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Genellikle hükümdarlar için şehir dışında yaptırılmış küçük saraylar olan kasırlar, bulunduğu yerin 

topoğrafya ve yerel özelliklerine göre farklı şekillerde planlanmışlardır.  Bazen dinlenme köşkü, bazen de kentin 
idari birimi olarak, farklı malzemelerle oluşturulmuşlardır. Özellikle kırsal alanlarda güvenlik açısından yüksek 
yerlere ve kesme taştan yapılmış kalın duvarlı, olarak yapılanları Anadolu’nun pek çok yerinde görmek 
mümkündür. Bu kasırlardan biri de Mehmet Ağa Kasrı’dır. Yaklaşık 100 yılı aşan tarihe sahip olan 
kasır, Cizre'nin eski tarihi sivil mimarisi ve sosyal yaşam tarzını yansıtan ve bugüne kadar gelebilmiş, ender 
tescilli yapılardan biri olarak kabul edilmektedir. Hamidiye Alayları binbaşılarından Fettah Ağa tarafından 
yaptırılmış olan yapı, toplam 1165 metrekare alana sahip, bir kısmı siyah bazalt taş, bir bölümü de beyaz kalker 
taştan  yapılmış, 2 katlı ve önemli bir sivil mimari örneğidir. Cizre’nin güzel ve görülmeye değer yapılarından 
biri olan bu kasır, geçmişte kervanların da konakladıkları ve ağırlandıkları bir kervansaray görevi de görmüştür. 
Binlerce yıllık tarihi, coğrafyası, sosyoekonomik ve stratejik konumu gereği Mezopotamya, Orta Doğu ve 
dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan Cizre'nin 3 tane tescilli evinden biri olan Tarihi Mehmet Ağa 
Kasrı’nın 412 m2’lik bir bölümü bugün koruma altına alınarak tarihi dokusuna uygun restorasyonu yapılmış ve 
turizme kazandırılmıştır. Bu çalışmada Cizre Tarihi Mehmet Ağa Kasrı, yapısal özellikleri ile ele alınıp 
irdelenecek, böylece Türkiye’nin zengin kültür miraslarından biri bilim dünyası  tanıtılacaktır. 
                Anahtar kelimeler: Kasır, Cizre, Mehmet Ağa Kasrı, yerel mimari 

 

Abstract 

According to their topography and local characteristics. The ruins, usually small palaces built for the monarchs 
outside the city, are planned in different ways according to their topography and local characteristics.Sometimes 
they are built as resting pavilions, sometimes as administrativeunits of thecity, withdifferentmaterials. Especially 
in ruralareas, it can be seen in manyplaces of Anatolia as high-riseplaces in terms of security and hick walls 
made of cutstone. One of these hurricanes is Mahmut Ağa Kasrı. Having a 100-year history, the hurricane is 
considered one of the rarely-registered structures that reflect Cizre's old historic civic architecture and social 
lifestyle, and to this day. Hamidiye The structure built by Major Fettah Ağa is an example of a two-storey and 
important civil architecture with a total area of 165 square meters, a part made of black basalt stone and a part 
made of white limesto Kasır sares mall palaces usually built fortheruler soutsidethecity, they are planned in 
different waysne.One of the beautiful and spectacular structures of Cizre, this hurricane has also served as a 
caravanserai, which caravans have used in thepast. 412 m2 of the historic Mehmet Aga Kasr, one of the 
threeregistered Cizre houses of Cizre, one of them ostimportantcities of Mesopotamia, the Middle East and the 
world, forthousands of years of historical, geographical, socioeconomic and strategiclocation, is now under 
protection and restoration Made and tourismed. In this study, the history of Cizre Mehmet Aga Kasrı will be 
discussed it hits structural features,Soone of Turkey's rich cultural heritage will be introducedto the world. 
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Giriş 
 

Türkiye’nin hem Doğu Anadolu hem de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin toprakları içinde 
kalan ve Şehri Nuh olarak bilinen Şırnak; 1990 tarihinde il olmasına rağmen, topraklarının tarihi 
geçmişi oldukça eskilere uzanmaktadır1. Neolitik çağlardan (M.Ö.7000-4000)2 Osmanlıya kadar 
uzanan köklü geçmişi sayesinde,  zaman zaman yerel beyliklerin de katılımı ile ortaya çıkan 
birçokmimari eserle de kendini göstermektedir. Şırnak’ta yer alan bu eserlerden bir grubunu da konak 
ve kasırlar oluşturmaktadır. 

