Özet:
Bizans döneminde "Metopan" olarak
adland›r›lan, Osmanl›lar döneminde ise
Tophane ad›n› alan semtte top döküm tesisleri inflas›n›n Fatih Sultan Mehmed
taraf›ndan bafllat›ld›¤› bilinmektedir.ll.
Bayez›d döneminde geniflletilen top döküm
tesisleri, Kanuni döneminde y›kt›r›lm›fl ve
yeniden, ancak bu kez daha büyük olarak
infla edilmifltir. III. Selim döneminde
bafllat›lan yenileme hareketleri orduda da
yans›mas›n› bulmufl ve bu dönemde
Tophane semtinde top döküm tesislerine
ilave olarak Nizam-› Cedid askerlerine ait
Topçu ve Top Arabac›lar› K›fllalar› infla
edilmifltir. Bu yap›lar toplulu¤undan
günümüze sadece iki adet top döküm binas›
kalm›flt›r. Günümüzde mevcut iki top
döküm binas›ndan büyük olan› XVIII.
Yüzy›l’›n ortalar›na, küçük top döküm
binas› ise XV. Yüzy›l’a tarihlenebilir.
Yap›lardaki koruma amaçl› onar›m
çal›flmalar›, 1958-1959 y›llar› aras›nda birinci dönem ve 1973-1984 y›llar› aras›nda
ise ikinci dönem olmak üzere incelenebilir.
"Top Döküm Binalar›" 1992 y›l›nda Mimar
Sinan Üniversitesi’ne devredilmifltir.
Guns had proved to be very effective in the
conquest of Constantinople by the Ottoman
Turks in 1453 AD. This is the reason why
Sultan Mehmed the Second, also named briefly
“Fatih” (The Conqueror) had built these gunfoundries directly after the conquest of the city,
out of the Genoese city walls in front of the
Galata Gate. The first foundry had to be
extended at the end of the XV. Century during
the reign of Sultan Bayez›d the Second. Only
20 years after this extension, in the time of
Sultan Süleyman the First, known as
“Süleyman the Magnificient”, the foundries
could not meet the requirements of the Empire
any longer. Only two foundry buildings
remained from the whole complex to our days.
The large building with a row of five domes
and two aisles covered with barrel-vaults is
dated back to the XVIII. Century. The domes
rest on arches and pendentives supported by
eight columns. The smaller building having a
square plan had been built by the
“Conqueror”, in the middle of the XV.
Century. It has a single dome as a roof, again
with a lantern at its apex. The restoration of
the existing buildings took place in 1958-1959
and in the years from 1973 to 1984. The buildings were used as “Gun Museum” until they
were left to Mimar Sinan University in 1992.
The rearrangement of the interior was carried
out by the specialists of the University. Since
1998 the buildings are in use as “Cultural And
Exhibition Center of Mimar Sinan University”.
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Bizans döneminde “Metopon” olarak
adland›r›lan (Janin 1950, 427) Osmanl›lar döneminde ise Tophane ad›n› alan semtte, top
döküm tesisleri inflaas›n›n Fatih Sultan
Mehmed taraf›ndan bafllat›ld›¤› bilinmektedir (Kömürcüyan 1952, 259). ‹stanbul’un
fethinde toplar›n gücünün görülmesi bu
tür tesislerin yap›m›nda etken olmufl
olabilir. Fatih döneminde (1451-1481)
bir top imalathanesi ve topçular k›fllas›

inflas› ile bafllayan yap›laflma daha sonraki
dönemlerde de artarak devam etmifltir.
Fatih döneminden itibaren Galata surlar›n›n bu bölgede yeralan kap›s› “Tophane
Kap›s›” olarak an›lm›flt›r (Harita 1).

II. Bayez›d (1481-1512) döneminde
geniflletilen top döküm tesisleri, Kanuni
(1520-1560) döneminde y›kt›r›lm›fl ve
yeniden, ancak bu kez daha büyük olarak
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infla edilmifltir (Kömürcüyan 1952, 259). De¤iflik
ifllevlere sahip yap›lar›n inflaas› zaman
içerisinde artarak devam etmifltir. Örnek
olmak üzere 1723 senesinde Tophane-i
Amire’nin ve civar›n su ihtiyac›n›n
karfl›lanmas› amac›yla, ayr›ca yang›n
tehlikesine karfl› bir su sarn›c› infla
edilmesi gösterilebilir (Cezar 1963, 351).

III. Selim döneminde (1789-1807)
bafllat›lan yenileflme hareketleri orduda da
yans›mas›n› bulmufl ve bu dönemde
Tophane semtinde top döküm tesislerine
ilâve olarak Nizam-› Cedid askerlerine ait
Topçu ve Top Arabac›lar› K›fllalar› infla
edilmifltir (‹ncicyan 1956, 95) (Raif 1988, 13). Bu
döneme ait ve Tophane semtindeki
yap›laflmay› gösteren çok say›da görsel
malzeme mevcuttur (Resim 1) (Arslan 1992, 194).
III. Selim dönemini yans›tan ve Tophane
semtinin denizden görünüflünü gösteren
gravürlerde sahil kesiminde k›fllalar ve
geride 5 kubbesi ve çat› fenerleri ile dikkat
çeken büyük top döküm binas› ile birlikte,
tek kubbeli ve çat› fenerli küçük top
döküm binas› görülmektedir. ‹ncicyan,
k›fllalar ile birlikte top dökümünün
yan›s›ra havan topu dökümünün de
yap›ld›¤›n› belirtti¤i befl kubbeli, kâgir bir
yap›dan bahsetmektedir (‹nciciyan 1956, 95).
H. Ayvansarayi ise sahilde bu k›fllalar›n
yan›s›ra bir de tek minareli bir caminin
infla edildi¤ini belirtmektedir

