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Halk dilinde ve kitaplarda : (~ifaiye medresesi) diye an~lmakta olan
S~vastaki bina hakikatte medrese olmay~p kap~s~~üzerindeki kitabede
okundu~u veçhile buras~~Anadolu Selçuk imparatoru ~zzettin Keykâvus
taraf~ndan (614 H.) y~l~nda yapt~r~lm~~~bir (Darüss~hha) Hastahanedir.
Selçuk hastaneleri, Kayserideki gibi bir taraf~~ medrese di~er
taraf~~hastane olmak üzere aradan bir pasajla dahili iltisak~~temin
edilmi~~ve yekpare bir bina olarak kompoze edilmi~~müesseselerdir,
binaenaleyh buradaki tek ba~~na bir bina gibi duran hastahaneyi de
bu bak~mdan kuvvetli bir tetkika tabi tutarak kronolojik kompozisyon
hususiyetlerini tesbit ettikten sonra ana göre mutalea etmek lâzum
oldu~u kanaatinde idim.
S~vas ~ifaiyesinde bu yoldan ilk ara~t~rma in~kân~~: 937 temmuzunda hâs~l oldu, o tarihte bu binan~n durumu ~u halde idi:
A -- Hastane içindeki odalar~n (17) tanesi, otuz, k~rk y~l evvelft
ait oldu~u anla~~lan çirkin bir in~a usulü ile, zeminleri toprakla yükseltilerek ah~ap dö~emeler yap~lm~~, odalar~n kö~elerinden ve duvar
diplerinden ah~ap direkler dikilerek atk~lar ve üzerine kiri~ler dizilmi~,
bunlar üzerine de tahtalar çak~ larak daha üzerine de umumiyetle
(bulgurlama) denilen kal~n bir çamur tabakas~~serilmi~, direkler aras~na
kerpiçle yeniden duvarlar örülerek s~vanm~~, hulâsa bu odalar içinde
kerpiç ve a~açtan bas~k tavanl~~ odalar ihdas edilerek bu suretle bu
odalar~n duvar ve tonoz örtülerinde vüeude getirilmi~~olan s~vas~z
ve mozay~k tu~la sat~hlar~n mimari ve in~ai orijinalitesini görmek
imkân~~b~rak~lmam~~t~,
B — Hastahane methal dehlizinde avluya ç~karken sa~a tesadül
eden yüksek kemerli veranda ile avluda türbenin kar~~s~na tesadül
eden ve bugünkü gördü~ümüz pasaj~~ ihtiva eden yüksek kemerli

62

Mimar Sedat Çetinta~~

tonozun örttü~ü geni~~yerde, ayni in~a usulü ile yap~lm~~~iki~er katl~~
birer ev vard~,
C — Binan~n dam~na kadar yükselerek kesme ta~~tonozlarla örtülmü~~olan hastahanenin methal dehlizine bakan bugün gördü~ümüz
dört büyük kemer kerpiç ve moloz duvarlarla örülmü~, hatta bir tanesi
binan~n orijinal bünyesinden dökülmü~~kesme ta~larla cephelenerek
kerpiç harçl~~moloz duvarla belirsiz bir hale getirilmek kasti ile itinal~ca örülmü~tü,
— Hastahane odalar~n~n avluya bakan pencere ve kap~~~ekilleri
tahrif edilmi~, ocaklar~~ y~kt~r~larak yeniden yapt~r~lan kerpiç duvar
sat~hlar~nda ç~k~nt~~yapmamas~~için tahrip edilmi~,
— Pasaj~n mozark çini istilaktitlerle i~lenmi~~ni~lerinden soldakinin istilaktitleri sökülüp tahrip edilerek buraya kerpiç evin mutfak
bacas~~uydurulmu~~ve baca imtidat ettirilerek büyük kemer tonozu
delinip künkleri dama ç~kar~lm~~,
F — ~imal taraftaki koridorun as~l cepheye do~ru bitirim yerinde ayr~ca bir ah~ap ve kerpiçten oda yap~lm~~,
— Hastahanenin cenup cephesindeki ön ve arka kö~elere tesadüf eden iki~er oda koridor k~s~mlar~~ile birlikte çökmü~~oldu~undan
ta~lar~~al~narak toprak ve molozlar~~yerlerinde y~~~l~~olarak terkedilmi~,
— Keykâvus türbesinin kap~s~ na tesadüf eden kemer ayaklar~~
aras~na cephe ve yanlardan a~aç ve kerpiç malzeme ile birer yar~m
duvar yükseltilerek cepheye de adi bir kap~~tak~lm~~, bu suretle türbenin zengin çini cephesine ve revaklarm ayak ve kemerlerinin mimari perspektiv görünü~üne hail olmu~,
I — Bütün odalar~n kap~~ve pencerelerine çok adi ve çirkin çerçeve ve kap~lar tak~lm~~,
Hulâsa bütün bu çirkin ekleme ve ilâvelerle binan~ n içi çirkin ve
tahammül edilmez bir manzara alm~~~olmakla beraber dahili mimarinin
hususiyet ve orijinalitesini görüp tetkik edebilmek imkân~~ b~rak~lmam~~t~.
