarak bilinemeyen mescidin XVI. - XVII. yüzyıla 

ait olabileceği düşünülebilir. Duvarları moloz taş örgülü, üstü ahşap ve kiremit kaplı 

bir yapıdır. Son cemaat yeri; 2,45x7,70 metre iç ölçülerinde, kuzey yönü kapalı ve 

ahşap tavanlıdır. Asıl ibadet alanı; 7,05X8,70 metre iç ölçülerinde, dikdörtgen 

planlı, üzeri düz ahşap tavanlıdır. Doğu yönünde penceresi bulunmayan yapıyı, 

diğer ana yönlerdeki altlı üstlü dikdörtgen çerçeveli son pencere aydınlanmaktadır. 

Mihrap kavsarası üç sıra mukarnas sırasıyla kurulmuş, yarım daire kesitli bir niş 

halindedir. Mihrap tamamen yağlı boya ile kapatılmıştır. Kuzeybatı yönünde yer 

alan ahşap minareye son cemaat yerinden çıkılmaktadır.’’
 20 

 

Kazım Baykal ise ‘’Filiboz mahallesinin Zindan kapı caddesinde moloz taşla 

yapılmış, üstü ahşap ve kiremit, minaresiz, minbersiz, kitabesiz, haziresiz, kadro dışı, 
 

 

_______________________________________ 

20 Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler III (Bursa İli Merkez)VGM  Yayınları,1983, 

s:182 
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cemaat idaresinde ve namaza açıktır. Yaptıranı ve tarihi tesbit edilemedi.’’
 21 

ifadeleriyle yapıdan söz etmiştir. 

 

• Plan Özellikleri: 

Yapının, dış cepheye bakan tüm kapı ve pencereleri PVC doğramadan imal 

edilmiştir (Şekil:2.188). Tuvalet eklentisinin çatısı kuzey cephesinde bulunan 

pencerelerin bir bölümünü kapatmaktadır (Şekil:2.197).  

 

 

 

 (Şekil:2.197): Son Cemaat Yerinde Merdiven Altındaki Depo.  (D2 Tasarım Arşivi 

2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________ 

21 BAYKAL K. Bursa ve Anıtları, İSTANBUL, 1982, s.134 
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 (Şekil:2.198): Tahtalı Mescit Planı, Rölöve (D2 Tasarım Mimarlık 2011). 

 

 Son cemaat yeri muhdes iç duvarlarla üç mekâna ayrılmıştır. Giriş kapısı 

aksında bir hol mekânı oluşturulmuş, buradan diğer iki bölüme ve minareye geçiş 

sağlanmıştır. Bunlardan biri, depo olarak kullanılan ve ahşap dikmelerle taşınan 
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minarenin, merdiven altıdır (Şekil:2.198). Yapının kuzeydoğu köşesinde ise, son 

cemaat yeri içinde yine depo olarak kullanılan ve ahşap tek kanatlı bir kapı ile girilen 

bir bölüm daha bulunmaktadır (Şekil:2.199,202). Son cemaat yerinin kuzeybatı 

köşesinden bir merdivenle de ahşap minareye geçilir. (Şekil:2.201).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Şekil:2.199): Son Cemaat Yerine giriş kapısı.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Şekil:2.200): Son Cemaat Yerinden Depo Mekanına Giriş Kapısı.  (D2 Tasarım 

Arşivi 2011) 



157 
 

 

 

 (Şekil:2.201): Son Cemaat Yerinden Minareye Çıkış.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 

 

 (Şekil:2.202): Yapının Kuzeydoğu Köşesindeki Depo Mekânı.  (D2 Tasarım Arşivi 

2011) 
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 Minare, caminin kuzeybatı köşesinde yer alır. Son Cemaat Yerinden 10 rıhtlık bir 

ahşap merdiven ile minareye girişi sağlayan kapı boşluğuna ulaşılır (Şekil:2.201,204). 

Minarenin silindirik olan gövde bölümü; yaklaşık 13 cm.x13 cm. ölçülerindeki ahşap 

dikmelerin etrafına giydirilen ahşap kaplamadan oluşur. Minarenin gövde kısmının 

genişliği yaklaşık 130 cm. kalınlıkta olup, 10,30 m. yüksekliktedir. 

 

 

 (Şekil:2.203): Minare Gövde, Şerefe, Petek ve Alem (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 

 (Şekil:2.204): Minareye Çıkış Kapı Boşluğu.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 
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 (Şekil:2.205): Minare Ahşap Basamakları.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 

 

 (Şekil:2.206): Külah iç kısmı.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 
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 (Şekil:2.207): Kutu Profil ve Saçtan Yapılmış Şerefeye Çıkış Kapısı  (D2 Tasarım 

Arşivi 2011). 

 

 Asıl ibadet mekanı olan harim’e Son Cemaat Yeri’nden iki kanatlı ahşap bir 

kapı ile girilir. Harimin kuzey beden duvarına bitişik, mekânın hemen giriş kısmında 

sağlı sollu alt mahfiller yer alır (Şekil:2.208). Mahfiller ile harimin zemini arasında 

yaklaşık 15 cm.’lik bir kot farkı göze çarpar. Mahfiller ahşap korkuluklarla 

çevrilidirler. Açıkta bulunan dört ahşap dikme kadınlar mahfilini taşımaktadır. 

 

 

 (Şekil:2.208): Harim Kuzey Beden Duvarı.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 
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 (Şekil:2.209): Kadınlar mahfili Merdiveni Altında depo.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 Harimden kadınlar mahfili’ne 7 rıhttan oluşan bir merdivenle ulaşılır.  

Merdiven altındaki boşluk ahşap bir kapı eklenerek depo olarak değerlendirilmiştir 

(Şekil:2.208,209). Kadınlar mahfili döşemesi kuzey, batı ve doğu beden duvarlarına 

yaslanmıştır. Mahfilin, harimin içinde kalan bölümü bitiminde ahşap korkuluklar yer 

almaktadır (Şekil:2.210). 

 

 (Şekil:2.210): Kadınlar Mahfili (D2 Tasarım Arşivi 2011) 
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 (Şekil:2.211): Harim Doğu Beden Duvarı (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 

 

 (Şekil:2.212): Harim Güney Beden Duvarı.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 
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 (Şekil:2.213): Harim Güney Beden Duvarı (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 Güney beden duvarının ortasına mihrap, doğu beden duvarı ile kesiştiği köşeye 

beton kürsü ve batı beden duvarı ile kesiştiği köşeye ahşap minber yerleştirilmiştir 

(Şekil:2.211,212,213,214). Mihrabın sağında ve solunda duvardan 52 cm. harime 

doğru uzanan, 28 cm yükseklikte yükseltilmiş döşeme mevcuttur. Ayrıca bu 

yükseltilmiş döşemelerin üst kotunda birer niş bulunur ki bunlara ahşap kapaklar 

yapılarak dolap olarak kullanılmaları sağlanmıştır (Şekil:2.214). Harim batı beden 

duvarında artık kullanılmayan bir baca bulunur (Şekil:2.216). 

 

 (Şekil:2.214): Harim Güney Beden Duvarında Nişler.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 
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 (Şekil:2.215): Harim Batı Beden Duvarı.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 

 

 (Şekil:2.216): Harim Batı Beden Duvarında Baca.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 
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• Cephe Özellikleri:  

 Sıvalı olan cephelerde PVC malzeme ile yenilenmiş pencere doğramaları yer 

alır. Batı cephesinden çift kanatlı demir doğrama bir kapı ile avluya girilir. Yine batı 

cephesi, yerden ortalama 80 cm. yüksekliğe kadar fayans ile kaplanmıştır. Bu 

cephenin hemen bitiminde, güney tarafında komşu binanın bahçe giriş kapısı bulunur 

(Şekil:2.217,218,219). 

 

 (Şekil:2.217): Tahtalı Mescit Batı Cephesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 

 

 (Şekil:2.218): Tahtalı Mescit Batı Cephesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 
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 (Şekil:2.219): Tahtalı Mescit Batı Cephesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 Batı Cephesinin güney yönünde bitişiğinde bulunan komşu bina bahçesine 

girildiğinde güney cephesi görülmektedir. İmar planında yol olarak belirlenen bu 

bölüm, 38 numaralı parsel maliki tarafından işgal edilmiş durumdadır. Bu cephede 

alt seviyede pencere bulunmayıp üst seviyede iki pencere bulunur (Şekil:2.220). 

 

 

 (Şekil:2.220): Tahtalı Mescit Güney Cephesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 
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 (Şekil:2.221): Tahtalı Mescit Doğu Cephesi ve Komşu Binanın Durumu.  (D2 

Tasarım Arşivi 2011) 

 

 

 

 (Şekil:2.222): Tahtalı Mescit Doğu Cephesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 
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Doğu Cephesinin baktığı boşluk ta yine 38 numaralı parsel tarafından 

kullanılmaktadır. Bu cephe tamamıyla sağırdır (Şekil:2.221,222).  

 

Kuzey cephesi, batı cephesinden demir doğramalı çift kanatlı bir kapı ile geçilen 

avludan algılanabilen, yapıya girişin sağlandığı kapının bulunduğu cephedir. Bu 

cephede 2 kapı ve 3 pencere bulunur. Pencerelerden biri, son cemaat yirine girişi 

sağlayan pvc kapının üzerindedir. Hela ve abdestlik eklentisi de bu cepheye bitişiktir. 

Yerden yaklaşık 110 cm. yüksekliğe kadar traverten kaplama yapılmıştır 

(Şekil:2.197). 

 

• Yapım Tekniği ve Malzeme: 

Yapının yığma kâgir yapım sistemine sahip olduğu görülmektedir. Beden  

duvarları ana taşıyıcılardır. Minareye ait taşıyıcı sistem özellikleri minareden söz 

edilen bölümde anlatılmıştır (sayfa 171). Yapının beden duvarları 85-100 cm. 

kalınlıktadır. Kadınlar mahfili ahşap döşemesi, harim yönünde dört ahşap dikmeye, 

diğer üç yönde duvarlara taşıtılan yine ahşap kirişler tarafından taşınmaktadır 

(Şekil:2.211,223). 

 

 (Şekil:2.223): Kadınlar Mahfili Ahşap Dikme ve Kiriş İlişkisi.  (D2 Tasarım Arşivi 

2011) 
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 (Şekil:2.224):  Harim üstü İki Ahşap Kiriş.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

  

 

 

 (Şekil:2.225): Harim üstü İki Ahşap Kiriş.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 Harimde, saçak seviyesinde kuzey-güney yönünde uzanan ve muhtemelen 

çatının taşınması için sonradan ihtiyaç duyulan iki ahşap kiriş bulunmaktadır 

(Şekil:2.224,225). Son cemaat yerinin bir bölümünden görünen çatı mertekleri ve 

çatıya çıkış kapağı, çatı malzemesinde deformasyonlar olduğunu, çatı taşıyıcı 

sistemine ait elemanların yenilenmesi gerektiğini göstermektedir (Şekil:2.226). 
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  (Şekil:2.226): Çatı Mertekleri Ve Çatıya Çıkış Kapağı.  (D2 Tasarım Arşivi 

2011) 

 

Beden duvarlarının iç ve dış yüzeyleri sıvalıdır. Duvarlarda iç kısımda sıva ve 

üzerine plastik boya, yer yer yağlı boya uygulaması yapılmıştır. Mihrabın tamamı 

yağlı boyalıdır. Kadınlar mahfili ahşap yatay ve düşey taşıyıcıları ile korkulukları da 

yağlı boyalıdır. Avlu zemininde yer yer mermer ve dökme mozaik malzemeye 

rastlanır (Şekil:2.196,197). Son Cemaat Yeri girişindeki koridor kısmı zemini karo 

seramik kaplama, diğer zeminler şaptır (Şekil:2.201). Harim zemini ahşap döşeme 

üzeri halı kaplıdır. Çatı örtüsü Marsilya kiremittir (Şekil:2.227). 
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 (Şekil:2.227): Marsilya Kiremit Üst Örtü (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

Minarede ise iç yüzeyler yağlı boyalı olup, dış yüzey sıvanmıştır. (Şekil:2.203). 

Şerefeye demir doğrama bir kapı ile çıkış sağlanmaktadır (Şekil:2.207). Zemininin 

döşeme kaplaması şap olan şerefenin şebekesi betondur. Minare merdivenleri ahşap 

malzemeden yapılmıştır. Şerefeye kadar 20 rıht ile çıkılmaktadır. Minare rıhtları 

toplamda 21 adettir (Şekil:2.205).  Ahşap iskeletle taşınan konik şekildeki külah 

üzeri dış cephede çimento esaslı sıva ile kaplıdır (Şekil:2.206). Minarenin alemi 

bakır olup, şakulünden kaymış olduğu çıplak göz ile algılanabilmektedir. 