1
1864 yang›n›ndan sonra inflaResim:
edilen
ve
Nusretiye Camii’nin karfl› s›ras›nda
yeralan Müflirlik Dairesi ve Sanayi K›fllas›
yap›lar›, 1958 y›l›ndaki yol geniflletme
çal›flmalar› s›ras›nda ortadan kald›r›l›r

Resim: 3

Harita: 1
Galata Surlar›’n› ve Tophane
kap›s›n› gösteren harita
(Eyice, 1969: 85)
Resim: 1
Tophane semtini ve top
döküm binalar›n› gösteren
bir gravür.
(Hobhouse, 1812: 831)
Resim: 2
1956 y›l›ndaki yol geniflletme
çal›flmalar› ve top döküm
binalar›. (fiahenk, 1996: 60)
Resim: 3
Büyük top döküm binas›n›n
cümle kap›s›n›, girifl saça¤›n›
ve rampay› gösteren resim.
(Lewis, 1837: 6-7)

(Ünsal 1969, 48) (Resim 2).

II. Mahmud dönemini yans›tan Lewis’in
resimlerinden Tophane yap›lar› ve sahil
k›fllalar› hakk›nda detayl› bilgi
edinilebilmektedir. Lewis’in büyük top
döküm binas›n›n güney cephesini gösteren
resminde, cümle kap›s›n›n her iki yan›nda
yeralan tafl konsollar ve bu tafl konsollar›n
tafl›d›¤› ahflap cumbalar ile birlikte barok
tarzda infla edilmifl saçak ve bu saça¤a do¤ru
yükselen tafl rampa görülebilmektedir (Resim 3).
Fatih döneminde top döküm tesislerinin

Resim: 2

(Ayvansarayi 1281, 58).

1 Mart 1823 y›l›ndaki Firuza¤a yang›n›nda
top döküm binas›n›n bir k›sm› ile birlikte
Topçu ve Top Arabac›lar› k›fllalar› ve
cami yanar (Cezar 1963, 369). Bunun üzerine
II. Mahmud döneminde (1808-1839)
yeniden giriflilen imar hareketlerinde bu
yap›lar›n ›slah› ile birlikte Nusretiye Camii
ve top dökümü ile ilgili bir de demirhane
infla edildi¤i görülür (Ayvansarayi, 1281, 58) (1).
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1Demirhane ve kitabesi için daha
genifl bilgi: fiimflek M. (1993)
“Bat›l›laflma Sürecinde ‹stanbul’da
II. Mahmud dönemi ‹mar
Hareketleri”, (yay›nlanmam›fl doktora tezi), MSÜ Sosyal Bilimler Ens.,
‹stanbul . 358
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inflaas› için Tophane semtinin seçilme
nedenleri flu flekilde s›ralanabilir :
lKonum: Tophane semti Haliç’in girifl
k›sm›nda ve Topkap› Saray›’n›n karfl›s›nda
yeralmaktad›r. Böylece savunma ve
kontrol ifllevleri yerine getirilebilmektedir.
Ayr›ca semtin deniz ile olan ba¤lant›s› ve
buna ba¤l› olarak, dökülen top ve
güllelerin gemilere kolayl›kla yüklenmesi
önemli bir husus olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r.
lTeknoloji: Top ve güllelerin dökümü için
gerekli hammaddenin tesislere getirilmesi,
top ve güllelerin dökümü ve kullan›lacaklar› yerlere nakledilmeleri belirli bir arazi
kesitinin oluflumunu gerekli k›lmaktad›r.
Üretimi yap›lan objelerin a¤›rl›¤›n›n önem
kazand›¤› bu tür teknolojilerde, tesislerin
kuruldu¤u arazinin e¤imi ön plana
ç›kmaktad›r. Tophane semtinde de bu
oluflum gerçekleflmifl, top döküm tesisleri
üst kotta yeralm›flt›r.

2Bu konu için ‹.Öz’ün
18.09.1986 tarihli ‹stanbul
Rölöve ve An›tlar
Müdürlü¤ü’ne sunulan
raporuna bak›labilir.
(‹stanbul I Numaral› Kültür
ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kurulu, Tophane-i
Amire dosyas›)
3C .Can, Sultan
Abdülmecid’in infla ettirdi¤i
ilk kagir saray olan bu
kasr›n mimar›n›n Smith
oldu¤unu ancak yap›n›n
daha çok bir Fossati
tasar›m› oldu¤u hissini
verdi¤ini belirtmektedir.
Can C. (1993) ‹stanbul’da
XIX.Yüzy›l Bat›l› ve
Levanten Mimarlar›n
Yap›lar› ve Koruma
Sorunlar›, (yay›nlanmam›fl
doktora tezi), YTÜ Fen
Bilimleri Ens.,
‹stanbul. 185

4

Yap› günümüzde

Mimar Sinan Üniversitesi’nin kullan›m›ndad›r ve
misafirhane olarak
ifllevlendirilmifltir.

Tophane semti ve top döküm tesisleri
ile birlikte di¤er askerî yap›lar, zaman
içerisinde uygulanm›fl bir tasar›m
projesinin parçalar› olarak
yorumlanmal›d›rlar. Yer seçiminden
itibaren bafllayan bu tasar›m süreci zaman
içerisinde olgunlaflm›fl ve di¤er yap›lar›yla
birlikte askerî ve sanayi ifllevli bir semtin
do¤mas›na yol açm›flt›r (Wiener 1998, 119).
R. Mantran bu olufluma flu flekilde dikkat
çekmektedir :
“ Dökümhanenin etraf›nda çok kalabal›k
bir mahalle geliflmifltir ve Pera’ya ç›kan
yokufllar kadar deniz kenar› da evler,
camiler, pazarlar ve hamamlarla bezenmifltir (Mantran 1986, 81) ....Tophaneler
binlerce insan çal›flt›ran çok büyük
imalathanelerdir. Faaliyetinin gere¤i olarak
çeflitli üretim kesimlerini bar›nd›rmakta ve
çok çeflitli malzemeler kullanmaktad›rlar.
Demir, bronz, odun, muflamba, bez, zift,
katran vbg... (Mantran 1986, 4).
Tophane’deki dökümcüler ve topçular

dökümhanenin içinde infla edilmifl olan
k›fllalarda ikamet etmektedirler.
Top kunda¤› imalatç›lar›, mermilerin
ç›kt›¤› alev a¤›zlar› için kal›p yapanlar,
dökümcüler; bunlar›n herbirinin ayr› bir
mahallesi bulunmaktad›r”(Mantran 1986, 5).