~lk hamlede bu say~lan bütün çirkin eklemeleri rkt~r~p binay~~
temizlemek ilmi bir zaruret halinde göze çarpt~~~ndan biz de tereddütsüz olarak 937 y~l~~temmuzu içinde bunu yapt~k.
Yirmi günlük bir çal~~ma sonunda kerpiç ve ah~aptan yap~lm~~~
bütün bu çirkin eklemeler y~k~larak at~lm~~~yaln~z methal dehIizindeki
bir oda ile avluya bakan odalar~n birisi binamn bekçisinin ailesine
ikamet ve e~ya odas~~olarak muvakkaten terkedilmi~ti.
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Bu temizleme ameliyesinde ç~ kan enkazdan takriben (50) metre
kereste bir o kadar moloz ta~~~hususi idare ve belediye taraf~ndan
al~nm~~~ve tutulan hesaplara göre (3200) at arabas~~toprak ve moloz
uzaklara ta~~tt~r~lm~~t~r.
Hedmiyat ve nakliyat i~i bittikten sonra belediye arazözü getirilerek, dahili cidar ve tonozlar~~sat~hlar~ndaki kir ve kerpiç bula~~klar~~
ve s~va raspa yerleri, y~katt~r~ larak mümkün mertebe temizlenmi~~ve
bu meyanda baz~~çiniler de meydana ç~kar~ld~ ktan sonra ameliyat
tatil edilmi~tir.
937 de dahili temizlemeden sonra hastahanenin durumu:
Binan~n içindeki çirkin eklemeler y~k~ld~ktan sonra geni~lik ve
azameti, meydana ç~ kt~~~~gibi orijinalitesine ait birçok hususiyetleri
de oldu~u gibi tezahür etmi~tir, gerek abidemizin orijinal kompozisyonunun bütün ~ekli ve gerekse in~ai, mimari ve tezyini hususiyetleri üzerinde birçok k~ymetli dokümanlar elde edilebilmi~tir ki bunlar~~ ~öylece sayabiliriz:
1 — Hastahanenin ~imali ortas~ndan avluya bakan geni~~kemerli
tonoz alt~ndaki aç~kl~~~n, baz~~müelliflerin eserlerinde görüldü~ü gibi,
bir oda olmay~p ~imal taraf~nda mevcut ikinci bir k~s~m binaya yol
veren muhte~em bir pasaj oldu~u tezahür etmi~tir.
2 — Bu pasaj~n iki~er oda sa~~ve solu da birer koridor halinde
~imaldeki binaya geçen iki küçük pasaj daha mevcut olup bunlar~n da
geçit yerlerinin moloz dvuarlarla örülmü~~oldu~u anla~~lm~~t~r.
3 — Hastahanenin ön, arka ve cenup cephelerine muntazam pencereleri mevcut oldu~u halde ~imal taraftaki odalarda harice sa~~r
duvarlar yap~larak avluya aç~lm~~~pencerelerle iktifa edilmi~tir.
4 — Hastahane binas~~dahilen tamam~~ile simetrik bir plan üzerinde görülmekte oldu~u halde röleve sonunda ~imal revak ve odalar~n~n dimansiyonlar~mn küçülmü~~ve daralm~~~oldu~u mü~ahede edilmi~tir.
5 — Hastahanenin cenup cephesi kö~elerindeki çöküntü enkaz~~
alt~ndan buralardaki y~k~lm~~~ve ta~lar~~ al~nm~~~duvarlar~n, odalar~n
hakiki ~ekli meydana ç~km~~t~r.