 

• Bezemeler:  

 Yapının, hiçbir özgün bezeme ögesine rastlanamamış olup, restorasyon 

esnasında yapılacak raspa sonucunda duvarda bezemeye rastlanması muhtemeldir. 

Son cemaat yerinden harime geçişi sağlayan kapı üzerinde bulunan Osmanlıca 

yazının özgün olma ihtimali bulunmaktadır.  
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 (Şekil:2.228): Son Cemaat Yerinden Harime Geçişi Sağlayan Kapı Üzerinde 

Bulunan Osmanlıca Yazı.  (D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 

 

 (Şekil:2.229): Mihrap Üzerinde Özgün Olmayan Bezemeler.  (D2 Tasarım Arşivi 

2011) 

 



 

Mihrap

(Şekil:2.229

 

2.4.2.Tahtalı Mescit Restitüsyonu:

 

      Tarihi 

‘’Tarihçe’’ bölümünde yer alan bilgiler, BKVKK ve Bursa 

Müdürlüğü arşivleri, ile yapıdaki izler,

raspası çalışmaları ve 

restitüsyon ve restorasyon aşamalarında belge oluşturmuştur. 

ulaşılmayı s

 

- Doğu beden duvarındaki tüm pencereler kapatılara

(Şekil:2.230

duvarında raspa ile pencere araştırması yapılmıştır. Yapılan raspa çalışmas

beden duvarı alt kotunda

pencere di

 

 

 (Şekil:2.230

Mihrap yağlı boyalı olup, üzerinde özgün olmayan bezemeler bulunur

.229). 

Tahtalı Mescit Restitüsyonu:

 araştırmalar

‘’Tarihçe’’ bölümünde yer alan bilgiler, BKVKK ve Bursa 

Müdürlüğü arşivleri, ile yapıdaki izler,

raspası çalışmaları ve 

restitüsyon ve restorasyon aşamalarında belge oluşturmuştur. 

ulaşılmayı sağlayan bilgiler 

oğu beden duvarındaki tüm pencereler kapatılara

30). Batı beden duvarında bulunan pencereler

duvarında raspa ile pencere araştırması yapılmıştır. Yapılan raspa çalışmas

beden duvarı alt kotunda

pencere dikdörtgen formda tertiplenmiştir

.230):Kapatılan Pencerelerin Bulunduğu Duvarlar.

yağlı boyalı olup, üzerinde özgün olmayan bezemeler bulunur

Tahtalı Mescit Restitüsyonu:

araştırmalarda; yapının

‘’Tarihçe’’ bölümünde yer alan bilgiler, BKVKK ve Bursa 

Müdürlüğü arşivleri, ile yapıdaki izler,

raspası çalışmaları ve dönem yapıları ile yapılan karşılaştırmalı çalışmalar 

restitüsyon ve restorasyon aşamalarında belge oluşturmuştur. 

ağlayan bilgiler şunlardır:

oğu beden duvarındaki tüm pencereler kapatılara

Batı beden duvarında bulunan pencereler

duvarında raspa ile pencere araştırması yapılmıştır. Yapılan raspa çalışmas

beden duvarı alt kotunda pencere boşluğu bulunmuştur.

kdörtgen formda tertiplenmiştir

):Kapatılan Pencerelerin Bulunduğu Duvarlar.
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yağlı boyalı olup, üzerinde özgün olmayan bezemeler bulunur

Tahtalı Mescit Restitüsyonu: 

yapının fotoğraflarına

‘’Tarihçe’’ bölümünde yer alan bilgiler, BKVKK ve Bursa 

Müdürlüğü arşivleri, ile yapıdaki izler, yapının belli bölümlerinde yapılan araştırma 

dönem yapıları ile yapılan karşılaştırmalı çalışmalar 

restitüsyon ve restorasyon aşamalarında belge oluşturmuştur. 

şunlardır: 

oğu beden duvarındaki tüm pencereler kapatılara

Batı beden duvarında bulunan pencereler

duvarında raspa ile pencere araştırması yapılmıştır. Yapılan raspa çalışmas

pencere boşluğu bulunmuştur.

kdörtgen formda tertiplenmiştir (Şekil:2

):Kapatılan Pencerelerin Bulunduğu Duvarlar.
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yağlı boyalı olup, üzerinde özgün olmayan bezemeler bulunur

fotoğraflarına ulaşılamamıştır. 

‘’Tarihçe’’ bölümünde yer alan bilgiler, BKVKK ve Bursa 

yapının belli bölümlerinde yapılan araştırma 

dönem yapıları ile yapılan karşılaştırmalı çalışmalar 

restitüsyon ve restorasyon aşamalarında belge oluşturmuştur. 

oğu beden duvarındaki tüm pencereler kapatılara

Batı beden duvarında bulunan pencereler

duvarında raspa ile pencere araştırması yapılmıştır. Yapılan raspa çalışmas

pencere boşluğu bulunmuştur.

(Şekil:2.230,

):Kapatılan Pencerelerin Bulunduğu Duvarlar.

yağlı boyalı olup, üzerinde özgün olmayan bezemeler bulunur

ulaşılamamıştır. 

‘’Tarihçe’’ bölümünde yer alan bilgiler, BKVKK ve Bursa 

yapının belli bölümlerinde yapılan araştırma 

dönem yapıları ile yapılan karşılaştırmalı çalışmalar 

restitüsyon ve restorasyon aşamalarında belge oluşturmuştur. Restitüsyon proje

oğu beden duvarındaki tüm pencereler kapatılarak sağırlaştırılmıştır

Batı beden duvarında bulunan pencerelerin simetriğinde,

duvarında raspa ile pencere araştırması yapılmıştır. Yapılan raspa çalışmas

pencere boşluğu bulunmuştur. Kapatılan alt sıra üç adet 

,231,232,233

):Kapatılan Pencerelerin Bulunduğu Duvarlar.(D2 Tasarım Arşivi 2012)

yağlı boyalı olup, üzerinde özgün olmayan bezemeler bulunur

ulaşılamamıştır. Yapı hakkında, 

‘’Tarihçe’’ bölümünde yer alan bilgiler, BKVKK ve Bursa Vakıflar Bölge 

yapının belli bölümlerinde yapılan araştırma 

dönem yapıları ile yapılan karşılaştırmalı çalışmalar 

Restitüsyon proje

k sağırlaştırılmıştır

in simetriğinde, doğu beden 

duvarında raspa ile pencere araştırması yapılmıştır. Yapılan raspa çalışmasında doğu 

Kapatılan alt sıra üç adet 

231,232,233). 

 

(D2 Tasarım Arşivi 2012)

yağlı boyalı olup, üzerinde özgün olmayan bezemeler bulunur 

Yapı hakkında, 

Vakıflar Bölge 

yapının belli bölümlerinde yapılan araştırma 

dönem yapıları ile yapılan karşılaştırmalı çalışmalar 

Restitüsyon projesine 

k sağırlaştırılmıştır 

doğu beden 

ında doğu 

Kapatılan alt sıra üç adet 

(D2 Tasarım Arşivi 2012) 
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 (Şekil:2.231): Doğu Beden Duvarı Alt Kotta Pencere Boşluğu Araştırması. (D2 

Tasarım Arşivi 2012) 

 

 

 (Şekil:2.232): Doğu Beden Duvarı Alt Kotta Pencere Boşluğu Araştırması.  (D2 

Tasarım Arşivi 2012) 
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 (Şekil:2.233): Doğu Beden Duvarı Alt Kotta Pencere Boşluğu Araştırması.  (D2 

Tasarım Arşivi 2012) 

 

 Harimin mevcut batı beden duvarındaki üç alt sıra pencere özgün kabul 

edilmiştir. Ancak günümüzde tüm doğramalar PVC malzemeden yenilenmiştir. Bu 

pencerelerin dönem özelliği olarak ahşap doğramalı olduğu düşünülmektedir. Üst 

kotta yer alan üç pencere için yapılan raspa çalışmasında ve dönem yapılarıyla olan 

karşılaştırmalı çalışmada bu formda revzen pencerelere rastlanmamıştır. Bu sebeple 

özgün olmadıkları düşünülmektedir (Şekil:2.234,235). 

 



176 
 

 

 

 (Şekil:2.234): Batı Beden Duvarı Üst Kotta Pencere Boşluğu Araştırması.  (D2 

Tasarım Arşivi 2012) 

 

 (Şekil:2.235): Batı Beden Duvarı Üst Kotta Pencere Boşluğu Araştırması.  (D2 

Tasarım Arşivi 2012) 
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           Hâlihazırda güney beden duvarında mihrabın her iki yanında bulunan ahşap 

dolapların özgün olmadığı düşünülmektedir. Yapıda, 38 parselden izin 

alınamadığından raspa çalışması yapılamamıştır. Dönem örneklerinden Zafranlık 

Mescidi ve Nakkaş Ali Mescitleri ile karşılaştırıldığında bu açıklıkların pencere 

olduğu ve ahşap kepenklerle kapatıldığı görülmüştür (Şekil:2.236,237). 

 

 

 

 (Şekil:2.236): Zafranlık Mescidi. (BVBM Arşivi 2012) 

 

 

 

 (Şekil:2.237): Nakkaş Ali Mescidi.  (BVBM 2012) 
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            Kuzey beden duvarı orta aksında harime açılan bir giriş kapısı ile sağ ve 

solunda yer alan iki adet ahşap pencere özgün kabul edilmiştir. Mevcut durumda 

batıdaki pencere kapalı olup raspa sonucu ortaya çıkarılmıştır. Bu pencerenin, 

minarenin eklenmesiyle kapatıldığı tespit edilmiştir (Şekil:2.238,239,240). 

 

 

 

 (Şekil:2.238): Minarenin Eklenmesi Sonucunda Kapatılan Pencere İzi.  (D2 Tasarım 

Arşivi 2013) 
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 (Şekil:2.239): Minarenin Eklenmesi Sonucunda Kapatılan Pencere araştırması.  (D2 

Tasarım Arşivi 2013) 

 

 

  

 (Şekil:2.240): Minarenin Eklenmesi Sonucunda Kapatılmış olması Muhtemel 

Pencere Araştırması.  (D2 Tasarım Arşivi 2013) 

 Harim ve son cemaat yeri tavan kaplaması, çıtalı ahşap kaplamadır. 22 
_______________________________________ 

22 Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler III (Bursa İli Merkez)VGM  

    Yayınları,1983, s:183 
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 Dönem örnekleri ile yapılan karşılaştırmalı çalışmada kullanılan malzemeler 

doğrultusunda, harim zemininin ahşap döşeme, son cemaat yeri zemininin ise zemin 

tuğlası olduğu sonucuna varılmıştır (Şekil:2.241). 

 

 

 

 (Şekil:2.241):Şehabettin Paşa Camii Son Cemaat Yeri Zemini.  (D2 Tasarım Arşivi 

2013) 

 

            Mevcut kadınlar mahfili özgün değildir. Yapıdaki izlerden kadınlar 

mahfilinin, kuzey duvarı pencerelerini dikey yönde bölüyor olması, daha sonraki 

dönemlerde ilave edildiğini göstermektedir (Şekil:2.242). 
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 (Şekil:2.242):  Kuzey Duvarı Pencerelerini Dikey Yönde Bölen Mahfil Döşemesi.  

(D2 Tasarım Arşivi 2013) 

            

 Günümüzde harimde bulunan ahşap minber ve kürsü özgün değildir. Mahalle 

mescitlerinin plan özellikleri araştırıldığında minber, kürsü ve minarenin 

bulunmadığı görülmüştür.  