Kasır, hükümdarlar ve üst düzey yöneticiler için şehir dışında yaptırılmış küçük saray,  köşk 
veya konaktır.“19.yüzyıldan önce aitlik bakımından kasır yalnızca hünkâra veya beylere ait 
olabilirken, köşkler hem yöneticilere hem de halktan zengin insanlara ait olabilmekteydi. Köşkler daha 
ufak ve mütevazi, kasırlar ise daha büyük ve çoğunlukla yönetim işleri için yapıldıklarından,  idari 
açıdan daha fazla önem taşıyan güvenlikli yapılardır.”3 

Osmanlı döneminde 19.yüzyıla gelinceye kadar yönetim işleri için inşa edilmiş veya bu 
amaçla tahsis edilmiş ayrı kamu binaları olmadığından, atanan valiler veya paşalar, eyalet merkezinde 
kendilerine ayrılan konakları hem barınma, hem de devlet işleri için kullanmışlardır. Bu tür yapılar, 
yöneticinin ünvanına göre “Paşa konağı”, “Kadı Konağı” gibi isimler almıştır. (Çadırcı, 1997: 17). 
Genellikle yatayda gelişen, dikdörtgen şemadaki hükümet konağı gibi işlev gören bu binalar, iki ya da 
üç katlı olarak inşa edilmiş; vurgulanan ana girişin yerleştirildiği uzun cephe kentin tam merkezinde, 
mümkünse de kent meydanına bakacak şekilde düzenlenmiştir. Dönemin mimari beğenisini yansıtan 
bu binalar, vurgunun ve süslemenin cephede toplandığı, nadir örneklerdir.(Yazıcı; 2008: 944). 

Yöneticiler için yaptırılan bu hükümet konağı gibi olan binalar, devletin imparatorluğun her 
köşesine ulaştığını göstermek amacıyla, Osmanlı coğrafyasının en ücra köşesine kadar eyalet, sancak 
ve kaza merkezlerinde inşa edilmiştir.(Gültepe, 1976: 48). Özellikle eyalet ya da sancak 
merkezlerindeki binaların daha büyük boyutlu ve gösterişli oldukları görülen bu yapılar, güvenlikli 
binalar olmaları nedeniyle kasır olarak adlandırılmışlardır. 

Şırnak ve çevresinde bu özelliklerde pek çok yapının geçmişte yapıldığı olduğu bilinse de 
bnlardan sadece altı kasır günümüze ulaşmıştır. Bunlar: Abdurrahman Ağa Kasrı, Muhammet Ağa Sor 
Kasrı, Yusuf Ağa Kasrı, Süleyman Ağa Kasrı, Osman Ağa Kasrı ve Mehmet Ağa Kasrı’dır.(Top, 2010: 
7) 

Yukarıda İsimleri verilen yapılardan, Şırnak’ın ilçelerinden biri olan Cizre merkezde yer alan 
Mehmet Ağa Kasrı, çalışma konusunu oluşturan yapıdır. Ülkemiz için kültürel ve mimari bir miras 
konumunda olan ve yapıldığı dönemin ruhunu yansıtan nadir eserlerden biri olması nedeniyle Cizre 
Mehmet Ağa Kasrı’nın detaylı olarak incelenip kayıt altına alınması ve gelecek nesillere ulaştırılması 
çalışmanın önemini belirlemektedir.  