6 — Cenup cephesindeki bahçeye geçen bir portik, koridoru ile
birlikte meydana ç~km~~t~ r.
7 — Hastahane zemininin gerek avluda gerekse odalarda toprakla
doldurularak yükseltilmi~~ve bu suretle binan~ n zenginlik ve ihti~am~~
bo~ulmu~tur.
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8 — Hiçbir taraf~n~n görülmesine imkan b~rakmam~~~olan kerpiç
odalar hazfedilince hastahane odalar~n~n s~vas~z ve mozay~k tu~ladan
i~lenmi~~duvar ve tonozlar~~ bütün hususiyet ve güzellikleri ile meydana ç~km~~t~r.
9 — Hastahanonin her odas~nda birer ~önline bulundu~u tezahür
etmi~tir.
10 — Orta yerden buldu~umuz pasaj~n iki yan~nda dekoratif
birer ~notif halinde ~le, mozay~k çinilerle i~lenmi~~istilâktitli ni~ler
ve buray~~örten geni~~tonoz ve kemerlerde ~ nozay~k çiniden rozaslar
meydana ç~km~~t~r.
Hulâsa binamn mimari in~al ve tezyini zenginliklerini ilan eden
bu k~ ymetlerin tezahüründen maada bu bina içinde yapt~~~m~z mimari
hafriyat neticesinde en mühim kazançlar~m~zdan birisi de meydana
ç~kan pasajlar~n i~aret etti~i tarafta tahmin etti~im medrese binas~n~n
viicudü hakk~ ndaki tahminimi bir kanaat haline getirmi~~olmas~~idi,
bu kanaati kökle~tirebilmek için hastahaneyi d~~ardan da kuvvetli bir
tetkike tabi tutmak lân~ ngeldi.
Hastahanenin ~imal ve do~u cepheleri ise bahçeleri ve mü~temilât~~
ile birlikte e~has taraf~ ndan temellük edilerek yap~lm~~~alt~~ tane ey
taraf~ndan i~gal edilmekte idi. Sahiplerinden izin alarak buralarda
yap~lan tetkikat esnas~ nda evyelemirde buralar~~ i~gal etmekte olan
bu tufeyli binalar~ n abidemizi hariçten tetkika imkân b~rakmam~~~
olmalar~~ile beraber ah~ap olduklar~~için de daimi surette binam~z~~
yang~ n tehlikesi ile tehdit etmektedir, atiyen te~ebbüsatta bulunabilmek için bu binalar~ n umumi bir istimlâk krokisi çizilerek as~ l maksad~ m~z üzerinde tetkikata geçilerek ~u hakikatler mü~ahede edilmi~tir.
1 — Hastahane binas~n~ n ön, arka ve cenup beden duvarlar~n~n
cephe konstriiksiyonu umumiyetle muntazam kesme ta~tan yap~lm~~~
oldu~u halde ~imal taraf~ ndaki evlerin ve bahçelerinin kapatm~~~
oldu~u duvar boydanboya tu~la olup, kesme ta~tan yap~lm~~~olan
birçok yerleri sonradan yap~lm~~~tahrif eserleridir.
2 — Içeriden görülen pasajlar~ n d~~ar~dan da izleri a~ikar olup
sonradan örülerek arkalar~~toprakla doldurulmu~tur.
3 -- Hastahanenin ön ve arka cephe duvarlar~n~n ~imale do~ru
imtidat etmekte oldu~u halde sonradan kesilmi~~oldu~unu ispat eden
umum cephe duvarlar~n~n kal~nl~klarma ~nüsavi olmak üzere (1,25)
metrelik kesinti izleri kolayl~ kla tesbit edilebilmektedir.
i~te di~ar~dan yap~ lan tetkikat neticesinde mü~ahede edilen bu üç
vesika içeride edindi~imiz kanaati kuvvetlendirip tamamlama~a kâfi
say~lm~~t~ r. Binaenaleyh, art~k (~ifaiye hastahanesine biti~ik olarak
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birlikte yap~lm~~~olan ~ifaiye t~ p medresesi eski ve bilinmiyen bir
tarihte y~k~lm~~, arsas~~evkaf taraf~ndan e~hasa sat~larak k~rk sene
evvel bu evler yap~lm~~t~r) hükmünü vermemize bir mani kalmam~~t~r.