 

 Mevcut son cemaat yeri;  doğu ve batısında uzanan duvarlar ve kuzeyindeki 

muhdes duvar ile kapalı hale getirilmiştir. Kuzeydeki muhdes duvar üzerine kapı ve 

pencereler açılmıştır. Yapılan araştırmalarda bu bölümle ilgili herhangi bir veriye 

ulaşılamamıştır. Mescidin plan özellikleri, bu duvarın diğer beden duvarından ince 

olması ve Tablo:3.1’de örnekleri verilen onaltıncı ve onyedinci yüzyıllarda yapılmış 

olan yapılar ile karşılaştırıldığında; son cemaat yeri kuzeyinde beş ahşap dikme 

bulunduğu düşünülmektedir. Dönem örneklerinden Zafranlık Mescidi, Şahabettin 

Paşa Cami ve Nakkaş Ali Mescidi incelendiğinde harimle son cemaat yerinin üzerini 

kapatan kırma çatı, duvarlar ve bu dikmelere oturuyor olmalıdır 

(Şekil:2.243,244,245). Son cemaat yeri doğu duvarında bulunan pencere açıklığı 

özgündür. Bu pencerenin simetriğinde yer alan batı duvarında yapılan raspa 

çalışmasında pencere izine rastlanmamıştır (Şekil:2.246,247). 
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 (Şekil:2.243):Nakkaş Ali Mescidi Son Cemaat Yeri.  (D2 Tasarım Arşivi 2013) 

 

 

 

 (Şekil:2.244): Zafranlık Mescidi Son Cemaat Yeri.  (D2 Tasarım Arşivi 2013) 
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 (Şekil:2.245): Şahabettin Paşa Cami Son Cemaat Yeri.  (D2 Tasarım Arşivi 2013) 

 

 

 

 (Şekil:2.246):Son Cemaat Yeri Doğu Duvarı Pencere Araştırma Raspası.  (D2 

Tasarım Arşivi 2013) 
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 (Şekil:2.247):Son Cemaat Yeri Doğu Duvarı Pencere Araştırma Raspası.  (D2 

Tasarım Arşivi 2013) 

           

 Günümüzde bulunan ahşap minare özgün değildir. Yapılan araştırmalar 

sonuncunda; BKVKK ve BVBM arşivinde 1967 yılına ait olan tespit fişi, son 

cemaat yeri güney duvarında minare merdivenlerinin yapılmasıyla kapatılan 

pencere boşluğu ve mescitlerde minare olmaması nedeniyle özgün olmadığı 

düşünülmektedir (Şekil:2.239,240,248). 

 

 (Şekil:2.248): Tespit Fişi. (BVBM Arşivi) 
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- Cepheler: 

 Yapının iç yüzeylerinin kireç badana, dış yüzeylerin ise yapılan raspa 

çalışmasında düzgün bir duvar dokusuna rastlanmadığı için moloz taş üzeri sıvalı 

olduğu düşünülmektedir. Pencere açıklıklarının dikdörtgen, çift kanatlı ve ahşap 

doğramalı olduğu düşünülmektedir (Şekil:2.249,250,251). 

 

 (Şekil:2.249): Duvar Dokusu Araştırma Raspası.  (D2 Tasarım Arşivi 2012) 

 

 (Şekil:2.250): Duvar Dokusu Araştırma Raspası  (D2 Tasarım Arşivi 2012) 



 

 

 

 

 Mevcut batı duvarının uzan

olması ve

değerlendirilmiştir

 (Şekil:2

 (Şekil:2.251

Mevcut batı duvarının uzan

olması ve yapının plan bütünlü

değerlendirilmiştir (Şekil:2

(Şekil:2.252): Batı 

.251): Doğu Cephesi 

Mevcut batı duvarının uzan

yapının plan bütünlü

(Şekil:2.252,253

Batı Duvarının Uzan
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oğu Cephesi Pencere Açıklıkları (BVBM Arşivi)

Mevcut batı duvarının uzantısı gibi görünen eklenti duvarın

yapının plan bütünlüğüne aykırı olması gibi nedenlerle 

.252,253). 

Duvarının Uzantısı Gibi Görünen Eklenti Duvar.

Arşivi 2013)
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Pencere Açıklıkları (BVBM Arşivi)

tısı gibi görünen eklenti duvarın

ne aykırı olması gibi nedenlerle 

tısı Gibi Görünen Eklenti Duvar.

Arşivi 2013) 

Pencere Açıklıkları (BVBM Arşivi)

tısı gibi görünen eklenti duvarın

ne aykırı olması gibi nedenlerle 

tısı Gibi Görünen Eklenti Duvar.

 

Pencere Açıklıkları (BVBM Arşivi) 

tısı gibi görünen eklenti duvarın, saçağı bölüyor 

ne aykırı olması gibi nedenlerle özgün olmadığı 

 

tısı Gibi Görünen Eklenti Duvar. (D2 Tasarım 

saçağı bölüyor 

özgün olmadığı 

(D2 Tasarım 



 

 

 (Şekil:2.253

 

                

alaturka kiremit ile kaplı olmalıdır.

 

2.4.3.Tahtalı Mescit 

Alınan Restorasyon Müdahale Kararları:

 

Yapıya ilişkin müdahale kararları aşağıdaki alt başlıklar altında toplanarak 

sınıflandırılmıştır:

 

2.4.3.A. Strüktürel Sağlamlaştırma 

  

 10 cm ve üzeri yüzey kaybı görülen taşların çürütme yöntemiyle 

değiştirilerek, benzer boyut ve formda orijinaline uygun taş ile tamamlanmaları, 

stabilitesi bozulup yıkılma tehlikesi arz eden kısımları

yapının değişik bölümleri üzerinde özgün olmayan kaplama malzemelerinin 

sökülerek, söküm yapılan yüzeylerde kalan çimento harçları ve derzler temizlenmesi,  

yüzeydeki tuzlanma giderildikten sonra restitüsyondan gelen veriler 

sökülen bölgelerin, orijinaline uygun malzeme ve uygulama tekniği doğrultusunda 

.253): Batı Duvarının Uzan

Yapının harim ve son cemaat yerinin üstünü kapatan ahşap kırma çatı üz

alaturka kiremit ile kaplı olmalıdır.

ahtalı Mescit 

Alınan Restorasyon Müdahale Kararları:

Yapıya ilişkin müdahale kararları aşağıdaki alt başlıklar altında toplanarak 

sınıflandırılmıştır: 

.3.A. Strüktürel Sağlamlaştırma 

10 cm ve üzeri yüzey kaybı görülen taşların çürütme yöntemiyle 

değiştirilerek, benzer boyut ve formda orijinaline uygun taş ile tamamlanmaları, 

stabilitesi bozulup yıkılma tehlikesi arz eden kısımları

yapının değişik bölümleri üzerinde özgün olmayan kaplama malzemelerinin 

sökülerek, söküm yapılan yüzeylerde kalan çimento harçları ve derzler temizlenmesi,  

yüzeydeki tuzlanma giderildikten sonra restitüsyondan gelen veriler 

sökülen bölgelerin, orijinaline uygun malzeme ve uygulama tekniği doğrultusunda 

Batı Duvarının Uzan

Yapının harim ve son cemaat yerinin üstünü kapatan ahşap kırma çatı üz

alaturka kiremit ile kaplı olmalıdır.

ahtalı Mescit Restorasyon İnşaatı Öncesinde Eldeki Mevcut Verilerle 

Alınan Restorasyon Müdahale Kararları:

Yapıya ilişkin müdahale kararları aşağıdaki alt başlıklar altında toplanarak 

.3.A. Strüktürel Sağlamlaştırma 

10 cm ve üzeri yüzey kaybı görülen taşların çürütme yöntemiyle 

değiştirilerek, benzer boyut ve formda orijinaline uygun taş ile tamamlanmaları, 

stabilitesi bozulup yıkılma tehlikesi arz eden kısımları

yapının değişik bölümleri üzerinde özgün olmayan kaplama malzemelerinin 

sökülerek, söküm yapılan yüzeylerde kalan çimento harçları ve derzler temizlenmesi,  

yüzeydeki tuzlanma giderildikten sonra restitüsyondan gelen veriler 

sökülen bölgelerin, orijinaline uygun malzeme ve uygulama tekniği doğrultusunda 

187

Batı Duvarının Uzantısı Gibi Görünen Eklenti Duvar.

Arşivi 2013)

Yapının harim ve son cemaat yerinin üstünü kapatan ahşap kırma çatı üz

alaturka kiremit ile kaplı olmalıdır. 

Restorasyon İnşaatı Öncesinde Eldeki Mevcut Verilerle 

Alınan Restorasyon Müdahale Kararları:

Yapıya ilişkin müdahale kararları aşağıdaki alt başlıklar altında toplanarak 

.3.A. Strüktürel Sağlamlaştırma (Konsolidasyon):

10 cm ve üzeri yüzey kaybı görülen taşların çürütme yöntemiyle 

değiştirilerek, benzer boyut ve formda orijinaline uygun taş ile tamamlanmaları, 

stabilitesi bozulup yıkılma tehlikesi arz eden kısımları

yapının değişik bölümleri üzerinde özgün olmayan kaplama malzemelerinin 

sökülerek, söküm yapılan yüzeylerde kalan çimento harçları ve derzler temizlenmesi,  

yüzeydeki tuzlanma giderildikten sonra restitüsyondan gelen veriler 

sökülen bölgelerin, orijinaline uygun malzeme ve uygulama tekniği doğrultusunda 

187 

tısı Gibi Görünen Eklenti Duvar.

Arşivi 2013) 

Yapının harim ve son cemaat yerinin üstünü kapatan ahşap kırma çatı üz

Restorasyon İnşaatı Öncesinde Eldeki Mevcut Verilerle 

Alınan Restorasyon Müdahale Kararları: 

Yapıya ilişkin müdahale kararları aşağıdaki alt başlıklar altında toplanarak 

Konsolidasyon):

10 cm ve üzeri yüzey kaybı görülen taşların çürütme yöntemiyle 

değiştirilerek, benzer boyut ve formda orijinaline uygun taş ile tamamlanmaları, 

stabilitesi bozulup yıkılma tehlikesi arz eden kısımların sökülerek yeniden yapılması, 

yapının değişik bölümleri üzerinde özgün olmayan kaplama malzemelerinin 

sökülerek, söküm yapılan yüzeylerde kalan çimento harçları ve derzler temizlenmesi,  

yüzeydeki tuzlanma giderildikten sonra restitüsyondan gelen veriler 

sökülen bölgelerin, orijinaline uygun malzeme ve uygulama tekniği doğrultusunda 

tısı Gibi Görünen Eklenti Duvar.

Yapının harim ve son cemaat yerinin üstünü kapatan ahşap kırma çatı üz

Restorasyon İnşaatı Öncesinde Eldeki Mevcut Verilerle 

Yapıya ilişkin müdahale kararları aşağıdaki alt başlıklar altında toplanarak 

Konsolidasyon): 

10 cm ve üzeri yüzey kaybı görülen taşların çürütme yöntemiyle 

değiştirilerek, benzer boyut ve formda orijinaline uygun taş ile tamamlanmaları, 

n sökülerek yeniden yapılması, 

yapının değişik bölümleri üzerinde özgün olmayan kaplama malzemelerinin 

sökülerek, söküm yapılan yüzeylerde kalan çimento harçları ve derzler temizlenmesi,  

yüzeydeki tuzlanma giderildikten sonra restitüsyondan gelen veriler 

sökülen bölgelerin, orijinaline uygun malzeme ve uygulama tekniği doğrultusunda 

 

tısı Gibi Görünen Eklenti Duvar.  (D2 Tasarım 

Yapının harim ve son cemaat yerinin üstünü kapatan ahşap kırma çatı üz

Restorasyon İnşaatı Öncesinde Eldeki Mevcut Verilerle 

Yapıya ilişkin müdahale kararları aşağıdaki alt başlıklar altında toplanarak 

10 cm ve üzeri yüzey kaybı görülen taşların çürütme yöntemiyle 

değiştirilerek, benzer boyut ve formda orijinaline uygun taş ile tamamlanmaları, 

n sökülerek yeniden yapılması, 

yapının değişik bölümleri üzerinde özgün olmayan kaplama malzemelerinin 

sökülerek, söküm yapılan yüzeylerde kalan çimento harçları ve derzler temizlenmesi,  

yüzeydeki tuzlanma giderildikten sonra restitüsyondan gelen veriler doğrultusunda, 

sökülen bölgelerin, orijinaline uygun malzeme ve uygulama tekniği doğrultusunda 

(D2 Tasarım 

Yapının harim ve son cemaat yerinin üstünü kapatan ahşap kırma çatı üzeri 

Restorasyon İnşaatı Öncesinde Eldeki Mevcut Verilerle 

Yapıya ilişkin müdahale kararları aşağıdaki alt başlıklar altında toplanarak 

10 cm ve üzeri yüzey kaybı görülen taşların çürütme yöntemiyle 

değiştirilerek, benzer boyut ve formda orijinaline uygun taş ile tamamlanmaları, 

n sökülerek yeniden yapılması, 

yapının değişik bölümleri üzerinde özgün olmayan kaplama malzemelerinin 

sökülerek, söküm yapılan yüzeylerde kalan çimento harçları ve derzler temizlenmesi,  

doğrultusunda, 

sökülen bölgelerin, orijinaline uygun malzeme ve uygulama tekniği doğrultusunda 
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tamamlanması işlemleri bu başlık altında değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda 

aşağıdaki müdahalelere karar verilmiştir. 