Mehmet Ağa KasrıKonumu ve tarihi 

Şırnak ilinin ilçesi olan Cizre, Güneydoğu Anadolu’da Dicle Nehri’nin Türkiye sınırını terk 
edip Suriye topraklarına girdiği kısma yakın bir konumda, Dicle Nehri’nin batı kıyısında yer 
almaktadır. Eski ticaret yollarının kesiştiği bir noktada bulunan Cizre, tarihin hemen her döneminde 
önemini korumuştur. Şehre “cezire” yani “ada” denilmesinin sebebi, Dicle’nin eski bir büklümü 
içerisinde kurulup surlarla çevrilmesi ve kente giriş-çıkışların köprüler ile sağlanmasındandır. (Gül, 
2014: 53). 

----------------------------------------- 

1. Çok eski bir geçmişe sahip olan Şırnak ilinin tarihi Evliya Çelebinin 17.yy'da yazdığı 
"Seyahatname" isimli kitabına göre Nuh tufanı öncesine kadar dayanır. Bu rivayete göre 
Nuh'un gemisinin il sınırları içerisinde bulunan yüksekliği 2089 metreye kadar uzanan Cudi 
dağının tepesinde bulunduğu rivayet edilir. Bu rivayetlere göre Cizre, tufandan sonra ikinci 



kez Nuh ve oğulları tarafından inşa edilirken Cizre’nin kızgın sıcağından korunmak için, 
Şırnak yazlık ve yaylak olarak inşa edilmiştir. Evliya Çelebi, Seyahatname, cilt 4, Yapı kredi 
yayınları, Ankara, 2012:316  

2. http://www.abdullahyasin.org/Cizre/tarih-kltr-ve-cizre, ErişimTarihi: 1.12.2017 
3. http://gencdergisi.com/8501-koskler-ve-kasirlar.html, ErişimTarihi: 2.12.2017 

 

Cizre’de bulunan ve kültürel miras özelliği taşıyan yapılardan birini Mehmet Ağa Kasrı 
oluşturmaktadır. Kent merkezinde Dağkapı Mahallesi, Dursun sokakta yer alan Mehmet Ağa Kasrı, 
dört parseli kaplayan düz bir arazi üzerinde kuzey- güney doğrultusunda inşa edilmiştir. (Resim 1, 
Çizim 1). 19.yy da Osmanlı dönemi yapısı olan kasrın, Hamidiye Alayları Binbaşısı Fettah Ağa 
tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. (Top, 2010, s.152). Günümüzde mülkiyeti birkaç kişinin 
üzerinde olan bu büyük yapı, kullanıcıların mülkiyet ve kullanımına göre duvarlarla birkaç ev şekline 
dönüştürülmüştür.  Bu dönüşümlerden dolayı, yapı birkaç tapulu olması nedeniyle,  her bir bölümü 
farklı dönemlerde tescil edilmiştir. 147-24-2048 sayılı tescil kararı ile en son tüm yapı 18.02.2009 
tarihinde tescil edilerek koruma altına alınmıştır. 

Mehmet Ağa Kasrı Planı 

Batı ve kuzey kenarlarından yollara bağlanan yapı, 23.6x32.50 m. dış ölçülerindedir ve avlulu, 
iki eyvanlı, iki katlı ve düz dam örtülü olarak yapılmıştır. Ana yapı malzemesi olarak düzgün kesme 
taş kullanılmıştır. Yapının zemin katı, on üç (13) odayı,  “L” şeklindeki revak bölümünü ve avluyu 
kapsar. Zemin kat, alanın 3 kenarını da çevreleyen “U” şeklinde bir planlama ile 
oluşturulmuştur.(Çizim 2-3) Üst kat ise “L” şeklinde bir teras ve planlamayı içermiştir.(Top, 2010, 
s.153). 

