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Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları

• a) Korunması gerekli tabiat varlıkları ile 19 uncu yüzyıl sonuna kadar yapılmış 
taşınmazlar, 

• b) Belirlenen tarihten sonra yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca korunmalarında gerek görülen taşınmazlar, 

• Kaya mezarlıkları, yazılı, resimli ve kabartmalı kayalar, resimli mağaralar, höyükler, 
tümülüsler, ören yerleri, akropol ve nekropoller; kale, hisar, burç, sur, tarihi kışla, tabya 
ve istihkâmlar ile bunlarda bulunan sabit silahlar; harabeler, kervansaraylar, han, hamam 
ve medreseler; kümbet, türbe ve kitabeler, köprüler, su kemerleri, su yolları, sarnıç ve 
kuyular; tarihi yol kalıntıları, mesafe taşları, eski sınırları belirten delikli taşlar, dikili taşlar; 
sunaklar, tersaneler, rıhtımlar, tarihi saraylar, köşkler, evler, yalılar ve konaklar; camiler, 
mescitler, musallalar, namazgâhlar; çeşme ve sebiller, imarethane, darphane, şifahane, 
muvakkithane, simkeşhane, tekke ve zaviyeler; mezarlıklar, hazireler, arastalar, 
bedestenler, kapalı çarşılar, sandukalar, siteller, sinagoklar, bazilikalar, kiliseler, 
manastırlar, külliyeler, eski anıt ve duvar kalıntıları; freskler, kabartmalar, mozaikler ve 
benzeri taşınmazlar; taşınmaz kültür varlığı örneklerindendir.

Madde 6:



Taşınmaz Kültür Varlıkları Bizim İçin Neden Önemli?

• Üzerinde yaşadığımız coğrafyadaki, tarihi sürekliliğin ve 
Anadolu topraklarının büyük medeniyetlerin beşiği 
olduğunun göstergesidir. 

• Selçuklu ve Osmanlıların oluşturduğu medeniyetin tapu 
kayıtlarıdır.

• Mimaride, kültür ve sanatta kaydedilen aşamaları, bu 
alandaki teknolojik ilerlemeleri gösterir.

• Her oluşumun ve devletin katkısıyla oluşturulan dünya 
medeniyet mirasının gelecek nesillere aktarılması. 

• Şehirlerimizin marka değerlerinin korunması.



Şehirlerin Ecesi İstanbul

Krallar, prensler, krezüs, 
dünyanın kudretli ve zengin 
insanları, o anda hepinize 
acıdım; gemide bulunduğum 
yer, sizin bütün hazinelerinize 
bedeldi ve İstanbul’a bir 
bakışımı bile bir 
imparatorluğa değişmezdim. 
…. Böyle bir güzelliği rüyamda 
bile görmemiştim. (İstanbul 
1874)

Edmando de Amicis







İstanbul’da yaşanan Tarihi Eser Kayıpların Nedenleri

Osmanlı 
Döneminde 
İstanbul’daki 
tarihi yapıların 
en büyük 
düşmanı deprem 
ve yangınlardı. 

1894 Depremi



Şehrin deprem 
bölgesinde 
olması ve 
neredeyse her iki 
yüzyılda bir 
meydana gelen 
ve bazılarının 
küçük kıyamet 
olarak 
adlandırılıp 
büyük yıkımlara 
sebep olduğu 
büyük sarsıntılar. 

1894 Depremi 1894 Depremi



Şehrin 
genellikle 
ahşap 
yapılardan 
meydana 
gelmesi 
sebebiyle 
çıkan 
yangınların 
etkisinin hızlı 
ve büyük 
olması.

1908 Fatih Çırçır Yangını



• Ancak akarlarının yani 
vakıf gelirlerinin yeterli 
oluşu ya da başka bir 
hayırseverin mevcut 
yapıya vakıf ekleyerek 
yeniden inşa etmesi 
nedeniyle yıkılan tarihi 
eser yeniden 
yapılabiliyordu. Zira her 
biri bir vakıf eseri olan 
yapıların kendilerini 
ilelebet ayakta tutacak 
ekonomik gelirleri 
mevcuttu.