Günümüzde Bursa, Selânik gibi baz›
flehirlerde, Tophane olarak an›lan bölgeler
mevcuttur. ‹. Öz, bu bölgelerin Tophane
ad› ile an›lmalar›n›n çeflitli nedenlere
dayand›¤›n› belirtmektedir. Bu nedenler,
eritilmifl maden kullan›larak top
dökümünün yap›ld›¤› veya dövme demir
tekni¤inin kulan›ld›¤› ve top imalinin
yap›ld›¤› bir yap›n›n mevcudiyeti, veya
kente hakim bir noktada toplar›n kondu¤u
bir bölgenin varl›¤›d›r(2). ‹stanbul’un
Tophane semtinde bulunan askerî yap›lardan günümüze sadece, yamaçta yer alan
iki top döküm binas› ile yap›m› 1851
y›l›na tarihlenen ve Tophane Kasr› (3)
olarak bilinen yap› kalm›flt›r (4).
Tophane yap›lar toplulu¤u, Osmanl› silah
sanayinin üretim merkezi olarak önemini
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulufl y›llar›na
kadar devam ettirmifltir. Ankara flehrinin
baflkent oluflu ile birlikte silah sanayi de
baflkentte kurulmaya bafllanm›flt›r. Bu
y›llarda Zeytinburnu Silah Fabrikas›’nda
dökülen toplar›n ifllenmek üzere Tophane’
ye getirildi¤i bilinmektedir (Çoruhlu 1996, 31).
Giderek önemini kaybeden Tophane’deki
top döküm yap›lar› uzun y›llar bofl kalm›fl,
1958 y›l›nda Tophane yap›lar›n›n ve
çevresinin “Askerî Müze” olarak düzenlenmesi gündeme gelmifltir (Eralp vd. 1983, 7).
Onar›m çal›flmalar›na bafllan›lan yap›lar›n
onar›m maliyetlerinin giderek artmas›
karfl›s›nda, Millî Savunma Bakanl›¤› 1992
y›l›nda Tophane yap›lar›n› Mimar Sinan
Üniversitesi’ne devretmifltir.
Mimarî ve ‹fllev
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Tophane semtinde bulunan top döküm
yap›lar›n›n mimarî özelliklerinin
anlafl›labilmesi ancak ifllevlerinin do¤ru
tan›mlanabilmesi ile olanakl›d›r. Evliya
Çelebi (Evliya Çelebi 1975, 302-307) ve
Kritovulos’da (Kritovulos 1967, 62) top döküm
kal›plar›n›n haz›rlanmas›, top dökümünün
gerçeklefltirilmesi ve döküm s›ras›nda kullan›lan malzemeler detayl› olarak
anlat›lmaktad›r. Yaz›l› anlat›mlar ve
yerinde yap›lan araflt›rmalar sonucu elde
edilen bulgular ›fl›¤›nda top dökümünün flu
flekilde gerçeklefltirildi¤i anlafl›lmaktad›r:

Top dökümünde kullan›lacak hammadde
büyük top döküm binas›n›n kuzey cephesinde bulunan iki adet tonozlu geçitten
içeri aktar›l›rd›. Yap›n›n içinde ve alt kotta
bulunan iflçiler d›flar›dan aktar›lan
hammaddeyi kubbeli ve çevresi atefle
dayan›kl› tafllarla örülmüfl olan ocaklara
iletirlerdi. Bu ocaklarda ergiyen
hammadde kanallar vas›tas›yla büyük top
döküm binas›n›n güney cephesinde
bulunan iki adet çukurda yer alan ve
düfley olarak yerlefltirilmifl kal›plara
yönlendirilirdi. Bu kal›plarda so¤umalar›
için belirli bir süre bekletilen toplar gerekli ifllemlerin tamamlanmas›ndan sonra
güney cephede yeralan tonozlu geçitlerden
geçirilir ve ahflap k›zaklar üzerinde
kayd›r›larak sahile indirilirdi (5).
Günümüzde büyük top döküm binas›n›n
içinde iki adet büyük ebatta f›r›n
görülmektedir. Bu nedenle hammadde
giriflleri, f›r›n sistemleri ve ç›k›fllar iki
sistemi içerecek flekilde tasarlanm›fl ve
çözümlenmifltir (6). Hammaddenin
ergitilmesi için oluflan yüksek ›s›
nedeniyle ve aç›¤a ç›kan zararl› gazlar›n
d›flar› at›labilmesi amac›yla üst örtü sisteminde baz› önlemlerin al›naca¤› do¤ald›r.
Bu itibarla iç mekan olabildi¤ince yüksek

46 Say› 3, May›s 2003

Resim: 4

Resim: 5
tasarlanm›fl, çevre duvarlar›n üst
kotlar›nda yeralan kemerlerin aynalar›nda
boflluklar oluflturulmufl ve zararl› gazlar›n
d›flar› at›lmas› için fenerler infla edilmifltir.