938 y~l~nda ~ifaiyede yap~lan ikinci ameliyat
938 y~l~~ilkte~rini ba~~nda S~vasa gidilerek ba~l~ca iki mühim
nokta üzerinde çal~~~ ld~ :
I — 937 y~l~nda Abideleri Koruma Heyeti nam~na S~vas abideleri
üzerinde yapt~~~m tetkikat ve ameliyat mahiyet ve neticelerini bildirmek üzere sunduc,6-um raporlar ve plânlar meyamnda ~ifaiyyeye ait
rapor ve hafriyat plâmna istinaden Kültür Bakanl~g~nm 938 y~l~~için
abideleri koruma masraf~ndan ay~rd~~~~(7400) lira ile ~ifaiyye binas~~
etraf~nda çevrelenmi~~olan tufeyll emlâkin kâmilen istimlttki için
lâz~m olan fennl i~lerin yap~lmas~,
II — 937 y~l~nda tanzim edilmi~~hafriyat plânma göre Kültür
Bakanl~~~n~n müsaadesi ile ~ifaiye hastahanesi ~imalinde medrese
k~sm~n~ n toprak alt~nda kalm~~~bak~yesini ara~t~rma kast~~ile, Türk
Tarih kurumu nam~na bir sondaj ameliyesi tatbik~,
Birinci i~~basit ve sade idi, fakat ikinci olarak sayd~~~m~z sondaj
ameliyesi çok heyecanl~~devam etti, zira hiçbir kitapda kaydine tesad~lf
edilmiyen ve bu bina üzerinde tetkikatta bulunmu~~maruf mütehass~slar~n dahi fark~na varamad~klar~~ bir binay~~ ar~yacakt~k. Ameliyata
gelince:
A — Maksat üzerinde tam bir kanaatle hareket etti~imiz için
sondaj sahas~~intihap etti~imiz hastahane cephesinin ~imal kö~esinde
topraklar~~tarama suretile kald~rm~yarak do~rudan do~ruya foto~arfilerden de görülece~i ve-,'hile (2.50) geni~li~inde hendekler aç~larak
müspet bir istikamette duvarlar üzerine inilmi~tir.
B — Evvelce hastahane cephesi duvar~n~n imtidad~~olan (18,0)
metre mesafeye kadar (1) numaral~~duvar bulunmu~tur. Bu duvar~n
hastahane ile iltisak etti~i yerle (18) metrelik mesafenin bitece~i
yerdeki k~s~ mlarda dörder s~ra kesme ta~~bak~yeleri mevcut olup
(kroki: 1) orta k~sm~n~n kesme ta~lar~~kâmilen moloz ta~~~ile i~lenmi~~
temel taban~na kadar sökülmü~~bir halde bulunmu~tur. Bu duvar~n
kesme ta~~k~sm~~bütün bedenler gibi (1,25) sihandedir.
C — Buldu~umuz ikinci duvar: (18) metre mesafeden sonra cephe
duvar~ na amut olarak içeriye dogru bir istikamet alan (2) numaral~~
bölme duvar~~olmu~tur. Bu duvar da (19) metreye kadar takip edildikten sonra oradaki evlerden birinin duvarma dayanm~~~oldu~u için
bukadarla iktifa edilmi~tir.
Belleten C. 111 F. 5
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D — üçüncü hendek olmak üzere hastahane cephesi kö~esinden
itibaren ve hastahanenin d~~~duvarlar~n~~takip etmek üzere (2) numaral~~duvar~m~z~n dayanm~~~oldu~u evin bahçe duvar~na kadar (1,0)
metre geni~li~inde aç~lan hendektir. Bu üçüncü hendekte arad~~~=
bölme duvarlar~n ba~lar~~ile hastahaneden hafriyat sahas~na aç~lan bir
portik bulunmu~tur.
E — Bu üç k~s~mda aç~lan hendeklerde ç~km~~~olan bölme duvar
ba~lar~n~n bize verdi~i i~aretler üzerine orta k~s~mlarda biri cepheye
muvazi di~er ikisi cepheye amut olarak üç hendek daha aç~larak
bölme duvarlar~~meydana ç~kar~lm~~t~r.