 

• Yapının beden duvarlarında, sıva üzerinde bulunan çatlakların olduğu bölümler 

raspa edilerek çatlak derinliği ve genişliği göz önünde bulundurularak müdahale 

edilmesi, 

  

• Tespit edilen çatlak 3 cm.'ye kadar ise;  orijinaline uygun harç karışımı 

kullanılarak; enjeksiyon yöntemiyle sağlamlaştırma yapılması, 

 

• 3-7 cm arasında ise;  orijinaline uygun harç karışımı kullanılarak; enjeksiyon 

yöntemiyle sağlamlaştırma yapılması, çatlak derinse de duvarın güçlendirilmesi ve 

eski mukavemetine kavuşturulabilmesi için çatlağın her iki tarafını birbirine 

bağlayacak çelik lamalardan yapılan kenetler atılarak araları dolgu malzemesi ile 

doldurulması 

 

• 7 cm.’den daha büyük ve statik açıdan problem oluşturacak düzeyde 

ayrılmaların olduğu bölümler de ise; tehlike arz eden bölümün sökülerek, orijinaline 

uygun yapım tekniğinde yeniden yapılması 

 

önerilmiştir.  

 

2.4.3.B. Malzeme Sağlamlaştırma: 

 

 Çimento harçlı derzlerin 5 ila 10 cm kadar temizlendikten sonra, orijinaline 

uygun harç karışımı ve uygulama tekniğiyle yeniden derzlenmeleri, taşlarda, 5-10 cm 

aralığında parça kopması görülen yerlerde kayba uğramış bölümün, orijinaline uygun 

harçla dolgu yapılarak tamamlanması, taş yüzeylerine taşmış olan derzlerin 5 ila 10 

cm. kadar temizlendikten sonra orijinaline uygun harç karışımı ve uygulama 

tekniğiyle yeniden derzlenmesi ve orijinaline uygun harç karışımı kullanılarak 

enjeksiyon yöntemiyle sağlamlaştırmanın yapılacağı kısımlar bu başlık altında 

toplanmıştır. 
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 Bu doğrultuda aşağıdaki müdahalelere karar verilmiştir. 

 

•    Mevcut beden duvarlarının derzlerinin orijinaline uygun harç ile 

yenilenmeleri,  

 

• Yüzeydeki muhdes eklentiler kaldırıldıktan sonra, gerek duyulan bölümlere 

plastik tamamlamaların yapılması                                                      

 

önerilmiştir. 

 
2.4.3.C. Temizleme  (Liberasyon): 

 

 Yapının mevcut beden duvarları üzerinde bitkilenme görülen yüzeylerde bitki 

temizliği önerilmiş, kirlenmeler, nem ve karbon birikiminden kaynaklı kararma ve 

biyolojik bozulmaların temizlenmesi önerilmiştir. Tüm muhdes eklerin ve 

müdahalelerin kaldırılması da bu başlık altında değerlendirilmiştir. 

• Son cemaat mahalli muhdes kuzey duvarı ve bu mahaldeki iç duvarlar ile 

mevcut muhdes minarenin yapıdan ayıklanması, 

 

• 4752/37 parselde bulunan imamevinin yıkılması, 

 

• Cami avlusunu kapatan doğu ve batı bahçe duvarlarının kaldırılması, 

 

• Tüm pencere ve kapıların sökülmesi,  

 

• Yapıdaki tüm döşeme kaplamalarının kaldırılması, 

 

• Ahşap çatı, tavan kaplaması, yağmur oluk ve inişlerinin tamamen sökülmesi, 

 

• Cephedeki klima ve baca gibi tüm niteliksiz eklentilerin yapıdan 

uzaklaştırılması, 

 

• Kadınlar mahfilinin kaldırılması 
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önerilmiştir. 

 

2.4.3.D. Tamamlama ve Bütünleme  (Reintegrasyon): 

 

 Özgün olup, temizleme ve sağlamlaştırma yapılacak yüzeyler, izi olan, yeri, 

boyutu ve malzemesi yapıdan gelen bilgilerle tamamlananlar, izi olmayan, yeri, 

boyutu ve malzemesi yapıdan gelen bilgi ve karşılaştırmalı çalışmalarla yapılan 

tamamlamalar ve mimari gereklilik sebebiyle yapılan tamamlamalar bu başlık altında 

toplanmıştır. Bu doğrultuda; 

 

• Kuzey beden duvarında kapının batısında bulunan ve sonradan kapatılan 

pencerenin yeniden açılması, tümüyle sağır olan doğu beden duvarı üzerine; 

projede belirlenen konum, ebat ve detaylarda tek sıra 3 pencere açıklığı 

oluşturulması, bu açıklıklara ahşap doğramaların takılması, güney beden 

duvarında mihrabın iki yanında kapatılan alt sıra pencerelerin yeniden açılıp, 

projede gösterilen şekilde pencerelerin yerleştirilmesi, mihrabın iki yanında 

yeniden açılacak olan pencereler üzerine ahşap kepenklerin yapılması, uygulama 

sırasında yıkılan duvar yüzeylerinin mevcut dizilime uygun olarak 

tamamlanması,   

 

• Batı beden duvarının uzantısı gibi görünen eklenti duvarın projede 

gösterildiği gibi uygulanması, 

 

• Beden duvarları iç yüzeylerinde yapılacak bezeme araştırması sonucunda 

bulguya rastlanmaması durumunda kireç sıva, saten alçı ve su bazlı plastik 

boya uygulanması, 

 

• Son cemaat yerinde yapılan düzenlemeler sonrasında zeminin; giriş kısmı ve 

iki yanında yükseltilmiş bölümler olmak üzere üç bölüm şeklinde 

düzenlenmesi, giriş holünün traverten ile kaplanması, yükseltilmiş bölümler 

üzerine zemin tuğlası uygulanması, kot farkının olduğu bölümleri birbirinden 



191 
 

ayıran hat üzerine ahşap korkuluk yapılması, korkulukların nefes alabilen 

ahşap boyası ile boyanması, 

 

• Harim zeminine  (alt mahfiller dâhil) zemin tuğlası ve üzerine ahşap kaplama 

(1.sınıf çam) uygulanması, 

 

 

• Güney, doğu ve batı yönlerinden beden duvarlarına oturacak, kuzeyde ise 

beden duvarına oturduktan sonra son cemaat yeri üzerini örtecek şekilde 

uzayarak ahşap dikmelerle desteklenen ahşap konstrüksiyon yeni kırma çatı 

yapılması, çatı arasına taşyünü ile ısı yalıtımı, kiremit altına bitümlü karton 

ile su yalıtımı yapılması ve çatının alaturka kiremit ile kaplanması, mescit 

tavanına çıtalı ahşap tavan kaplaması yapılarak nefes alabilen ahşap boyası 

ile boyanması,  

 

• Kare kesitli çinko oluk ve yağmur iniş borularının projedeki yerlerine tespit 

edilmesi, 

 

• Cephelere grenli dış cephe boyası uygulanması, 

 

•    Pencere ve harim giriş kapısının, projede detaylanan ölçü ve biçimde, 

emprenye yapılmış 1.sınıf sert ağaçtan   (meşe, kestane) imal edilerek üzerine 

nefes alabilen ahşap boyasının uygulanması, pencerelerde camların; 4 + 4 ısı 

yalıtımlı cam olması,   

    

• Alt mahfil korkuluklarının yenilenerek, üzerine nefes alabilen ahşap 

boyasının uygulanması, 

 

• Bahçe zeminini kabayonu taşı ile kaplanması, 

 

• Son cemaat yeri etrafı tamamen açıldıktan sonra 20x20 cm. ölçüsünde 5 

ahşap dikmenin yerleştirilmesi, dikmeler arasındaki korkulukların; emprenye 

yapılmış 1. sınıf sert ağaçtan imal edilip, üzerine nefes alabilen ahşap boyası 

uygulanması,   
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önerilmiştir. 

 

2.4.3.E. Modern Ek: 

 

Yapının özgün dokusuna zarar vermeden, kullanımdan kaynaklı gereklilikler ile 

yapılan ilaveler bu kapsamda değerlendirilmiştir. Aşağıdaki eklentiler projeye dâhil 

edilmiştir; 

 

• Mescit bahçesinde projede belirtilen şekilde tuvalet ve abdestliklerin 

düzenlenmesi, 

 

• Cami çevresine temel alt kotunda kapalı drenajın yapılması, 

 

• Harim zeminine elektrik ile çalışan yerden ısıtma sisteminin yapılması, 

 

• Projedeki detayına göre minber ve kürsünün ilave edilmesi, 

 

• Projedeki detayına uygun bahçe duvarının yapılması 

 

• Cami kuzey cephesine TS 12576 Standartlarına uygun engelli rampası 

düzenlenmesi 

önerilmiştir. 

 

2.4.3.F: Kazı, Raspa ve Belgeleme İşleri:  

 

 Yapı beden duvarları iç kısmında sıvalı olan bölümlerde ve mihrap üzerinde 

yapılacak olan ince badana raspası ile özgün bezeme araştırması yapılması, özgün 

bezemeye rastlanır ise bu bezemelerin projelendirilip, BKVKK‘na sunulması 

önerilmiştir. Ayrıca Uygulama esnasında yapılacak olan kazıda son cemaat yeri 

kuzey duvar temeli ile minare temelinin araştırılması önerilmiştir.  
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2.4.3.G. Mevcut Hali İle Koruma (Dondurma): 

 

 Raspa sonucunda ortaya çıkan duvar dokusundaki bozulmalara  (dizilim 

düzensizlikleri) müdahale edilmemesi önerilmiştir.  

 

2.4.4. Tahtalı Mescit, Restorasyon İnşaatı Sırasında Ortaya Çıkan Yeni Veriler 

Işığında Alınan Yeni Müdahale Kararları: 

 

Yapının restorasyon uygulaması aşamasında, aşağıdaki hususlar tespit 

edildiğinden proje tadilatına ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda yeni restitüsyon ve 

restorasyon projeleri hazırlanmıştır. 

 

      -Yapılan sıva raspası sonucu; mescit beden duvarlarının blokaj taşı niteliğindeki 

malzeme ile çamur harçlı olarak, zemin toprak seviyesinde temelsiz ve ampartmansız 

olarak farklı kalınlıklarda örüldüğü, 10x10 cm ebatlarında farklı kotlarda birbirine 

bağlantısız çam malzemeden ahşap hatıllarla duvarın güçlendirilmeye çalışıldığı, bu 

hatılların çamur harç içerisinde çürüdüğü, duvarların şakulünden kaçtığı ve muhtelif 

yerlerde çatladığı, harim kısmındaki pencerelerin ve kapının lentolarının ahşap 

olduğu ve çamur harç içerisinde kaldığından çürüdüğü tespit edilmiştir. Özellikle, 

son cemaat yeri ile harimi ayıran kuzey duvarının 20 cm kalınlıkta ve diğer 

duvarlardan çok ince bir yapıda, ahşap taşıyıcılar arası kerpiç dolgu olduğu, ahşap 

taşıyıcıların tamamen çürüdüğü ve şakulünden kaçtığı, harim batı ve doğu 

davarından ayrıldığı, her an yıkılma tehlikesine maruz bulunduğu görülmüştür.  Bu 

nedenle mescidin beden duvarlarının temelli, almaşık moloz taş örgülü, hidrolik 

kireç bağlayıcı harçlı olarak yeniden yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

Bu durumda yapılan çalışma artık bir restorasyon değil rekonstrüksiyon uygulaması 

olacaktır. 

 

       -Restorasyon projesinde ahşap minare kaldırılmış olup, geçmişte minaresiz ve 

mescit olarak inşa edilen Şeyh Paşa, İbni Bezzaz, Yeni Bezzaz, Acem Reis, 

Zafranlık, Tavukçu ve Meydancık Mescitleri de minare ilave edilerek camii halinde 

kullanılmaktadır. Bu nedenle yapım tarihinde mescit olarak, minaresiz olarak olarak 

inşa edilse de yapı malzemesi incelendiğinde en az 80- 100 yıllık minarenin olduğu 
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ve yukarıdaki camilerdeki gibi kaidesi ve küpü kesme taş, gövde, şerefe, şerefe altı 

ve külahı ahşap bir minarenin olmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

 

        -Restorasyon projesinde camii beden duvarlarının proje esnasında yapılan raspa 

sonucu örgüsünün çok kötü bir görünüme sahip olması nedeniyle iç ve dış yüzeylere 

sıva ön görülmüş olup, yeni almaşık duvarlar yapıldığında dış kısımda örgünün 

görünmesinde bir sakınca olmayacağından, Şeyh Paşa ve Zarfanlık Camii 

örneklerinde olduğu gibi iç kısmın sıva, dış cephelerin ise derz yapılmasının uygun 

olacağı değerlendirilmiştir (Şekil:2.254,255,256,257,258,259,260). 