Büyük Döküm Binas›:
Günümüzde mevcut iki döküm binas›ndan
bat› yönünde yeralan› XVIII. Yüzy›l’ ›n
ortalar›na tarihlenebilir(7).
Üst örtü sistemini ortada befl kubbe ve her
l

Resim: 4
Büyük ve küçük top döküm
binalar›, 1969.
Resim: 5
Büyük top döküm binas›n›n iç
mekan›, 1990.
Resim: 6
Büyük top döküm binas›n›n güney
cephesinde yer alan barok cümle
kap›s›, 1990.
Resim: 7
Büyük top döküm binas›n›n güney
cephesinde yer alan tafl konsollar ve
tonozlu geçit, 1990.
Resim: 8
Büyük top döküm binas›n›n kuzey
cephesinde yer alan ve hammadde
giriflinin sa¤land›¤› tonozlu geçit ve
pencereler, 1990.
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Resim: 6

Resim: 7

5‹.Öz, ad› geçen raporda,
yapm›fl oldu¤u yüzey
araflt›rmalar› sonucunda
toplar›n üzerinde
kayd›r›ld›¤› sert a¤aç
malzemenin izlerine
rastlad›¤›n›
belirtmektedir.

6Mimar Sinan Üniversitesi’
nce günümüzde yürütülen
yüzey araflt›rmalar›
sonucunda, iç mekân›n
do¤u cephesinde ocak
olabilece¤i düflünülen baz›
kal›nt›lar tespit edilmifltir.
Bu ocaklar›n küçük obje
dökümleri (tabanca, k›l›ç
vb.) için kulan›ld›¤›
varsay›lmaktad›r.
7‹.Öz, ad› geçen raporda,
sözkonusu yap›n›n daha
eski dönemlere de ait olabilece¤ini, ancak genel karakteri ile I. Mahmud dönemine ait olabilece¤ini
belirmektedir. Bu görüflü
destekleyen bir di¤er bulgu,
cümle kap›s›n›n üzerinde
yeralan kitabeden ebced
hesab› ile ç›kar›lan
1790 -1791 tarihidir. Bu tarihi veren dize flöyledir: “Ne
muhkem oldu Tophane edüb
Sultan Selim Abad”, bu
dizeden Tophane binas›n›n
III. Selim devrinde tamir
edildi¤i anlafl›lmaktad›r.
(Cezar, 1996: 32)

8Genelkurmay Harp Tarihi
Daire Baflkanl›¤› Askerî
Müze Müdürlü¤ü’ nün Eski
Eserler ve An›tlar
Müdürlü¤ü’ne yazm›fl
oldu¤u 13.06.1968 tarih ve
6101-1-68 say›l› yaz›.

iki yanda befler tonozun oluflturdu¤u
büyük döküm binas›n›n iç mekân›nda üst
örtü sistemini tafl›yan ve kesme tafltan
oluflturulmufl sekiz adet ayak mevcuttur.
‹ç mekanda biriken s›cak ve zararl›
havan›n d›flar› at›m›n› sa¤lamak amac›yla
kubbe-lerde birer, tonozlarda ise ikifler
adet olmak üzere tafl fenerler infla
edilmifltir. Ayr›ca kubbe kasnaklar›nda
aç›lan yuvarlak boflluklar ile havaland›rma
güçlendirilmifltir. Kubbe kasnaklar›n›n iç
yüzlerinde yer alan kabartma sütun ve
kemerler dizisi görsel zenginlik sa¤lamaktad›r. Kubbeden kemerlere geçifl pandantiflerle sa¤lanm›flt›r. Kemerlerde yer alan
gergi demirlerinin çift olarak kullan›ld›¤›
dikkat çekmektedir. ‹ç mekân, ifllev gere¤i
tek mekân olarak çözümlenmifltir. Zemin
kat döfleme kotuna yönelik yüzey
araflt›rmalar› yap›lm›fl ancak net bir bilgi
elde edilememifltir. Çeflitli kullan›mlar
sonucunda muhdes döflemelerin infla
edilmek istendi¤i bilinmektedir(8).

Cephelerde zemin kat döfleme kotuna
kadar kesme tafl olan duvar dokusu, bu
kottan sonra iki s›ra tu¤la ve bir s›ra tafltan

Resim: 8

oluflan duvar dokusuna dönüflmektedir.
Bu doku bir tafl profil ile üst kotta yer alan
kemerler dizgesinden ayr›lmaktad›r. Uzun
kenar›nda befl, k›sa kenar›nda ise üç
kemerin bulundu¤u kesme tafltan infla
edilmifl kemer dizgesinin aynalar›
günümüzde alt›gen boflluklardan
oluflmaktad›r.
Büyük döküm binas›n›n güney cephesinde, dökülen toplar›n binadan d›flar›
ç›kar›ld›¤› tonozlu geçitlerin üstlerinde
yeralan tafl konsollar dikkat çekmektedir.
Lewis’in resminde bu tafl konsollar›n
üzerindeki ahflap cumbalar
görülebilmektedir (Bkz. Onar›mlar Bölümü ).

Küçük Döküm Binas›
Günümüzde mevcut iki döküm binas›ndan
do¤u yönünde yer alan› XV. Yüzy›l’›n
ortalar›na tarihlenebilir. Üst örtü sistemini
tek bir kubbenin oluflturdu¤u ve kare
plana sahip binada zararl› gazlar›n at›m›n›
sa¤layan bir fener dikkat çekmektedir.
S›ral› moloz tafl kullan›larak oluflturulan
cephe duvarlar› kubbe kasna¤›nda
tafl-tu¤la tekni¤i kullan›larak oluflturulmufl
l
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duvar örgüsüne dönüflmektedir (Bkz.Onar›mlar
Bölümü ).