F — Sondaj sahas~nda, cepheden uzakla~an geri k~sm~n bölme
duvarlar~n~n ba~lar~~vaz~han görülmekte oldu~undan üzerindeki topraklar~n kald~r~lmas~ ndan ~imdilik vaz geçilmi~tir.
G — Sondaj sahas~ ndaki topraklar~n tarama suretile kald~r~lm~yarak hendek usulünün tatbik~na sebep, az masrafla geni~~netice elde
etmek kasti olmu~tur. Bu sebepledirki yaln~z duvarlar~n üstü aç~larak
odalar~n ortas~ndaki topraklar birer adac~k halinde yerinde terk
edilmi~tir.
On dört günlük çal~~madan sonra bu netice elde edilerek ameliyat
tatil edilmi~tir.
Ç~kan duvarlar~n durumu:
Hendekler enkaz~ : (2,50) metreden en ço~u: (3,50) metre derinlIk
aras~nda kaz~lm~~hr.
Cephe duvar~n~n temel taban~ndan sonras~~kamilen kesme ta~tan
(1,25) kahnl~~~nda i~lenmi~, bölme duvarlar~~ise temel tabamndan
sonra(1,10) ile (1,14) metre aras~nda kalan bir kal~nl~kta yaln~z iki s~ra
kesme ta~tan sonra (0.75) metre kal~nl~~~nda tu~la duvar olarak yükselmekte oldu~u görülmektedir. Hastahaneye biti~ik yerde (L) ~eklinde
ç~kan bir k~s~m tu~la duvar~~buna delil sayabiliriz.
Kesmeta~~in~aat~= Osmanl~~mimarisinde oldu~u gibi demir
kenetli olmay~p tamam~~ile serbest b~rak~lm~~~oldu~u görülmektedir.
Ameliyat esnas~ nda görülen Arkeolojik müsahedeler:
Sondaj ameliyesi yaln~z duvarlar üzerindeki topraklar~n tahliyesine
inhisar etmi~~oldu~u halde yine birçok küçük parçalar halinde y~k~lm~~~olan binan~n mimari tezyinatma ait mozay~ k ve kare çini parçalar~na tesadüf edildi~i gibi keramik ve fayans e~ya parçalar~~bulunmu~tur. Bunlar zemin seviyesinden (1,50) metreden itibaren zuhur
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etmi~~oldu~una bak~l~rsa binan~ n oldukça eski zamanlarda bir yer
sars~nt~s~~neticesinde aniden çökmü~~oldu~u hat~ra gelmekte ve odalar
ortas~ nda terk etti~imiz topraklar alt~ nda daha mebzul ve k~ymetli
e~ya ç~kabilece~i, umulmaktad~r.
Tamamlay~e~~baz~~ameliyat:
Medrese k~sm~n~ n sondaj i~ine devam edilirken cephe duvar~~
hende~i hastahane cephesine te~mil edilerek methale kadar gelinmi~,
methalin cephe umum heyeti ile, ni~leri ve kap~s~~ile birlikte (1,10)
metre topra~a gömülmü~~bulundu~u görülmü~tür. Topraklar tahliye
edilerek binan~ n hakiki kaide seviyesi tesbit edildikten ba~ka kap~n~n
hakiki ~ekli olan geni~~kemeri içine sonradan yap~lm~~~olan süge
setleri y~kt~r~ larak adi tahtadan kap~~hazfedilerek orijinal ~ekli meydana ç~kar~lm~~t~r. Bu. geni~~kemerli ve binan~ n ihti~am~~ile miitenasip
kap~n~ n çift kanatlar~n~~ ta~~yan kal~n ah~ap atg~~orijinal mil yuvalar~~
ile birlikte göz önüne ç~km~~t~r.
Diger taraftan, hastahane avlusunda, Keykâvus türbesi önünde (20)
metre kare içinde bir k~s~m toprak aç~larak bulunan kemer ayaklar~~
kaidesi ve avlunun orijinal dö~eme ta~lar~~ile avlunun da (0,80) santim
bir toprak tabakas~~ile doldurulmu~~oldu~u tesbit edilmi~tir.
~ifaiye methal ve cephesinde tesbit etti~imiz hakiki seviye meselesi muas~r bir yap~~olan kar~~s~ ndaki (Çifte minare) ye de ~amil
oldu~u için S~vas~ n müstakbel imar hareketlerinde nazar~dikkate al~nmak üzere de~erli bir i~aret olmu~tur.
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