Sonradan inşa edilen evlerin duvarlarıyla kapatılmış olan yapının güney cephesine nazaran, 
doğu cephesi sağır bir duvardan oluşmuştur. Yapının dört giriş kapısı olup, bunların ikisi batı, ikisi de 
kuzey cephesinde yer almaktadır.  Batı cephesinde bulunan ana giriş kapısından birisi kuzeybatı 
köşesinde olup, ahşap kanatlı, yuvarlak kemer girişli, dışa taşan sivri kemer alınlıdır. Kapı cephesinde 
siyah- beyaz renkli kesme taş malzeme kullanılarak hareketli bir cephe oluşturulmaya çalışılmıştır. 
(Fotoğraf 1).Diğer batı cephesindeki ikinci giriş kapısı da güneybatı köşesinde yer alıp, yuvarlak 
kemer açıklıklı ve sade bir düzenlemeye sahiptir.Kuzey cephesindeki diğer giriş kapıları sade 
düzenlenmiş olup yuvarlak kemerlidirler.( Fotoğraf 2). 

Kuzeybatı köşedeki kapıdan geçilen geçiş aralığı olarak adlandırabileceğimiz (Z01 Nolu) 
büyük oda, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı, düz dam örtülü ve yaklaşık 6.70x4.30m 
boyutundadır. Odanın güney duvarında dikdörtgen formlu üç niş ve yuvarlak kemerli bir kapı mevcut 
olup bu kapıyla güneyde bulunan depo şeklindeki odaya geçilmektedir. Yine bu geçiş odasının kuzey 
duvarında da dört niş yer almaktadır. Doğu duvarındaki düz atkılı bir kapıyla 3.30x4.30m boyutundaki  
(Z02 Nolu) odaya, oradan yine aynı boyutlarda olan ve kuzeydeki ilk dış kapının da açıldığı bir başka 
(Z23 Nolu) geçiş mekanına, bu mekanın doğusundaki bir kapıdan (Z24 Nolu) küçük odaya, 
güneyinden ise avluya ulaşılmaktadır. Ana giriş kapısı olan bu kuzeybatı giriş aralığı, kuzey 
cephesindeki ilk kapının giriş aralığını da içine alan üç oda (Z01, Z02, Z23) şeklindedir. Kuzeyden 
girilen ilk kapının güney tarafından bir kapı ile depo olduğu sanılan (Z03 Nolu) küçük bir odaya 
geçilmektedir.  

Kuzey cephesinin doğu tarafındaki ikinci kapısından yaklaşık 6.35x4.50m boyutundaki bir 
başka (Z25 Nolu) geçiş odasına, oradan da doğrudan avluya geçilmektedir. Bu odanın kuzey ve güney 
duvarlarında ikişer adet niş bulunmaktadır. Kuzey cephesinde avludan girilen 5.00x2.50m 
boyutundaki (Z37 Nolu)odanın içinden, doğu cephesinden açılan kapıyla, kuzey güney doğrultusunda 
3.50x6.40m ölçüsündeki (Z35Nolu)  bir odaya geçilirken, yine aynı odanın kuzey duvarından, kareye 
yakın planlı 4.00x4.80m ölçülerindeki (Z36Nolu)diğer odaya geçiş sağlanmaktadır. Kuzey cephesinin 
en doğu tarafında (Z34 Nolu) hela yer almaktadır. 



Yapının batı cephesinin en güney kısmında bulunan ikinci giriş kapısı ile kuzey güney 
yönünde dikdörtgen planlı 4.00x6.40m büyüklüğünde (Z12  Nolu )büyük bir geçiş alanına girilmekte, 
bu mekanın doğu duvarından da doğrudan (Z20 Nolu )revaklı bölüme, oradan da avluya 
geçilmektedir. Yapının batı cephesinde ikisi giriş kapılarının açıldığı (Z01 ve Z12 Nolu) geçiş 
mekanları olmak üzere, biri 4.00x7.60m (Z06 Nolu), diğer üçüde yaklaşık 10-15 m2 arasında değişen 
boyutlarda (Z03,Z09,Z10 Nolu) toplam 6 oda yer almaktadır. Bu odalardan üçü revak bölümüne 
açılmaktadır. Odalardan büyük olanının  (Z06 Nolu) batı duvarında altta dikdörtgen formlu dört niş ve 
üstte üç mazgal pencere oluşturulmuştur. Doğu duvarında da iki niş, revağa açılan yuvarlak kemerli 
bir kapı ve bir pencere yer alır.  