Bina iç mekân›nda büyük bir döküm
çukuru bulunmaktad›r. Büyük döküm
binas›nda oldu¤u gibi bu binada da döküm
çukuru tonozlu bir geçit ile d›fl mekâna
aç›lmaktad›r. Bu binada di¤er binada
görülen ocak sistemleri ve zararl› gazlar›n
d›flar› at›m›n› sa¤layan kemerler dizgesi
içinde yeralan boflluklar bulunmamaktad›r.
Sövesiz ve tu¤la kemerli pencereler dikkat
çekmektedir.
Küçük döküm binas›n›n do¤u duvar›na
bitiflik konumda yeralan ve 1972 y›l›ndaki
sondaj çal›flmalar› s›ras›nda ortaya
ç›kar›lan dört gözlü su sarn›c›n›n çeflitli
dönemlerde, yap›lar toplulu¤unun su
ihtiyac›n›n giderilmesine yönelik
kullan›ld›¤› varsay›lmaktad›r.
Su sarn›c›n›n daha sonraki dönemlerde
infla edildi¤i, küçük döküm binas›n›n
sarn›ca bitiflik cephesinde yeralan
penceresinin kapat›lmas›ndan
anlafl›lmaktad›r.

l

Çevre Oluflumu
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Resim: 9

Resim: 10

Günümüzde alt yol kotunda yeralan bir
dükkan dizisi dikkat çekmektedir. Bu
dükkanlar ‹stanbul Belediyesi taraf›ndan
1958 y›l›ndaki yol geniflletme çal›flmalar›
s›ras›nda yol ile top döküm binalar›n›n
oturdu¤u plato aras›ndaki kot fark› nedeni
ile oluflan cephenin de¤erlendirilmesi
amac› ile infla edilmifltir (9). 1972 y›l›
onar›mlar› s›ras›nda çevre düzenlemesi
kapsam›nda günümüzde görülen
teraslamalar gerçeklefltirilmifl ve

Resim: 9
Büyük top döküm binas›n›n
cümle kap›s›n›, girifl saça¤›n›
ve rampay› gösteren resim.
Resim: 10
Küçük top döküm binas›n›n
do¤u cephesi ve kubbe, 1969.
Resim: 11
1990 y›l›nda top döküm
binalar›.

Resim: 11

Top Döküm Binalar› (Tophane-i Amire) ve Onar›mlar›

9‹stanbul Belediyesi ile
Gayrimenkul Eski Eserler ve
An›tlar Yüksek Kurulu
aras›ndaki yaz›flmalardan,
dükkanlar›n inflaas›n›n
30.09.1959 tarih ve 1225
say›l› kurul karar› ile uygun
görüldü¤ü ancak inflaat›n
1965 senesinde devam
etmekte oldu¤u dönemin
bas›n›ndan ö¤renilmektedir.
(11.01.1965 tarihli Son
Havadis gazetesi).

10Bu dönemde yap›lan
imalatlar hakk›ndaki
detayl› bilgi, Rölöve ve
An›tlar Müdürlü¤ü’nün
“Tophane-i Amire”
dosyas›ndaki ataflman
defterleri’nde mevcuttur.
11‹stanbul I Numaral›
Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Kurulu
ve An›tlar Müdürlü¤ü’nün
ilgili dosyalar›.

parselin kuzey bölümüne bir idare binas›
infla edilmifltir. Ayr›ca toplar›n sergilenmesi amac›yla çok say›da tafl kaideler
oluflturulmufltur(10).

Onar›mlar
‹lgili kurumlar›n arflivlerinde (11) yap›lan
araflt›rma ve incelemeler sonucunda
günümüzde mevcut döküm binalar›n›n
koruma amaçl› onar›m çal›flmalar›n›n iki
farkl› dönemde gerçeklefltirildi¤i belirlenmifltir. Bu dönemler; “Birinci Dönem
Onar›mlar› (1958-1959 Y›llar›)”, ile
“‹kinci Dönem Onar›mlar› (1973-1984
Y›llar›)” olmak üzere incelenecektir.
lBirinci Dönem Onar›mlar›

fiekil:1

(1958-1959 Y›llar›):
Top döküm binalar› ile ilgili koruma
amaçl› onar›m çal›flmalar›n›n bafllang›c›,
‹stanbul Belediye Reisli¤i’nin “Top
Dökümhanesi Tesislerinin Restorasyonuna
ve Civar›n›n Tertip ve Tanzimine Ait
Rapor” bafll›kl› bir rapor ile birlikte
haz›rlanan “Tophane Binas› Rölövesi’nin
11. 04. 1958 tarihinde Gayrimenkul Eski
Eserler ve An›tlar Yüksek Kurulu’na
iletilmesi olarak kabul edilebilir.
Bu raporda konular, top dökümhane
tesislerinin etraf›n›n tertip ve tanzimi ve
bu tesislerin restorasyonu olarak iki grup
halinde ele al›nm›flt›r. Rapora ek olarak
sunulan projeler de bu çerçeve içerisinde

fiekil:2

fiekil: 1
Birinci dönem onar›mlar›n›
gösteren çizimler. (1958-1959)
Zemin kat plan›.
fiekil: 2
Birinci dönem onar›mlar›n›
gösteren çizimler. (1958-1959)
Boy kesit.
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haz›rlanm›flt›r. Bu raporun önemi top
döküm binalar›n›n ilk onar›m öncesi
durumlar›n›n aç›klanm›fl olmas›d›r.
Söz konusu raporda daha sonraki
onar›mlara ›fl›k tutabilecek baz› önemli
bulgular ve projede öngörülen hususlar
flu flekilde s›ralanabilir:

lBüyük Döküm Binas›:
-Büyük top döküm binas›n›n cümle
kap›s›n›n önünde yeralan merdiven ve
sahanl›¤›n y›k›lmas›, buna karfl›l›k
Lewis’in tablosunda görülen rampan›n
yeniden inflaas› öngörülmüfl,
-Lewis’in tablosunda görülen ve cümle
kap›s›n›n önünde yeralan ahflap saça¤›n
varl›¤›n› belgeleyen, izleri tafl duvar
üzerinde görülen oyuklar›n mevcudiyeti
tespit edilmifl ancak ahflap saça¤›n yeniden
inflaas›na gerek görülmeyerek projede yer
verilmemifl,
-Lewis’in tablosunda görülen ve cümle
kap›s›n›n her iki yan›nda yeralan iki adet
ahflap cumbaya ait tahribat izleri tafl
duvarda tesbit edilmifl, ancak ahflap
saçakta yap›lan yorum cumbalar için de
geçerli k›l›nm›fl,
-Beden duvarlar›ndaki mevcut
pencerelerin muhdes oldu¤una de¤inilmifl
ancak tarihî bir dönemi temsil
ettiklerinden dolay› gerekli tamirat›n
yap›larak oldu¤u gibi b›rak›lmas› uygun
görülmüfl,
-Döküm s›ras›nda oluflan gazlar›n at›m›n›
sa¤layan kemer dizgesi içinde yeralan
alt›gen boflluklar›n kapat›ld›¤› ve yerlerine
muhdes pencerelerin kondu¤u tespit edilmifl, bu durumun düzeltilmesi gerekti¤i
belirtilmifl,
-Kubbelerin muhdes oldu¤u, ancak bir
devri temsil ettiklerinden muhafaza
edilmeleri gerekti¤i, ancak kubbelerin
üzerinde yeralan ve mevcudiyetleri
vesikalarla saptanan tafl bacalar›n esas
karakteri oluflturmalar› aç›s›ndan yeniden
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inflaalar› gerekli görülmüfl,
-Bina içindeki ayak, kubbe ve beden
duvarlar›nda görülen ve 30 sene önce
uyguland›¤› saptanan s›van›n raspa
edilmesi ve esas bünyenin ortaya
ç›kar›lmas› gerekti¤i belirtilmifl,
-Mevcut döflemenin yeni oldu¤u, bu
döflemenin kald›r›larak esas döflemeye
ulafl›lmas›n›n gereklili¤i vurgulanm›fl
ayr›ca mevcut asma kat›n da kald›r›lmas›
gerekti¤i vurgulanm›flt›r.

lKüçük Döküm Binas› :
-Bina içindeki mevcut ahflap muhdes katlar›n kald›r›lmas› gerekti¤i,
-S›valar›n raspa edilerek esas bünyenin
ortaya ç›kar›lmas› gerekti¤i,
-Beden duvarlar› üzerinde yeralan muhdes
pencerelerin muhafaza edilmesi,
-Kubbenin üzerinde bulundu¤u çeflitli
vesikalarla tespit edilen tafl bacan›n
yeniden inflaas› öngörülmüfl ve projeler bu
bulgu ve görüfller çerçevesinde
haz›rlanm›flt›r.
‹stanbul Belediye Reisli¤i taraf›ndan
haz›rlanarak Gayri Menkul Eski Eserler ve
An›tlar Yüksek Kurulu’na sunulan söz
konusu rapor ve projeler hakk›nda kurul,
geç dönemlerdeki onar›mlara esas oluflturacak olan “17. 05. 1958 tarih ve 906 say›l› karar”› al›r ve bu kararda, gerek büyük
gerek küçük döküm binalar›na yönelik
tekliflerin genelde uygun bulundu¤u ancak
cümle kap›s› üzerindeki ahflap saçak,

fiekil: 3

fiekil: 3
Birinci dönem onar›mlar›n›
gösteren çizimler (1958-1959)
Güney cephesi.

Top Döküm Binalar› (Tophane-i Amire) ve Onar›mlar›

12Onar›mlarla ilgili
bak›n›z:
Gece Postas› 29 Kas›m 1959,
fiehir 3 Aral›k 1959, Son
Posta 8 Aral›k 1959.

13

S. Emler’in 15.03.1967

tarihinde Rölöve ve An›tlar
Bürosu’na, GEEAYK’ nun
iste¤i üzerine haz›rlam›fl
oldu¤u ve ‹stanbul
I Numaral› Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Kurulu
arflivindeki Tophane-i Amire
dosyas›nda bulunan rapor.
Bu dönemdeki onar›mlarda
kontrol flefi olarak görev
yapan H. Tayla’dan sözlü
anlat›mlar yolu ile uygulamalar hakk›nda bilgi edinilmifltir. H.Tayla, onar›m
uygulamalar›n›n Millî
Emlâk Müdürlü¤ü’nce
yürütülmüfl oldu¤unu ve
ilgili dökümanlar›n
sözkonusu müdürlü¤ün
arflivinde olabilece¤ini
belirtmifltir.

14S. Emler raporunda,
‹stanbul Millî Emlâk
Müdürlü¤ü’nden
ö¤renildi¤ine göre
restorasyonlar›n 1958
y›l›nda, kesin kabul iflinin
ise 1961 y›l›nda yap›ld›¤›n›
ö¤rendi¤ini belirtmektedir.
15Millî Savunma
Bakanl›¤›’n›n bünyesinde
haz›rlanan ve 09.07.1970
tarihli uzmanlar kurulu
raporu.

16Millî Savunma Bakanl›¤›
‹nflaat Emlâk ‹skân
Dairesi’nin 25.04.1970 tarih
ve D-82/135 say›l›
GEEAYK’na yazd›¤› yaz›.
(‹stanbul I Numaral› Kültür
ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kurulu Arflivi
Tophane-i Amire dosyas›).

cephedeki mevcut konsollara oturan ahflap
cumbalar, çat› suyunun al›nmas›, zemin
döflemesi, iç s›valar ve beden
duvarlar›ndaki pencereler gibi konularda
genifl etüdlerin yap›lmas›n›n gereklili¤i
vurgulanarak di¤er maddelerin uygulanabilece¤i belirtilir.