 

 

 (Şekil:2.254): Harim Kuzey Beden Duvarı. (2014) 

 

 

 (Şekil:2.255): Harim Güney Beden Duvarı.  (2014) 
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 (Şekil:2.256): Harim Batı Beden Duvarı.  (2014) 

 

             

 

 (Şekil:2.257): Harim Kuzey Beden Duvarı.  (2014) 
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 (Şekil:2.258): Son Cemaat Yeri İle Harimi Ayıran Kuzey Duvarı İle Batı Beden 

Duvarının Birleşim Hattında Ayrışmanın Olduğu Bölüm.  (2014) 

 

 

 (Şekil:2.259): Harim Kuzey Beden Duvarı.  (2014) 



197 
 

 

 

 (Şekil:2.260): Harim Doğu Beden Duvarı.  (2014) 

 

 

 

Şekil 2.261. Tahtalı Mescit Restitüsyon Planı Üzerinde Rölöveden Gelen Özgün 

Olmayan Elemanlar (Muhdes elemanlar kırmızı renk ile gösterilmiştir). 
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Şekil 2.262 Tahtalı Mescit Restitüsyon Kesiti Üzerinde Rölöveden Gelen Özgün 

Olmayan Elemanlar (Muhdes elemanlar kırmızı renk ile gösterilmiştir). 

 

 

 

Şekil 2.263 Tahtalı Mescit Restitüsyon Kuzey Cephesi Üzerinde Rölöveden Gelen 

Özgün Olmayan Elemanlar (Muhdes elemanlar kırmızı renk ile gösterilmiştir). 
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 Yukarıdaki çizimlerde de görüldüğü gibi, yapıda özgün olmadığı düşünülen 

bahçedeki abdestlik ve tuvalet-lavabo, son cemaat yeri iç ve dış duvarları ve bu 

duvarlar üzerindeki kapı ve pencereler, muhdes kadınlar mahfili, sonradan yapılmış 

olan minare ve mahfile çıkan merdiven tamamen kaldırılmış, pencereler ise özgün 

boyut ve şekillerine uygun olarak beden duvarları ile birlikte yeniden yapılmıştır. 

(Şekil:2.261,262,263) 

 

2.4.5. Yapının tamamlanan rekonstrüksiyon uygulaması sonucunda 

günümüzdeki durumu: 

Yapının rekonstrüksiyonu tamamlanmış olup, projeye uygun olarak bahçesine 

abdestlik ve tuvaletler de yapılarak ibadete açılmıştır. Rekonstrüksiyonda genel 

olarak alınan kararlara uyulmuş olup, yapıya projede bulunmayan bazı muhdes 

eklentiler de ilave dilmiştir. Son cemaat yeri cephesinde doğu-batı doğrultusunda 

uzayan duvar alın kısımlarında kesme taş uygulaması projeye aykırı imalatlar olarak 

göze çarpmaktadır. Ayrıca, iç kısımda mihrabın etrafına uygulanan bezemeler de 

projede bulunmamaktadır (Şekil:2.264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 

274, 275, 276, 277, 278, 279). 

 

 

 

 (Şekil:2.264): Tahtalı Mescit Batı Cephesi.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 
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 (Şekil:2.265): Tahtalı Mescit Batı Cephesi ve Son Cemaat Yeri.  (D2 Tasarım 

Arşivi 2016) 

 

 

 

 (Şekil:2.266): Tahtalı Mescit Bahçe Duvarı ve Yeni Yapılan Tuvalet ve 

Abdestlikler.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 
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 (Şekil:2.267): Tahtalı Mescit Son Cemaat Yeri.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 

 

 

 (Şekil:2.268): Tahtalı Mescit Son Minaresi.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 
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 (Şekil:2.269): Tahtalı Mescit Son Minaresi.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 

 

 

 (Şekil:2.270): Tahtalı Mescit Yeni Yapılan Tuvalet ve Abdestlikler.  (D2 

Tasarım Arşivi 2016) 
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 (Şekil:2.271): Tahtalı Mescit Son Cemaat Yeri ve Minare.  (D2 Tasarım Arşivi 

2016) 

 

         

 

 (Şekil:2.272): Tahtalı Mescit Son Cemaat Yerinden Harime Giriş.  (D2 Tasarım 

Arşivi 2016) 
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 (Şekil:2.273): Tahtalı Mescit Kuzeydoğu Beden Duvarı içten.  (D2 Tasarım Arşivi 

2016) 

 

 

 

 (Şekil:2.274): Tahtalı Mescit Güneybatı Beden Duvarı içten.  (D2 Tasarım Arşivi 

2016) 
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 (Şekil:2.275): Tahtalı Mescit Kuzeydoğu Beden Duvarı içten.  (D2 Tasarım Arşivi 

2016) 

 

 

 

 (Şekil:2.276): Tahtalı Mescit Vaiz Kürsüsü ve Mihrab.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 
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 (Şekil:2.277): Tahtalı Mescit Vaiz Kürsüsü ve Mihrab.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 

 

 

 (Şekil:2.278): Tahtalı Mescit Mihrab ve Minber.  (D2 Tasarım Arşivi 2016) 
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 (Şekil:2.279): Tahtalı Mescit Vaiz Kürsüsü, Mihrab ve Minber.  (D2 Tasarım Arşivi 

2016) 
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3.DEĞERLENDİRME: 

 

Çalışmaya konu edilen yapıların tamamının restorasyon uygulama süreçleri  

tamamlanmış olduğundan, yapıların değişim süreçlerini izlemek mümkün olmuştur. 

Aşağıdaki tablolarda her yapının plan, kesit ve cephelerinin rölöve, restitüsyon ve 

restorasyon projelerindeki değişimleri yer almaktadır. 

 

3.1. Tavukçu Mescidi: 

 

 Mescidin rölöve çizimlerinin yapıldığı tarihte (D2 Tasarım Arşivi 2012), iki 

katlı bir yapıya dönüştürülmüş olduğu ve bu kullanım şeklinin ihtiyaç duyduğu yapı 

elemanlarının yapıya eklendiği görülmektedir. Tablolarda da görüleceği gibi, 

restitüsyon aşamasında tüm bu muhdes eklentiler yapıdan ayıklanarak 

uzaklaştırılmıştır. Ancak, restorasyon uygulaması henüz başlamadan, kısmi araştırma 

raspa ve kazılarından edinilen veriler ışığında hazırlanan restitüsyon çizimlerinde, 

bazı pencere boşluklarının tam ölçülerine ulaşmak mümkün olmamıştır. Aynı şekilde 

minarenin özgün temel kalıntısına da restorasyon uygulaması sırasında 

ulaşıldığından, ikinci bir restitüsyon çalışmasıyla özgüne daha uygun çizimler 

yapılabilmiştir. Restorasyon projesi de ikinci restitüsyon çalışması doğrultusunda 

hazırlanmış olup, bu süreç tablolarda açıkça görülmektedir. (Tablo 3.1) Yapının en 

çok değişime uğrayan doğu cephesinin değişimi aşağıda açıkça görülmektedir. 

( Şekil.3.1)        

 

 

Restorasyon öncesi doğu cephesi. (D2 

Tasarım Arşivi 2012) 

 

 

Restorasyon sonrası doğu cephesi. (D2 

Tasarım Arşivi 2016) 

Şekil.3.1: Yapının Restorasyon Öncesi Ve Sonrası Durumu. 



Tavukçu Mescidi 
Rölövesi Planı

Tavukçu Mescidi 
İlk Restitüsyon 
Projesi Planı
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Tablo 3.1. Tavukçu Mescidi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Restitüsyon
Tadilat ve Restorasyon Tadilat Projeleri Karşılaştırma Tablosu. (D2 Tasarım
Arşivi)

Tavukçu Mescidi’ne plan düzleminde bakıldığında, rölövede yer alan tüm
iç duvarların kaldırıldığı, cami parseli içinde olup yapı dışında kalan ve
müştemilat olarak kullanılmış olan tüm yapıların da ortadan kaldırıldığı
görülmektedir. Ayrıca yapıya, temel kalıntısı tespit edilen bir minarenin ilave
edildiği planlarda göze çarpmaktadır.(Tablo 3.1)



Tavukçu Mescidi 
Restorasyon Tadilat 
Projesi Kat Planı

Şekil 4.1. Devamı

Tavukçu Mescidi 
İlk Restorasyon 
Projesi Planı

Tavukçu Mescidi 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Kat Planı
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Tavukçu Mescidi 
Rölövesi AA Kesiti

Tablo 3.1. Devamı

Tavukçu Mescidi 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi AA Kesiti

Tavukçu Mescidi 
İlk Restitüsyon 
Projesi AA Kesiti
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Tavukçu Mescidi 
Restorasyon Tadilat 
Projesi AA Kesiti

Tablo 3.1. Devamı

Tavukçu Mescidi 
İlk Restorasyon 
Projesi AA Kesiti
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Tavukçu Mescidi 
Rölövesi BB Kesiti

Tablo 3.1. Devamı

Tavukçu Mescidi 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi BB Kesiti

Tavukçu Mescidi 
İlk Restitüsyon 
Projesi BB Kesiti
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Tavukçu Mescidi 
Restorasyon Tadilat 
Projesi BB Kesiti

Tablo 3.1. Devamı

Tavukçu Mescidi 
İlk Restorasyon 
Projesi BB Kesiti

Yapıdaki ara kat döşemesinin kaldırılmasıyla düşeyde ortaya çıkan
bütüncül mekan algılanmaktadır. Yenilenen çatı konstrüksiyonu ve örtüsü ile
eklenen minare yapı kesitlerinde kendini göstermiştir. (Tablo 3.1)
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Tavukçu Mescidi 
Rölövesi Doğu 
Cephesi

Tablo 3.1. Devamı

Tavukçu Mescidi 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Doğu 
Cephesi

Tavukçu Mescidi 
İlk Restitüsyon 
Projesi Doğu 
Cephesi
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Tavukçu Mescidi 
Restorasyon Tadilat 
Projesi Doğu 
Cephesi

Tablo 3.1. Devamı

Tavukçu Mescidi 
İlk Restorasyon 
Projesi Doğu 
Cephesi
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Dükkan ve konut fonksiyonunda, dükkan girişleri için kullanılan kapılar,
camekanlar ve üst katta konut fonksiyonu için formu değiştirilmiş olan
pencereler, yapıdan gelen izlerle özgün durumlarına getirilmiştir.(Tablo 3.1)



Tavukçu Mescidi 
Rölövesi Kuzey
Cephesi

Tablo 3.1. Devamı

Tavukçu Mescidi 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Kuzey 
Cephesi

Tavukçu Mescidi 
İlk Restitüsyon 
Projesi Kuzey
Cephesi
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Tavukçu Mescidi 
Restorasyon Tadilat 
Projesi Kuzey 
Cephesi

Tablo 3.1. Devamı

Tavukçu Mescidi 
İlk Restorasyon 
Projesi Kuzey 
Cephesi
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Restorasyon öncesinde muhdes duvarlarla kapatılmış olan son cemaat yeri,
uygulama sonrasında özgün durumuna uygun olarak yeniden
yapılmıştır.(Tablo 3.1)



Tavukçu Mescidi 
Rölövesi Batı 
Cephesi

Tablo 3.1. Devamı

Tavukçu Mescidi 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Batı Cephesi

Tavukçu Mescidi 
İlk Restitüsyon 
Projesi Batı Cephesi
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Tavukçu Mescidi 
Restorasyon Tadilat 
Projesi Batı Cephesi

Tablo 3.1. Devamı

Tavukçu Mescidi 
İlk Restorasyon 
Projesi Batı Cephesi

220

Konut ve dükkan fonksiyonu için sonradan açılmış olan kapı ve pencere
boşlukları kapatılmış, cepheye temel kalıntısına ulaşılabilen minare
eklenmiştir. (Tablo 3.1)



Tavukçu Mescidi 
Rölövesi Güney 
Cephesi

Tablo 3.1. Devamı

Tavukçu Mescidi 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Güney 
Cephesi

Tavukçu Mescidi 
İlk Restitüsyon 
Projesi Güney 
Cephesi
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Tavukçu Mescidi 
Restorasyon Tadilat 
Projesi Güney 
Cephesi

Tablo 3.1. Devamı

Tavukçu Mescidi 
İlk Restorasyon 
Projesi Güney 
Cephesi
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Güney cephesinde sadece üstlük pencereleri bulunmaktadır. (Tablo 3.1)
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3.2. Davutpaşa Camii:  

 

 Davutpaşa Cami, Bursa’nın Kayhan Mahallesi’nde Batpazarı adı verilen 

bölgede yer almaktadır. Bu bölge Bursa’nın eski ticaret merkezlerinden biridir. 