Revaktan açılan kapılarla girilen diğer(Z09 ve Z10 Nolu)  iki küçük odanın dış cepheye bakan 
mazgal pencereleri, revak tarafına bakan birer büyük yuvarlak kemerli pencereleri bulunmaktadır. 

Revakın kuzey kısmında (Z05 Nolu) mutfak ve (Z04 Nolu) ikinci hela da yer almaktadır. Avlunun batı 
ve güney kısmında “L” şeklinde uzanan ve on yuvarlak kemerin oturduğu dokuz kare ayağa sahip olan 
(Z20 Nolu) revak bölümü, yapının kimliğini belirleyen etmenlerin başında gelmektedir. 

Güney kanadında tam ortadan, revaktan girilen(Z18 Nolu) 3.75x4.20m ölçülerindeki bir eyvan 
olduğu düşünülen mekandan(Z17 ve Z19 Nolu) iki büyük odaya geçilmektedir. Eyvana kuzeyindeki 
revaklı bölümden iki kenarı sütünce (duvara bitişik sütunlar) olan yuvarlak bir kemerle geçilmektedir. 
Batı duvarında bir niş ve Z17 Nolu odaya geçişi sağlayan yuvarlak kemerli kapı, güney duvarında üç 
niş, doğu duvarında da Z19 Nolu odaya geçiş sağlayan yuvarlak kemerli bir kapı yer alır. Bu büyük 
odalardan Z17 Nolu olanı8.45x4.20m boyutlarında,  doğu-batı yönünde, dikdörtgen planlı olup, kuzey 
duvarında beş yuvarlak kemerli pencere ile revak bölümüne açılmakta, batı duvarında da bir niş 
bulunmaktadır.   

Doğu tarafındaki Z19 Noluoda 8.20x4.10 m boyutlarında ve yine doğu batı yönlü dikdörtgen 
planlı olup, doğu ve batı duvarlarında iki, güney duvarında bir niş, revak bölümü olan kuzey duvarında 
da dört yuvarlak kemerli pencere yer almaktadır. Bu odalar iç mekana ışığı revaktan almaktadırlar. 
Güneyde revakın en doğusunda da kuzey güney doğrultuda, 4.00x7.30m boyutlarında (Z29 Nolu) 
büyük bir oda bulunmaktadır. Bu oda avluya açılan iki pencere ile ışık almakta olup, güney duvarında 
bir, doğu duvarında iki niş yer almaktadır.  Odalarda farklı yönlerde yer alan nişler genellikle aynı 
boyutlardadır.  Bütün odalar düz damlı olup kapı ve pencereleri yuvarlak kemerlidir. 

Yapının üst katına avlunun güneyindeki bir merdivenle çıkılmakta ve terasa ulaşılmaktadır. 
Üst kat; ‘L’ şeklindeki bir plan şemasına sahip terası ve eyvanı kapsamaktadır. Yapının üst katında yer 
alan, eyvanlara ve odalara geçişi sağlayan Z58 Nolu Teras bölümü de “L” şeklinde bir plana sahiptir. 

Terasın güneyinde ortada (Z56 Nolu) eyvan konumlanmış olup, buradan bitkisel süslemeli 
yuvarlak kemerle terasa açılmaktadır. Eyvan, 3.85x3.95 ölçülerinde, güney duvarında üç niş bulunan 
düz dam örtüye sahip olup, süslemeli kemeri ve konumuyla, revak gibi yapının kimliğini, yapıldığı 
dönemin ihtişamını belirleyen unsurlardan biridir. Eyvanın batı ve doğu duvarlarında iki odaya açılan 
birer kapı ve iki pencere bulunmaktadır. (Fotoğraf 3). 