“Birinci Dönem Onar›mlar›” olarak nitelendirilen bu dönem onar›m uygulamalar›
bas›nda da yans›malar›n› bulmufltur.
1958 y›l›nda onar›mlar›n devam etti¤i,
1959 y›l›nda ise onar›mlar›n tamamland›¤›
günün bas›n›ndan ö¤renilebilmektedir(12).
Bu dönemdeki onar›m uygulamalar›n›n
kapsam ve niteli¤i S. Emler taraf›ndan
haz›rlanan ve bu dönem onar›m projesini
esas alan bir rapordan ö¤renilebilmektedir (13). Bu raporda;
-Cümle kap›s›n›n önünde yeralan
merdivenin y›kt›r›ld›¤› ancak rampan›n
yap›lmad›¤›,
-Ahflap saça¤a ait tafl duvardaki izlerin
horasan derz yap›m› s›ras›nda yok
edildi¤i,
-Lewis’in tablosunda görülen ve tafl
konsollara oturan ahflap cumbalar›n
gerisinde yeralan ve rölövede gösterilmifl
olan dolgu tafl duvar›n yerinde
görülemedi¤i,
-Döküm esnas›nda oluflan zararl› gazlar›n
at›m›n› sa¤layan ve kemer dizgesi içinde
yeralan peteklerin önüne yap›lan muhdes
pencerelerin kald›r›lm›fl ve
havaland›rman›n temin edilmifl oldu¤u,
-Kubbelerin üzerinde yeralmas› gerekti¤i
belirtilen ve projede önerilen tafl bacalar›n
infla edilmifl oldu¤u,
-Ayak ve beden duvarlar›ndaki s›valar›n
raspa edilmifl oldu¤u ancak kubbe ve
pandantiflerdeki s›va katmanlar›n›n
mevcut oldu¤u,
-Her iki binada görülen ahflap ve muhdes
asma kat ve katlar›n kald›r›lm›fl oldu¤u,
-Küçük döküm binas›nda ise herhangi

bir inflaî faaliyetin görülmedi¤i
belirtilmektedir(14).
Millî Savunma Bakanl›¤› bünyesinde
haz›rlanan bir raporda ise büyük top
döküm binas›n›n üst örtü sisteminin
onar›m› ile güney ve bat› cephelerinin
onar›m›n›n 1958-1959 y›llar›nda gerçeklefltirildi¤i bildirilmektedir(15).

‹kinci Dönem Onar›mlar›
(1973-1984 Y›llar›)
“‹kinci Dönem Onar›mlar›”n›n bafllang›c›
Millî Savunma Bakanl›¤› ‹nflaat ve Emlâk‹skân Dairesi’nin bünyelerinde program
ve proje tanzimi için bir heyet kurularak
ve bu heyetin mahallinde gerekli
çal›flmay› yap›p, Gayri Menkul Eski
Eserler ve An›tlar Yüksek Kurulu’na
bildirmesi olarak kabul edilebilir(16).
Bu raporda, daha önce sadece büyük
döküm binas›nda onar›m yap›ld›¤›, güney
cep-hesindeki tonozlu geçitlerin yar›
yar›ya topra¤a gömülü oldu¤u, özellikle
küçük döküm binas›n›n bir an evvel
onar›ma al›nmas› gibi konulara yer
verildi¤i görülmektedir.
l

Millî Savunma Bakanl›¤›’ n›n bünyesinde
kurulan bir kurul 09. 07. 1970 ve
10. 09. 1970 tarihli, mevcut durumu
saptamaya ve o döneme kadar geçen süre
içindeki onar›mlar› tespit etmeye yönelik
bir rapor ile birlikte restitüsyon ve
restorasyon projelerini haz›rlar.
Bu projeler do¤rultusunda ve Millî
Savunma Bakanl›¤› ile Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› aras›nda yap›lan bir protokol
sonucu onar›m çal›flmalar›na bafllan›r.
‹. Öz, 29. 05. 1974 tarihli ve 732-478
say›l› ara raporunda, çal›flmalar›n
sürdürüldü¤ünü, büyük binada k›sa olan
çörtenlerin uzat›lmas›, iki adet izabe
oca¤›n›n içlerinin aç›larak koruma alt›na
al›nmalar›n›n sa¤lanmas›, küfeki taklidi
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fiekil: 4

döfleme yap›lmas›, küçük binada ise
kasnakta pencere olmayan projenin
uygulanmas› ve çevre düzeninin projeye
uygun hale getirilmesi gerekti¤ini belirtir.

“‹kinci Dönem Onar›mlar›”n›n 1984
y›l›na kadar sürdü¤ü ‹. Öz’ ün 18. 09.
1986 tarihinde ‹stanbul Rölöve ve
An›tlar Teknik Müdürlü¤ü’ne vermifl
oldu¤u rapordan ö¤renilmektedir.
Bu raporda küçük döküm binas›n›n
tamamen restore edildi¤i, bahçede
toplar›n kronolojik sergilemelerinin
bafllam›fl oldu¤u, büyük döküm binas›n›n
d›fl onar›mlar›n›n tamamlanarak iç
onar›mlara baflland›¤› ancak 1985 y›l›ndan
itibaren ödenek tahsis edilememesi
nedeniyle onar›mlar›n durdu¤u, özel
mimarisi ile tek örnek oldu¤u vurgulanan
bu yap›da bak›ms›zl›¤a ba¤l› olarak
onar›mlar› yap›lan k›s›mlar›n bile tekrar
harap duruma geldi¤i belirtilmektedir.
De¤erlendirme
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fiekil: 5

Tophane semtinde yeralan “Top Döküm
Binalar›”n›n koruma amaçl› onar›m uygulamalar›n›n iki dönemde gerçeklefltirildi¤i,
1958-1959 y›llar›n› kapsayan birinci
döneminde a¤›rl›kl› olarak büyük döküm

Top Döküm Binalar› (Tophane-i Amire) ve Onar›mlar›

fiekil: 4
‹kinci dönem onar›mlar›n›
gösteren çizimler. (1973-1984).
Büyük top döküm binas›,
Zemin kat plan›.
fiekil: 5
‹kinci dönem onar›mlar›n›
gösteren çizimler. (1973-1984).
Büyük top döküm binas›, en
kesit.
fiekil: 6
‹kinci dönem onar›mlar›n›
gösteren çizimler (1973-1984).
Büyük top döküm binas›,
Güney cephesi.
fiekil: 7
‹kinci dönem onar›mlar›n›
gösteren çizimler (1973-1984).
Küçük top döküm binas›,
Zemin kat plan›.
fiekil: 6

binas›n›n ele al›nd›¤› buna karfl›l›k
1973-1984 y›llar›n› kapsayan ikinci döneminde ise a¤›rl›kl› olarak küçük döküm
binas› ile çevre düzenleme çal›flmalar›n›n
yürütüldü¤ü anlafl›lmaktad›r.