Caminin son cemaat mahalli uzun yıllar boyunca terzihane ve çay ocağı olarak 

kullanılmış, depo ihtiyacı için de bu bölüme kısmi bir bodrum kat eklenmiştir. Özgün 

bir minaresi bulunmayan yapının, son cemaat yeri çatısının üstüne muhdes bir 

minare yerleştirilmiştir. Harim bölümü çok fazla değişime uğramamış olan yapının, 

bu bölümdeki pencere açıklıkları özgün durumundan çok farklı değildir. Son cemaat 

yerinde bulunan muhdes elemanların yapıdan uzaklaştırılarak girişin sağına da bir 

minare eklenmesi, pencere boşluklarına uygun detayda pencere doğramalarının 

yerleştirilmesi, özgününde olmadığı düşünülen, ancak ihtiyaç gereği eklenen kadınlar 

mahfili restorasyon uygulaması sırasında yapılan bazı temel müdahalelerdir. 

(Şekil.3.2, Tablo 3.2)  

 

 

Restorasyon öncesi Kuzey cephesi.(D2 

Tasarım Arşivi 2010) 

 

 

Restorasyon sonrası kuzey cephesi.( D2 

Tasarım Arşivi 2016) 

 

Şekil.3.2: Yapının Restorasyon Öncesi Ve Sonrası Durumu  



Davutpaşa Camii 
Rölövesi Planı

Davutpaşa Camii 
İlk Restitüsyon 
Projesi Planı
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Tablo 3.2. Davutpaşa Camii; Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Restitüsyon
Tadilat ve Restorasyon Tadilat Projeleri Karşılaştırma Tablosu (D2 Tasarım
Arşivi)

Davutpaşa Camii’nde özellikle son cemaat yerinde bulunan dükkanların
kaldırıldığı göze çarpar.(Tablo 3.2)



Davutpaşa Camii 
Restorasyon Tadilat 
Projesi Kat Planı

Davutpaşa Camii 
İlk Restorasyon 
Projesi Planı

Davutpaşa Camii 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Kat Planı
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Davutpaşa Camii 
Rölövesi AA Kesiti

Davutpaşa Camii 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi AA Kesiti

Davutpaşa Camii 
İlk Restitüsyon 
Projesi AA Kesiti
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Davutpaşa Camii 
Restorasyon Tadilat 
Projesi AA Kesiti

Davutpaşa Camii 
İlk Restorasyon 
Projesi AA Kesiti
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Davutpaşa Camii 
Rölövesi BB Kesiti

Davutpaşa Camii 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi BB Kesiti

Davutpaşa Camii 
İlk Restitüsyon 
Projesi BB Kesiti
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Davutpaşa Camii 
Restorasyon Tadilat 
Projesi BB Kesiti

Davutpaşa Camii 
İlk Restorasyon 
Projesi BB Kesiti
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Kesitlerde, son cemaat yerine taşan kadınlar mahfilinin küçültülerek sadece
harim bölümü üzerinde yer alacak şekilde düzenlendiği görülmektedir.(Tablo
3.2)



Davutpaşa Camii 
Rölövesi Doğu 
Cephesi

Davutpaşa Camii 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Doğu 
Cephesi

Davutpaşa Camii 
İlk Restitüsyon 
Projesi Doğu 
Cephesi
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Davutpaşa Camii 
Restorasyon Tadilat 
Projesi Doğu 
Cephesi

Davutpaşa Camii 
İlk Restorasyon 
Projesi Doğu 
Cephesi
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Uygulama öncesinde, beden duvarı dokusu ön görülememiş, uygulama
sırasında yapılan kapsamlı sıva raspası sonucu duvarların harman tuğla ile
örüldüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle pencere üstlerinde kemer
bulunmaz.(Tablo 3.2)



Davutpaşa Camii 
Rölövesi Kuzey
Cephesi

Davutpaşa Camii 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Kuzey 
Cephesi

Davutpaşa Camii 
İlk Restitüsyon 
Projesi Kuzey
Cephesi

232



Davutpaşa Camii 
Restorasyon Tadilat 
Projesi Kuzey 
Cephesi

Davutpaşa Camii 
İlk Restorasyon 
Projesi Kuzey 
Cephesi
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Muhdes dış duvarlara ve bölücü iç duvarlara sahip olan son cemaat yerinin
çevresi tamamen açılarak ahşap dikmelerle taşınan bir mekan haline
getirilmiştir.(Tablo 3.2)



Davutpaşa Camii 
Rölövesi Batı 
Cephesi

Davutpaşa Camii 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Batı Cephesi

Davutpaşa Camii 
İlk Restitüsyon 
Projesi Batı Cephesi
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Davutpaşa Camii 
Restorasyon Tadilat 
Projesi Batı Cephesi

Davutpaşa Camii 
İlk Restorasyon 
Projesi Batı Cephesi
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Cephelerde, derzlenerek bırakılabilecek nitelikte duvar örgüsüne
rastlanmadığından tüm dış yüzeyler sıvalı olarak bırakılmıştır.(Tablo 3.2)



Davutpaşa Camii 
Rölövesi Güney 
Cephesi

Davutpaşa Camii 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Güney 
Cephesi

Davutpaşa Camii 
İlk Restitüsyon 
Projesi Güney 
Cephesi
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Davutpaşa Camii 
Restorasyon Tadilat 
Projesi Güney 
Cephesi

Davutpaşa Camii 
İlk Restorasyon 
Projesi Güney 
Cephesi
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Genelde tek köşede rastlanan mukarnaslı köşe kavsarası, Davutpaşa
Camii’nde çift olarak göze çarpmaktadır.(Tablo 3.2)
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3.3. Müftüönü Camii: 

 

 Yapının rölövesinin hazırlandığı tarihte(2011) bahçesinin olduğu bölümde bir 

imam evi bulunduğundan, bahçe kullanılamamaktaydı. Ayrıca, yakın tarihteki bir yol 

çalışması nedeniyle son cemaat yerinin özgün durumundan farklı şekilde daha küçük 

bir hale getirildiği, ayrıca son cemaat yerinin tamamen kapatılmış olduğu göze 

çarpan en önemli müdahalelerdir. Bunların dışında, minare ile pencere boşluklarının 

da özgün durumunda olmadığı tespit edilmiştir. Yapının rölöve, restitüsyon ve 

restorasyon projeleri sürecindeki değişimi aşağıdaki tablolarda 

gösterilmiştir.( Şekil.3.3,Tablo 3.3) 

 

 

 

 

Restorasyon öncesi Kuzey cephesi.(D2 Tasarım 

Arşivi 2011) 

 

 

 

Restorasyon sonrası kuzey cephesi.( D2 

Tasarım Arşivi 2016) 

 

Şekil.3.3: Yapının Restorasyon Öncesi Ve Sonrası Durumu. 

 

 



Müftüönü Camii 
Rölövesi Planı

Müftüönü Camii İlk 
Restitüsyon Projesi 
Planı

Tablo 3.3. Müftüönü Camii; Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Restitüsyon
Tadilat ve Restorasyon Tadilat Projeleri Karşılaştırma Tablosu (D2 Tasarım
Arşivi)

Planlarda dikkat çeken en önemli husus, yapının kuzeydoğu köşesinden
geçirilen yol için son cemaat yerinin formunun değiştirilmiş olmasıdır.
(Tablo 3.3)
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Müftüönü Camii 
Restorasyon Tadilat 
Projesi Kat Planı

Müftüönü Camii İlk 
Restorasyon Projesi 
Planı

Müftüönü Camii 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Kat Planı
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Müftüönü Camii 
Rölövesi AA Kesiti

Müftüönü Camii 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi AA Kesiti

Müftüönü Camii İlk 
Restitüsyon Projesi 
AA Kesiti
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Müftüönü Camii 
Restorasyon Tadilat 
Projesi AA Kesiti

Müftüönü Camii İlk 
Restorasyon Projesi 
AA Kesiti
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Müftüönü Camii 
Rölövesi BB Kesiti

Müftüönü Camii 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi BB Kesiti

Müftüönü Camii İlk 
Restitüsyon Projesi 
BB Kesiti
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Müftüönü Camii 
Restorasyon Tadilat 
Projesi BB Kesiti

Müftüönü Camii İlk 
Restorasyon Projesi 
BB Kesiti
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Son cemaat yeri ve harimin üst kotunda yer alan kadınlar mahfili tamamen
kaldırılmış, sadece harimde yer alacak şekilde yeniden yapılmıştır.(Tablo 3.3)



Müftüönü Camii 
Rölövesi Doğu 
Cephesi

Müftüönü Camii 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Doğu 
Cephesi

Müftüönü Camii İlk 
Restitüsyon Projesi 
Doğu Cephesi
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Müftüönü Camii 
Restorasyon Tadilat 
Projesi Doğu 
Cephesi

Müftüönü Camii İlk 
Restorasyon Projesi 
Doğu Cephesi
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Doğu cephesinde subasman hizasındaki muhdes kaplamalar sökülmüş,
uygulama sırasında varlığı belirlenen üst seviye penceresi ortaya çıkarılmıştır.
(Tablo 3.3)



Müftüönü Camii 
Rölövesi Kuzey
Cephesi

Müftüönü Camii 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Kuzey 
Cephesi

Müftüönü Camii İlk 
Restitüsyon Projesi 
Kuzey Cephesi
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Müftüönü Camii 
Restorasyon Tadilat 
Projesi Kuzey 
Cephesi

Müftüönü Camii İlk 
Restorasyon Projesi 
Kuzey Cephesi
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Güney cephesinde etrafı açılarak yeniden düzenlenen son cemaat yeri göze
çarpmaktadır.(Tablo 3.3)



Müftüönü Camii 
Rölövesi Batı 
Cephesi

Müftüönü Camii 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Batı Cephesi

Müftüönü Camii İlk 
Restitüsyon Projesi 
Batı Cephesi
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Müftüönü Camii 
Restorasyon Tadilat 
Projesi Batı Cephesi

Müftüönü Camii İlk 
Restorasyon Projesi 
Batı Cephesi
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Yapıya bitişik durumdaki imam evi kaldırılmış, minarenin betonarme
bölümleri yıkılarak özgün malzeme ve yapım tekniği ile yeniden inşa edilmiş,
kapatılmış olan pencereler tekrar açılmıştır.(Tablo 3.3)



Müftüönü Camii 
Rölövesi Güney 
Cephesi

Müftüönü Camii 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Güney 
Cephesi

Müftüönü Camii İlk 
Restitüsyon Projesi 
Güney Cephesi
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Müftüönü Camii 
Restorasyon Tadilat 
Projesi Güney 
Cephesi

Müftüönü Camii İlk 
Restorasyon Projesi 
Güney Cephesi
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Uygulama sırasında ortaya çıkan izlerden, bu cephede sadece üst seviyede
pencereler bulunduğu tespit edilmiştir.(Tablo 3.3)
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3.4. Tahtalı Mescit: 

 

 Yapının proje çalışmasının başladığı tarihte(2011) beden duvarlarının daha 

çok sivil mimarlık örneklerinde görülen çamur harcı bağlayıcılı, ahşap hatıllı moloz 

taş örgü sisteminde yapıldığı görülmüştür. Duvarların taşıyıcılık vasfının ciddi 

şekilde azaldığı ve özgün olmadıkları düşünüldüğünden, mevcut özgün temel sistemi 

üzerine taş-tuğla almaşık örgü sistemi ile tekrar örülmesine karar verilmiş, uygulama 

da bu doğrultuda tamamlanmıştır. Yapının ilk yapıldığı tarihe ait bir minaresinin 

olduğuna dair hiçbir ize rastlanamamış olup, mevcut ahşap minarenin de sonradan 

yapıldığı açıkça görülmektedir. Ayrıca proje çalışmasının başladığı tarihte(2011) 

kapalı olan son cemaat yerinin de açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca yapının 

bahçesine tuvalet ve abdestlikler ilave edilmiştir. Projenin gelişim süreci aşağıdaki 

tablolarda izlenebilmektedir.(Şekil.3.4, Tablo 3.4) 

 

 

 

 

Restorasyon öncesi kuzey ve batı 

cepheleri.(D2 Tasarım Arşivi 2011) 

 

 

 

Restorasyon sonrası kuzey ve batı cephesi  

( D2 Tasarım Arşivi 2016) 

 

Şekil.3.4: Yapının Restorasyon Öncesi Ve Sonrası Durumu. 