• Eserlere bu kadar 
ehemmiyet verilmesinin 
en önemli sebebi 
referanslarını İslam 
dininden alan 
vakfiyelerin bozulması ya 
da yazılan talimatların 
aksi davranılması halinde 
getireceği manevi 
sorumluluktu.



Eser Tahribatının En Acımasızı: İnsan

Tarihi yapıların 
insan eliyle yok 
edilmesi ise 
Osmanlı Devleti 
döneminde özellikle 
19.yüzyılın sonunda 
modernleşme 
çabaları ve Batıdaki 
gibi şehirler yapma 
hevesiyle başladı.



Tanzimatla birlikte 
eski, köhne ve 
kötü olarak 
değerlendirilmeye 
başlanmış ve 
modern kentlerde 
olmaması 
gerektiğine 
inanılan yapılar 
geniş meydanlar, 
geniş yollar açmak 
adına yıkılmaya 
başlanmıştır. Yine 
de kitlesel bir yok 
oluştan 
bahsedemeyiz.



Asıl darbe ise Cumhuriyetin ilk dönemi ile 1950’lerde vuruldu. Cumhuriyetin yeni bürokratlarının 
geçmişle olan ünsiyetinin zayıflaması özellikle sekülerleşmenin getirdiği vurdumduymazlık 
neticesinde tarihi yapıların özellikle de dini yapıların amacı dışında kullanılmasına, vakıf akarlarına el 
konulmasına ve kadrosuz bırakılarak yıkılmaya terk edilmesine yol açtı.



1950’lerde ise geniş meydanlar, geniş bulvarlar açma gayesiyle tarihi eserlerle tezyin edilmiş İstanbul cetvelle 
çizilerek yeniden imar edilmeye çalışıldı. Bu sırada bu planlanan caddelerin ortasında hatta yanında kalan birçok 
tarihi yapı yok edildi. Özellikle yola tesadüf etmemesine rağmen bazı yapıların yıkılması bu işlerle uğraşan 
yetkililerin kötü niyetleriyle açıklanabilir.



1930’larda getirilen 
H.Prost’un çizdiği 
planlar bu 
dönemde uygulanır. 
Bugün İstanbul’un 
can damarı olan 
Vatan, Millet 
caddeleri, Atatürk 
Bulvarı, Karaköy 
Meydanı gibi 
noktalar inşa 
edilirken büyük bir 
tarih kıyımı 
yapılmıştır.



• Zira dönemin yönetici aklı 16. Yüzyıla kadar camilerin, 18 ve 19. 
yüzyıllarda sarayların İstanbul’a sağladığı prestiji büyük yol 
düzenlemeleriyle sağlamayı hedefliyordu. 

• Böylece üç büyük devlete başkentlik yapan Payitaht İstanbul şair 
Yahya Kemal’in ifadesiyle kör kazmanın kurbanı olmuştur.



YOK EDİLEN MİRASIMIZA 
ÖRNEKLER



Dönemin meşhur İtalyan mimarlarından Raimondo D’Aronco
tarafından fevkâni, yani merdivenle üst kata çıkılır bir mimariyle, 
art nouveau üslubuyla, ilginç bir görünümle Sultan II. Abdülhamit 
tarafından tekrar yapılmıştır. Kubbeli ve sekizgen planlı caminin 
batı köşesinde yine sekizgen köşeli ilginç, İstanbul’da benzeri 
olmayan bir minaresi vardı.

Karaköy/Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 
Mescidi



1957 yılında yol çalışmalarını hiçbir şekilde aksatmamasına rağmen sebepsiz yere 
yıkılan bu eser hiç şüphesiz Karaköy Meydanının en önemli eserlerinden biriydi. Bu 
sorumsuzluk, eserin yok edilişinden sonra da devam etmiş daha sonra Kınalı adada 
yeniden kurulmak üzere tek tek numaralanarak sökülmüş taşları ve diğer parçaları 
da kaybedilmiştir.