fiekil: 7

Birinci dönemdeki onar›m çal›flmalar›nda
büyük döküm binas›n›n üst örtü
çal›flmalar› kapsam›nda, varl›klar› görsel
belgelerle saptanan kagir havaland›rma
bacalar›n›n yeniden inflaas›
gerçeklefltirilmifl ve görsel bir bütünlük

sa¤lanm›flt›r. Ancak buna karfl›l›k tafl
duvar üzerindeki cümle kap›s› saçak
izlerinin ve ahflap cumbalar›n tafl duvar
dolgular›n›n derz çal›flmalar› s›ras›nda yok
edilmesi olumsuz bulunmufltur.
Günümüzde mevcut kemer dizgesi içinde
yeralan muhdes alt›gen boflluklar›n
yerinde daha önce mevcut ancak yüksek
›s› nedeniyle da¤›ld›klar› düflünülen otantik flebeke parçalar›n›n yüzey araflt›rmas›
yap›larak bulunmas› ve restitüe edilmesi
gerekirdi. Koruma amaçl› onar›m
çal›flmalar›n›n özellikle büyük döküm
binas›nda olmak üzere tamamlanmad›¤›
anlafl›lmaktad›r. Günümüzde kuzey cephesinde yeralan pencere üst kemer
aynalar› ile birlikte tonozlu geçitlerde ve
kap› bölümünde her- hangi bir s›n›rlay›c›
eleman bulunmamaktad›r. Bir baflka
deyiflle bina d›fl tesirlere karfl› savunmas›z
b›rak›lm›flt›r. ‹ç mekânda ise yüzey
araflt›rmalar›na k›smen bafllanm›fl oldu¤u
ancak daha sonra terk edildi¤i anlafl›lmaktad›r. Küçük döküm binas›nda ise kubbe
kasna¤›nda yeralan ve muhdes oldu¤u öne
sürülen pencerelerin geçmifl dönemlere ait
her hangi bir belgesinin bulunmadan
Say› 3, May›s 2003
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varsay›ma dayan›larak iptal edilmesi
bilimsel restorasyon kurallar›na ayk›r›
bulunmufltur. Söz konusu durumun,
küçük döküm binas›n›n güney cephesindeki pencere düzeni ile de ba¤lant›l›
oldu¤u ifade edilebilir.

fiekil: 8

Ülkemizde s›kl›kla karfl›lafl›lan, kamu
binalar›na ait onar›mlarda ödenek
yetersizli¤i konusu top döküm binalar›n›n
onar›m çal›flmalar› s›ras›nda da gündeme
gelmifl ve onar›m çal›flmalar›n›n uzun
sürelere yay›lmas›na neden olmufltur.
Ayr›ca yap›lar›n çevre flartlar›n›n, yap›sal
ve mekânsal olanaklar›n›n bilimsel
yöntemlerle belirlenmeden ve gerçekçi
olmayan ifllevlerle donat›lmak istenmeleri
zaman içerisinde bofl kalmalar›na ve h›zla
y›pranmalar›na zemin haz›rlam›flt›r.
Top döküm binalar› günümüzde Mimar
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fiekil:9

Top Döküm Binalar› (Tophane-i Amire) ve Onar›mlar›

fiekil:10

fiekil: 8
Büyük ve küçük top döküm
binalar›n›n rölöve çizimleri,
1992. Bu çizimler MSÜ
Mimarl›k Fak. Restorasyon
ABD ö¤retim üye ve
yard›mc›lar› taraf›ndan
haz›rlanm›flt›r. Zemin kat
planlar›.
fiekil: 9
Büyük ve küçük top döküm
binalar›n›n rölöve çizimleri,
1992. Bu çizimler MSÜ
Mimarl›k Fak. Restorasyon
ABD ö¤retim üye ve
yard›mc›lar› taraf›ndan
haz›rlanm›flt›r. Kesitler.
fiekil: 10
Büyük ve küçük top döküm
binalar›n›n rölöve çizimleri,
1992. Bu çizimler MSÜ
Mimarl›k Fak. Restorasyon
ABD ö¤retim üye ve
yard›mc›lar› taraf›ndan
haz›rlanm›flt›r. Cepheler.

Top döküm binalar› günümüzde Mimar
Sinan Üniversitesi’nin kullan›m›ndad›r.
Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi Restorasyon Anabilim Dal›’nca
rölöve çal›flmalar› (fiekil 8,9,10) tamamlanan
binalar›n ifllevlendirilmeleri gündeme
gelmifl ve buna yönelik proje
çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. Büyük top
döküm binas›n›n ifllevlendirilmesinde
gözönünde bulundurulan husus, iç
mekân›n bölünmeden ve tek kerede
alg›lanmas›n› sa¤layacak bir çözümün
üretilmesiydi. Ayr›ca yüzey araflt›rmalar›
sonucu binan›n zemininin ar›zal› oldu¤u
tespit edilmifl ve bunun üzerine yüksekli¤i
ayarlanabilen metal ayaklar›n tafl›d›¤› bir
yüzer döfleme tasarlanm›flt›r. Özellikle iç
mekân duvar yüzeylerinde olmak üzere,
yüzey iyilefltirici plastik onar›mlar
ve temizleme çal›flmalar› yap›lm›flt›r.
Sözkonusu yap›lar toplulu¤u günümüzde
“Mimar Sinan Üniversitesi Kültür ve
Sanat Merkezi” olarak ifllevlendirilmifltir l
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