    



Tahtalı Mescit 
Rölövesi Planı

Tahtalı Mescit İlk 
Restitüsyon Projesi 
Planı

Tablo 3.4. Tahtalı Mescit; Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Restitüsyon
Tadilat ve Restorasyon Tadilat Projeleri Karşılaştırma Tablosu (D2 Tasarm
Arşivi).

Kaldırılan imam evinin yerine tuvalet ve abdestlikler yerleştirilmiş, son
cemaat mahallinin etrafı açılmıştır.(Tablo 3.4)
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Tahtalı Mescit 
Rekonstrüksiyon 
Projesi Kat Planı

Tahtalı Mescit 
Restorasyon Projesi 
Planı

Tahtalı Mescit 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Kat Planı
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Tahtalı Mescit 
Rölövesi AA Kesiti

Tahtalı Mescit 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi AA Kesiti

Tahtalı Mescit İlk 
Restitüsyon Projesi 
AA Kesiti

256



Tahtalı Mescit 
Rekonstrüksiyon 
Projesi AA Kesiti

Şekil 3.2. Devamı

Tahtalı Mescit 
Restorasyon Projesi 
AA Kesiti
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Tahtalı Mescit 
Rölövesi BB Kesiti

Tahtalı Mescit 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi BB Kesiti

Tahtalı Mescit İlk 
Restitüsyon Projesi 
BB Kesiti
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Tahtalı Mescit 
Rekonstrüksiyon 
Projesi BB Kesiti

Tahtalı Mescit 
Restorasyon Projesi 
BB Kesiti

259

Düşeyde, son cemaat yeri ve harimin bir bülümünde üst kotta bulunan
kadınlar mahfilinin tamamen kaldırıldığı görülür.(Tablo 3.4)



Tahtalı Mescit 
Rölövesi Doğu 
Cephesi

Tahtalı Mescit 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Doğu 
Cephesi

Tahtalı Mescit İlk 
Restitüsyon Projesi 
Doğu Cephesi
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Tahtalı Mescit 
Rekonstrüksiyon 
Projesi Doğu 
Cephesi

Tahtalı Mescit 
Restorasyon Projesi 
Doğu Cephesi
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Doğu cephesinde bulunan pencerelerin, yapıdaki izler doğrultusundaki
değişimi çizimlerden izlenebilmektedir.(Tablo 3.4)



Tahtalı Mescit 
Rölövesi Kuzey
Cephesi

Tahtalı Mescit 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Kuzey 
Cephesi

Tahtalı Mescit İlk 
Restitüsyon Projesi 
Kuzey Cephesi
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Tahtalı Mescit 
Rekonstrüksiyon 
Projesi Kuzey 
Cephesi

Tahtalı Mescit 
Restorasyon Projesi 
Kuzey Cephesi
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Çoğunlukla üç açıklıklı olan son cemaat yeri, Tahtalı Mescit’te dört
açıklıklı olarak karşımıza çıkmaktadır.(Tablo 3.4)



Tahtalı Mescit 
Rölövesi Batı 
Cephesi

Tahtalı Mescit 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Batı Cephesi

Tahtalı Mescit İlk 
Restitüsyon Projesi 
Batı Cephesi
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Tahtalı Mescit 
Rekonstrüksiyon 
Projesi Batı Cephesi

Tahtalı Mescit 
Restorasyon Projesi 
Batı Cephesi

265

Yapıda özgün bir minareye rastlanmamıştır. Uygulama öncesinde son
cemaat yeri çatısı üzerinde yer alan minare de sökülmüştür. Dönem yapıları
ile yapılan karşılaştırmalı çalışmalar sonucu ahşap konstrüksiyon bir minare,
yapıya bitiştirilmeden bahçedeki uygun yere inşa edilmiştir.(Tablo 3.4)



Tahtalı Mescit 
Rölövesi Güney 
Cephesi

Tahtalı Mescit 
Restitüsyon Tadilat 
Projesi Güney 
Cephesi

Tahtalı Mescit İlk 
Restitüsyon Projesi 
Güney Cephesi
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Tahtalı Mescit 
Rekonstrüksiyon 
Projesi Güney 
Cephesi

Tahtalı Mescit 
Restorasyon Projesi 
Güney Cephesi

267

Erken Dönem Osmanlı Mescitleri’nde mihrabın bulunduğu cephede alt
seviye pencereler bulunmaz. Bu nedenle rekonstrüksiyon uygulamasında
sadece üst seviye pencerelere yer verilmiştir.(Tablo 3.4)
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4. SONUÇ: 

 

Bursa, Dört Erken Osmanlı Mescidi’nin araştırma, proje ve uygulama 

süreçlerinin irdelendiği çalışmada, incelenen yapıların birbirinden farklı 

problemlerinin yine birbirinden farklı şekilde çözümleri incelenmiştir. Çalışmanın 

ortaya koyduğu en önemli sonuçlardan biri, korunması gerekli kültür varlığı 

niteliğindeki yapıların onarım veya restorasyon süreçleri öncesinde hazırlanan rapor 

ve projelerin, restorasyon süreci boyunca hiçbir zaman tam anlamıyla 

sonuçlanamayacağı, uygulama süreci devam ettiği sürece karşılaşılan yeni bulgularla 

sürekli olarak olgunlaşmaya devam edeceği ve bu çalışmalardan gelecek geri 

beslemenin restorasyon sürecini olumlu yönde etkileyerek koruma anlamında daha 

doğru sonuçların ortaya çıkmasının sağlanacağıdır. İncelenen yapılar, bu durumu 

anlatmak için özellikle seçilmiş problemli yapılardır. Ancak, kültür varlıklarının 

restorasyonları öncesinde hazırlanan proje ve raporlara ışık tutacak raspa 

çalışmalarının önemini de yukarıda bahsedilen nedenlerle yadsımak mümkün 

değildir.  

 

• Plan Özellikleri Açısından; 

Yapılara plan düzleminde bakıldığında, dört yapının da kareye yakın dikdörtgen 

planlı yapılar olduğu görülmektedir. Yapıların hepsinin özgün durumlarında ahşap 

dikmeler tarafından taşınan etrafı açık son cemaat yeri kurgusuna sahip oldukları, 

Müftüönü Camii dışındaki tüm mescitlerin, son cemaat yerine girişte doğu ve batı 

kısımda beden duvarlarının, son cemaat yeri kuzey yönü başlangıç hattına kadar 

uzayarak, mekanın iki yanını tamamen kapattığı görülür. Müftüönü Camii’nde ise 

restorasyon uygulaması sonrasında, harim ile son cemaat yeri arasında bulunan duvar 

kısmı hariç bu bölümü çevreleyen tüm duvarlar kaldırılmış olup, duvar hattında 

ahşap dikmeler mevcuttur.  

 

Tahtalı Mescit, Davutpaşa Camii ve Müftüönü Camii’nde son cemaat yerinin üst 

kotundan başlayıp, harimin kuzey tarafındaki bir bölümünü kaplayan kadınlar 

mahfillleri vardır. Bu mahfillerin özgün olmaları mümkün değildir. Ancak, 

restorasyon sonrasında Davutpaşa Camii ve Müftüönü Camii’nde kullanım ihtiyacı 



 

269 
 

dolayısıyla yalnızca harimin kuzey tarafında olmak kaydıyla yeniden mahfillere yer 

verilmiştir.  

 

Mescitlerin tamamının son cemaat yerleri, restorasyon öncesinde bütünüyle 

kapatılmış olup, Tavukçu Mescidi ve Davutpaşa Camii’nin son cemaat yerleri özgün 

fonksiyonları dışında ticari amaçlı olarak kullanılmaktaydı. Hatta Davutpaşa 

Camii’nin son cemaat yerinde bulunan ve sonradan açılmış olan kısmi bodrum kat 

restorasyon uygulaması sırasında kapatılmıştır. Tahtalı Mescit ve Müftüönü 

Camii’nin mihraplarında mukarnas bulunur. Diğer mescitlerin mihrapları sadedir. 

Yapıların tamamında ahşap minberler bulunmaktadır. Ancak minberlerin, 

yapıldıkları dönemde Cuma namazı kılınmayan mescitler oldukları düşünüldüğünde, 

zaten niteliksiz görünümleriyle de özgün olmaları mümkün değildir.  

 

Müftüönü Camii ve Tavukçu Mescidi’nin özgün minareleri bulunmaktadır. 

Ancak, Tavukçu Mescidi’nin minaresinin özgün temel kalıntısına ancak restorasyon 

uygulaması sırasında rastlanabilmiştir. Müftüönü Camii’nin minaresi ise rölöve 

aşamasında da yerinde bulunmaktaydı. Davutpaşa Camii ve Tahtalı Mescit’in 

özgününde bulunmayan minareleri yerine, son cemaat yeri giriş kısmında çatı 

üzerine sonradan yerleştirilmiş niteliksiz minareleri, restorasyon uygulamasında 

yerlerinden kaldırılmıştır. Tavukçu Mescidi, yakın zamanda bir ara kat döşemesi 

yapılarak iki katlı bir yapı haline getirilmiş olması ile diğer mescitlerden ayrılır. 

Zemin katı ticaret, birinci katı ise konut olarak uzun süre kullanılmış bu yapıya 

içeriden harimin batı beden duvarına bitişik bir de merdiven eklenmişti. Ticaret ve 

konut fonksiyonlarının gerektirdiği şekilde kapı pencere açıklıklarının da eklendiği 

yapı, çalışmaya konu yapılar ararsında özgün durumundan en çok uzaklaşmış yapı 

olarak nitelendirilebilir. Mescitlerin tamamı, son cemaat yerini de örten ahşap kırma 

çatılı yapılardır. 

 

• Cephe Özellikleri Açısından; 

Yapıların tamamında son cemaat yeri üç açıklıktan oluşmakta ve giriş orta aks 

üzerinden sağlanmaktadır. Son cemaat yerinden harime girişte, Tavukçu Mescidi’nde 

hiç pencere yoktur. Tahtalı Mescit’te giriş kapısının solundaki duvar üzerinde bir 

pencere olduğu görülür. Müftüönü Camii’nde son cemaat yerinden harime giriş 
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kapısının sağ ve solundaki duvarlar üzerinde birer pencereleri vardır. Müftüönü 

Camii’nde ise bu bölümde hem alt hem de üst seviyede pencereler vardır. Tahtalı 

Mescit’te son cemaat yerinin sağ tarafındaki beden duvarının üzerinde bir pencere, 

Tavukçu Mescidi’nde ise son cemaat yerinin sağ tarafındaki beden duvarının 

üzerinde bir pencere görülür. Müftüönü Camii’nde son cemaat yerinin sağ ve 

solundaki beden duvarları üzerinde pencere açıklığı bulunmayıp her iki duvar da 

sağırdır. Tahtalı Mescit batı beden duvarı üzerinde alt seviyede üç pencere, doğu 

beden duvarı üzerinde bir pencere mevcuttur. Diğer mescitlerde ise doğu ve batı 

beden duvarları üzerinde ikişer alt seviye penceresi bulunur. Tavukçu Mescidi’nin 

sadece doğu beden duvarı üzerinde bir revzen pencere olup, batı beden duvarında ise 

bu seviyede pencere bulunmaz. Müftüönü Camii’nde doğu ve batı beden duvarları 

üzerinde, üst seviyede üçer pencere mevcutken, Davutpaşa Camii’nde doğu ve batı 

beden duvarları üzerinde, üst seviyede pencere bulunmaz. Mescitlerin tamamında 

güney(kıble) beden duvarı üzerinde ikişer üst seviye penceresi olup, alt seviyede 

pencere yoktur. Yapılardan sadece Tavukçu Mescidi cephesinde pencerelerin tuğla 

kemerleri izlenebilmektedir. Cepheleri sıvalı olan diğer yapıların beden duvarları ise, 

sonradan çok fazla müdahale görmüş ve pencere üstü kemerleri günümüze 

ulaşmamış olduğundan restorasyon uygulaması sonrasında kemer görünmemektedir. 

Ancak, Tavukçu Mescidi’nin ahşap hatıllı moloz taş örgülü cepheleri restorasyon 

uygulaması sonrasında sıvanmadan derzlenerek bırakılmıştır. Davutpaşa Camii ve 

Tavukçu Mescidi’nde kirpi saçaklar göze çarpar. Diğer yapıların saçakları alın 

tahtası ile sonlanır. 