Ayasofya Medresesi

1846-49 yılları arasında Sultan Abdülmecid tarafından İsviçreli Mimar 
Gaspare Fossati’ye yaptırılan büyük tamir ile medrese köklü değişiklikler 
geçirdi.



1934 yılına gelindiğinde Ayasofya Camii etrafında yapılan düzenlemeler 
çerçevesinde görünümü bozduğu gerekçesiyle Antikiteler ve Müzeler 
Umum Müdürü Aziz Oğan’ın emriyle yıktırılmıştır. 



Saliha Sultan Sıbyan Mektebi

Sokullu Mehmed
Paşa’nın yaptırdığı, 
Azapkapı’daki cami ve 
Saliha Sultan Sebili ile 
birlikte bulunuyordu. 
Mektep Sultan II. 
Mustafa’nın eşi ve I. 
Mahmud’un annesi 
Valide Saliha Sultan 
tarafından yapılmıştır. 
Osmanlı mimarisinin 
taşla karışık ahşap 
harikulade 
örneklerinden biridir. 



Taksim Topçu Kışlası

• Osmanlı ordusunun 
modernleşme çabaları 
çerçevesinde yapılan bu 
tesislerin en eskilerinden biri 
olup 1803-1806 yılları arasında 
Sultan III. Selim döneminde 
kapıkulu askerlerinin topçu sınıfı 
için inşa edildi. Birçok kez 
onarım gören yapı en son Sultan 
II.Abdülhamit zamanında 
restore edildi. 

• Kışlanın fotoğraflarda da açıkça 
görülen en gösterişli bölümü 
abidevi kapısıdır. Kapının iki 
yanında bulunan soğan biçimli 
sembolik kubbeli kuleler yapının 
ana kitlesinden biraz daha öne 
çıkmıştır ve oryantalist üslubu 
yansıtır. 



• Türk Milli Futbol 
takımı 1923 yılında ilk 
maçını Taksim 
Stadyumu adıyla 
anılan bu mekanda 
Romanya’ya karşı 
oynadı. 

• Yıllarca Türk sporuna 
hizmet verdikten 
sonra 1939 yılında 
dönemin vali ve 
belediye başkanı Lütfi 
Kırdar zamanında 
kışla yıktırılarak 
yerine İnönü Gezisi 
adıyla bir meydan 
yapıldı. 



Poligon Sarayı

Sultan II. 
Abdülhamid 
zamanında 
Almanlardan alınan 
Mauser marka 
tüfeklerin 
denenmesi için 
yapılan Poligon-ı 
Hümayun’la birlikte 
Sultan’ın atışları 
izlemek ve 
gerektiğinde 
istirahat etmek 
amacıyla 1891’de 
yapıldı.



Batı mimarisi 
üslubuyla inşa 
olunan kasır 
1956 yılında 
Gazhane binası 
yapılmak üzere 
yıktırılmıştır. 
1995 yılında 
itibaren alan 
İETT 
otobüslerine 
garaj olarak 
hizmet verir. 



İncili Köşk/Sinan Paşa Köşkü

İncili Köşk olarak 
da anılan bu 
eser, Kanuni 
Sultan Süleyman 
dönemindeki 
hizmetlerinin 
yanı sıra Sultan 
II.Selim, 
III.Murad ve 
III.Mehmed
döneminde 
devlet 
kademelerinde 
çalışan Sinan 
Paşa tarafından 
inşa ettirilmiştir. 



Tarih-i Selanikî’de köşkün 
içinin tasviri şöyle 
yapılmaktaydı:       
“köşkün dışının yaldızlı 
alemleri konulduktan 
sonra şaşaası avam ve 
hâvasta bakacak takat 
bırakmazdı. Ve bir vecihle 
nazarlara güzellik 
bağışlamıştı ki, lisan bunu 
açıklamakta yetersiz 
kalırdı. İçerisi çini fayans 
işiyle, kubbe kısmı altın 
tel ve nakışlarla süslenip, 
ipekten halılar, iğne ile 
dikilmiş kilimler, altın 
işlenmiş yastıklar, 
mücevherlerden yapılmış 
top avizeler ve aynalar ile 
donanıp süslenmişti.



Daha sonra 
1872’de başlayan 
demiryolu 
inşaatı yüzünden 
yalnız temelleri 
kalmak üzere 
ortadan 
kaldırılan köşkün 
bugün 
Sarayburnu 
Florya sahil yolu 
üzerinde çok 
küçük bir parçası 
hala ayakta 
durmaktadır.



Aksaray Murat Paşa Hamamı

• Günümüzde sadece Murad Paşa Camii’nin kaldığı medrese ve 
imaretten oluşan külliyenin bir parçasıydı ve 1472’lerde 
yapıldı. 

• Osmanlı hamam mimarisinde pek görülmeyen bir şekilde sivri 
kemerli büyük bir eyvanla donatıldığını söylemektedir.



• 1956 yılında hamam, yeni yapılacak asfalt yol için engel teşkil ettiğine inanılan ilk 
eser olduğu için vinçlerle yıkılmış ve parçaları denize atılmıştır.  Hamamın 
yıkılmasından çok etkilenen Süheyl Ünver, onu yıkanların İstanbul’un âhını
aldıklarını üzülerek dile getirmiştir.

• Aslında yola tesadüf etmiyordu ve Turgut Cansever Menderes’e bunu iletmişti. 
Ancak dönemin karayolları bürokratları Cansever’i tehdit etmişler ve eseri 
yıktırmışlardır. 



Kasımpaşa Mevlevihanesi

• 1623-1631 yılları arasında inşa 
ettirilmiştir. İstanbul’daki 
Mevlevihaneler içerisinde tesis 
tarihi bakımından Galata ve 
Yenikapı Mevlevihanelerinden 
sonra yapılana üçüncü eserdir. 

• Tekkelerin 1925 yılında 
kapatılmasıyla semahane kısmı 
Kasımpaşa Güreş Kulübü, diğer 
kısımları da ilkokul olarak hizmet 
vermiştir. Bu sırada şadırvanı ve 
haziresi yok olan binanın bahçesine 
daha sonra Sururi İlkokulu inşa 
edilmiştir.  Güreş kulübü ve okul 
olarak kullanılan tekkenin asıl 
binası bilahare Vakıflar tarafından 
oda oda kiraya verilerek tekke 
bekar odalarının olduğu sefil bir hal 
almıştır. Nitekim 1979 yılında da 
yanarak tamamen yok olmuştur.



Kırk Çeşme

• 1554 yılında şehre 25 
kilometre uzaklıktaki Belgrat 
ormanlarından su getirme 
çalışmalarına başlanmış, 
çalışmanın bittiği 1563 yılında 
İstanbul’un su sıkıntısı büyük 
ölçüde çözülmüştür. 

• Çeşmenin lülelerinin birinin 
üzerinde ayna taşı olarak 
kullanılan, Bizans döneminden 
kalma tavus kuşu motifli 
kabartma levha 
bulunmaktaydı. 



1940 yılında şehir 
planlamacısı olarak 
getirilen Fransız Henry 
Prost’un projesiyle, 
Aksaray’dan Unkapanı’na 
kadar olan yol genişletme 
çalışmaları çerçevesinde, 
bu güzergâh üzerinde 
olup yok edilen birçok 
eser gibi Kırk çeşme de 
ortadan kaldırılmıştır.

Kırk Çeşme



İYİ ŞEYLER DE OLUYOR:

İHYA EDİLEN TARİHİ ESERLER



Mehmet Şemseddin Efendi Tekkesi  (1950’ler)



Mehmet Şemseddin Efendi Tekkesi  (2016)



1957

1957 SonrasıKazasker Abdurrahman Efendi Camii



Kazasker Abdurrahman Efendi Camii   (2011)



Piri Mehmet Paşa Camii  (1940)
2009

2013



TEŞEKKÜRLER