 

• Yapım Sistemi ve Malzeme Açısından; 

Beden duvarlarının örgü tekniği bakımından dört yapı da birbirinden farklılık arz  

etmektedir. Müftüönü Camii moloz taş-tuğla almaşık yapıda beden duvarlarına 

sahipken, Tavukçu mescidi ahşap hatıllı moloz taş, Davutpaşa Camii harman tuğla, 

tahtalı mescit ise çamur harçlı moloz taş örgülü beden duvarlarına sahiptir. Tahtalı 

Mescit’in son cemaat yeri ve harim bölümünü ayıran duvarı ise, ahşap taşıyıcılar 

arasına yerleştirilmiş kerpiç dolgulu nispeten ince (20 cm. kalınlıkta) hımış 

tekniğinde örülmüş bir duvardır. Müftüönü Camii’nin son cemaat yeri çevresini 

kapatan dış duvarları da bu teknikle örülmüştür. Tüm yapıların harim beden 

duvarlarının ortalama 80-90 cm. aralığındaki kalınlıkta olduğu söylenebilir.  
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Tahtalı Mescit ve Davutpaşa Camii’nde özgün minare izine rastlanamamış 

olup, Müftüönü Camii ve Tavukçu Mescidi’nin tuğla gövdeli minareleri 

bulunmaktadır. Aslında Tavukçu Mescidi’nin minaresi sadece temel kalıntısı olarak 

günümüze ulaşmış olduğundan, minare formu ve malzemesine dönem yapıları ile 

yapılan karşılaştırma sonucunda karar verilmiştir. Müftüönü Camii’nde ise 

minarenin gövde kısmı büyük oranda yıkılmış olup, bu kısımdan daha yukarısının 

betonarme olarak tamamlanmış olduğu görülmüştür. Ancak gövdeye ait eskiden 

kalan birkaç sıra tuğla bu bölümün malzemesi için yeterli veriyi sağlamıştır. 

Yapıların tamamında çatı konstrüksiyonu ahşaptır. Üst örtüleri restorasyon öncesinde 

marsilya kiremiti ile örtülü olan çatıların örtü malzemesi restorasyon uygulaması 

sırasında alaturka kiremit olarak yenilenmiştir. Restorasyon uygulaması öncesinde 

Müftüönü Camii’nde ahşap görünümlü PVC pencereler, Davutpaşa Camii ve Tahtalı 

Mescit’te ise beyaz renkli PVC kapı ve pencereler bulunmaktaydı. Tavukçu 

Mescidi’nin zemin katta dükkan olarak kullanılan mekanlarının PVC kapıları 

bulunmakla birlikte diğer kapı ve pencereler çoğunlukla ahşaptır. Zemin kattan 

birinci kata ulaşmayı sağlayan merdiven de tamamen ahşap olup, yapıya konut 

fonksiyonu için sonradan eklenmiş iç duvarlar üzerindeki kapılar da ahşap kapılardır. 

Ancak Tavukçu Mescidi hariç diğer tüm yapılarda son cemaat yerinden harime 

geçilen kapılar ahşaptır.     

 

• Bezemeler: 

Dört yapının da az sayıda bezeme öğesine sahip oldukları söylenebilir.  

Yapıldıkları dönemde var oldukları düşünülse bile günümüze pek az bezeme öğesi 

ulaşmıştır. Tahtalı Mescit’te son cemaat yerinden harime geçişi sağlayan kapı 

üzerinde bulunan Osmanlıca hat dışında bir bezeme öğesi bulunmaz. Müftüönü 

Camii’nde özgün olarak nitelendirilebilecek tek bezeme ögesi, daha önceden 

bulunduğu yerden sökülerek son cemaat yeri güneydoğu duvarında bulunan kapı 

üzerine konulduğu anlaşılan kitabedir. Tavukçu Mescidi’nde kirpi saçaklar ve doğu 

cephesinde bulunan bir çarkıfelek motifi dışında bezeme öğesi yoktur. Davutpaşa 

Camii’nde kirpi saçaklara sahiptir. 
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Tavukçu Mescidi ve Davutpaşa Camii’nde güney beden duvarı üzerinde pahlı 

mukarnaslı köşe kavsaraları bulunmaktadır. Ancak, Davutpaşa Camii’nin mukarnaslı 

köşe kavsaraları güneybatı ve güneydoğu köşelerinde birer adet olmak üzere çifttir.   

Teze konu olan yapıların restorasyon süreçleri, problemleri ve çözümleri 

aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

 

• Tavukçu Mescidi: 

İncelenen yapılar içinde, restitüsyon kararları anlamında en sorunlu yapı  

olduğu söylenebilir. Zira, uzun yıllar boyunca özgün fonksiyonu dışında işlevler için 

kullanılmış olduğundan, bu farklı işlevlerin gerektirdiği müdahalelere maruz kalan 

yapının özgün durumu hakkında çok az veriye ulaşılabilmiştir. Restitüsyon çalışması 

için en net verilere ulaşım, ancak yapının restorasyon uygulaması sırasında mümkün 

olabilmiştir. Özellikle minarenin konumu ve boyutları, kapı ve pencere boşlukları 

gibi temel ögelerin boyut ve konumları, duvar yüklerinin bu boşluklar nedeniyle ne 

şekilde aktarıldığı gibi konular restorasyon sırasında yapılan çalışmalar sonucunda 

netleşebilmiştir. Bu sayede restitüsyon ve restorasyon için müdahale kararları 

doğruya en yakın şekle gelmiştir. Araştırma ve proje süreçlerinin bulguların yapının 

restorasyonuna büyük oranda yansıdığı söylenebilir. Ancak projede önerilmeyen bazı 

uygulamaların da yapıldığı anlaşılmaktadır. Son cemaat yerinin üstü kapalı ancak 

yan kısımları ve ön kısmının açık olması gerekirken, özgüne uygun olmayan ahşap 

doğramalı camekânlar ile kapatılmış olması, son cemaat yerini sınırlayan ve doğu-

batı doğrultusunda uzayan duvarın giriş cephesinden görünen bitiş kısmının kesme 

taş ile sonlandırılması ve iç kısımda mihrabın üzerine giydirilen ahşap eklenti bu 

özgüne uygun olmayan uygulamalara örnek teşkil eder.  

 

• Davutpaşa Camii: 

Bursa’da Kayhan Çarşısı ve Bat Pazarı(Bit Pazarı) olarak bilinen bölgede ve 

incelenen yapılar içinde en merkezi konuma sahip yapıdır. Bu nedenle incelenen 

yapılar içinde en yoğun kullanıma sahip yapı olduğu söylenebilir. Davutpaşa camii, 

Tavukçu Mescidi’nin aksine tezde irdelenen yapılar içinde strüktürel açıdan (beden 

duvarları harman tuğla ve çimento harcı ile yeniden örüldüğünden) en sorunsuz 

yapıdır. Ancak bu yapıda, diğerlerinden farklı olarak problemi oluşturan bir anlamda 

restorasyonun kendisi olmuştur. Araştırma ve proje süreçleri sonucunda ortaya konan 
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çalışma, aslında koruma açısından doğruya en yakın sonuçları vermişken, uygulama 

sırasında sebepsiz şekilde mihrabın form olarak projedeki sade görüntüden farklı 

olması, mihrab etrafındaki niteliksiz kalemişi bezemeler, varlığı konusunda hiçbir 

somut veri bulunmayan tavandaki muhdes ahşap bezeme ve kadınlar mahfili 

merdiveninin yerinin değiştirilmiş olması restorasyon uygulaması sonrasında tadilat 

projesi ve raporlarının hazırlanmasını gerektirmiştir.  

 

• Müftüönü Camii: 

Müftüönü Camii, Tavukçu Mescidi gibi farklı bir fonksiyon için uzun yıllar  

kullanılmamış olmasına rağmen, özgün durumundan oldukça uzaklaşmış bir yapıdır. 

Özellikle yol genişletme çalışması için son cemaat yeri formunun bozulması 

minareye yapılan yanlış müdahale ile pencere boşluklarının değiştirilmesi yapının 

özgün durumundan uzaklaşmasına neden olmuştur. Yapıya bitişik şekilde bulunan 

imam evinin varlığı da araştırma safhasında yanlış yönlendirmelere neden olmuştur. 

Ancak, restorasyon devam ederken imam evinin yıkılması, minarenin ve beden 

duvarlarının kapsamlı şekilde raspa edilmesi sonucunda yapıya doğru şekilde 

müdahale edilmesine imkan sağlamıştır. Son cemaat yeri için yapıda tam anlamıyla 

yönlendirici izlere rastlanmadığından, dönem yapıları ile yapılan karşılaştırmalı 

çalışma sonucunda ortaya çıkan veriler kullanılarak bir son cemaat yeri kurgusu 

oluşturulabilmiştir. Pencereler için projesinde ahşap söveler önerilmişken kesme taş 

uygulama yapılmış olması ve yine son cemaat yeri cephesinde doğu-batı 

doğrultusunda uzayan duvar alın kısımlarında kesme taş uygulaması gibi müdahale 

kararlarında yer almayan uygulamalara rastlansa da genel olarak başarılı bir 

restorasyon olduğu söylenebilir. 

 

• Tahtalı Mescit:  

Yapıdaki problemlerin nedeninin, kesin bir kanıt bulunmasa da büyük olasılıkla  

1855 tarihli Büyük Bursa Depremi olduğu düşünülmektedir. Zira, dönem yapıları 

incelendiğinde çamur sıva esaslı bir harcın beden duvarlarında bağlayıcı olarak 

kullanımı, beden duvarlarının ahşap hatıllarla desteklenen düzensiz moloz taş yapıda 

olması, özellikle de son cemaat yeri ve harimi ayıran duvarın ahşap karkas taşıyıcılar 

arasına kerpiç dolgu kullanılarak oluşturulmuş hımış duvarlar genelde sivil mimarlık 

örneklerinde rastlanan, ancak anıtsal yapılarda görülmeyen bir durumdur. Deprem 
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sonrasında, mescidin ivedilikle ibadete açılabilmesi için aceleyle ve fazla maddi 

kaynak tüketmeksizin bu müdahalelerin yapılmış olması muhtemeldir. İncelenen 

yapılar içinde strüktürel problemler nedeniyle rekonstrüksiyon uygulamasına karar 

verilen tek yapı Tahtalı Mescit’tir. Minare ile ilgili hiçbir ize rastlanmadığı halde 

idari bir kararla yapıya minare eklenmiştir. Genel olarak başarılı bir uygulama olarak 

nitelendirilebilecek rekonstrüksiyon uygulaması sırasında, son cemaat yeri 

cephesinde doğu-batı doğrultusunda uzayan duvar alın kısımlarında kesme taş 

kaplama yapılması ve iç kısımda mihrabın etrafına uygulanan bezemeler projeye 

aykırı imalatlar olarak göze çarpmaktadır.  

 

Teze konu olan yapıların restorasyonları göz önüne alındığında, kültür 

varlıklarının restorasyonunda proje süreci tamamlandıktan sonra, uygulama 

esnasında da araştırma süreçlerinin devam etmesi, gerekirse güncellenmiş rölövelerin 

alınarak restitüsyon ve restorasyon projelerinin yeni veriler doğrultusunda yeniden 

hazırlanmasının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha vurgulamak gerekir. 

 

 2013’te yayınlanan ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi’nde 

‘’Mimari mirasın korunması ile ilgili olarak proje hazırlama, uygulama ve 

denetleme süreci, bu sisteme özgü geliştirilecek yasal çerçeve (ihale kuralları-

koşulları ve fiyatlandırma sistemi) kapsamında ele alınmalıdır.’’
 23 ifadesi yer alır. 

 

Ancak bunun yanında özellikle kamuya ait yapılarda kontrol teşkilatında yer 

alan karar vericilerin, restorasyona bütüncül bir yaklaşım ve daha önceki tecrübelerin 

alışkanlıklarıyla değil, her yapının kendi içinde özel olduğunu kabul ederek 

yaklaşmaları da çok önemlidir.  

 

Yine ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi’ne göre ‘’Her kültür 

varlığının kendine özgü sorun ve potansiyeli olduğu göz önüne alındığında, evrensel ve 

ulusal yaklaşımlara uyulmak koşuluyla projelendirme ve uygulamada değişik 

değerlendirme ve çözümler gerekebileceği kabul edilmelidir. Bu kabulün doğal sonucu 

olarak,   bu    çok  zengin   ve   çeşitlilik    gösteren    kültürel    mirasın     belgelenmesi,  

 

________________________ 
23  ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi, 2013, s.6 
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değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik müdahalelerin belirlenmesinde 

genellemelerden kaçınılmalıdır.’’ 24 

 

Tarihi yapılar aynı dönemde yapılmış olsalar bile, belli genel benzer 

özellikler dışında, detaya inildikçe yapılar arasında ciddi farklılıkların olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu sebeple, yapılan uygulamalarda kamunun ihale mevzuatı anlayışı 

ve standart fiyat politikasıyla kültür varlıklarına müdahale etmek her zaman doğru 

sonuçlar vermemektedir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
24  ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi, 2013, s.6 
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