Eyvanın doğusunda bulunan Z59 Noluodaya, eyvanın doğu duvarına açılan yuvarlakkemerli 
bir kapıdan girilmektedir. Oda, kuzey-güney doğrultusunda, 8.40x4.20 m ölçülerinde, dikdörtgen 
planlı ve düz dam örtülüdür. Odanın batı duvarında eyvana açılan tümü yuvarlak kemerli olan giriş 
kapısı ve iki pencere, güney duvarında üçü ahşap kapaklı olmak üzere beş adet niş,  doğu duvarında 
ikisi ahşap kapaklı olmak üzere üç niş bulunmaktadır. Oda ışığı terastan almakta olup, kuzey 
duvarında tam ortada kapı, iki kenarda ikişer pencere açılmaktadır. Tüm bu pencereler ve kapı açıklığı 
yuvarlak kemerlerle geçilmektedir.( Fotoğraf 4). 

Eyvanın batı duvarındaki yuvarlak kemerli kapı ile girilen Z56 Nolu oda, 8.30x3.90m 
ölçülerinde, doğu-batı doğrultuda dikdörtgen planlı ve düz damlı olarak yapılmıştır. Odanın doğu 
duvarı eyvana açılan yuvarlak kemerli bir kapı ve iki pencereyi içerir. Güney duvarında dört niş ve bir 
pencere, batı duvarında ise üç niş yer alır. Odanın terasa bakan kuzey duvarı beş yuvarlak kemerli 
pencere ile ışık almaktadır.  



Terasın en doğusunda açılan bir kapı ile (Z60 Nolu) kuzey-güney doğrultulu, 4.00x7.60m 
boyutlarında, dikdörtgen planlı odaya geçilir. Odanın doğu duvarında ikisi ahşap kapaklı olan üç niş, 
güneyinde bir ahşap kapaklı niş ve bir pencere, batısında, üçü ahşap kapaklı toplam dört niş ve terasa 
açılan kapı bulunur. Oda kuzey duvarından,  avluya bakan üç pencereden ışığı almaktadır. 

Terasın güney batı kısmından girilen (Z51 Nolu) kuzey-güney doğrultulu, dikdörtgen planlı, 
yaklaşık 4.00x9.30 m boyutlarındaki büyük odanın güney duvarında ortada ve iki kenarda birer adet 
toplam üç niş ve iki yuvarlak kemerli, kapatılmış pencere yer almaktadır. Odanın doğu duvarında 
terasa açılan bir kapı, iki pencere, üç kapaklı niş bulunmaktadır. Odanın batı duvarı sokak cephesini 
oluşturmuş olup, beş yuvarlak kemerli pencere ve bir nişi kapsamaktadır. Odanın kuzey duvarından 
bir kapı ile Z48Nolu odaya geçilmektedir. Bu oda doğu batı yönünde planlı, 4.20x2.70m ölçülerinde, 
batı duvarında yuvarlak kemerli iki pencere ile sokağa açılan, güney ve doğu duvarında birer nişi 
bulunan düz damlı bir mekandır. 

Yuvarlak kemerli bir kapı ile terasın batısından doğrudan girilen Z46 nolu oda, 4.20x8.50m 
boyutlarında, kuzey-güney doğrultulu, dikdörtgen planlı ve düz dam örtülü bir yapıya sahiptir. Odanın 
doğu tarafına teras gelmekte olup, tümü yuvarlak kemerli olan dört pencere ve bir kapı yer almaktadır. 
Güney duvarı sağır olan bu odanın altı adet yuvarlak kemerli pencere ile batı cephesinden sokağa 
açıldığı görülür. Odanın kuzey duvarında iki niş var olup, nişlerin ortasından bir kapı ile Z41 nolu 
diğer odaya geçiş sağlanır. 

Terastan da doğrudan girilebilen Z41 Nolu odanın kuzey, güney ve doğu duvarlarında birer 
kapı mevcut olup, kuzey ve doğu yönündeki kapılar teraslara, güney yönündeki kapı da Z46 Nolu 
odaya açılır. Odanın kuzey duvarında bir pencere ve bir niş, batı yönündeki duvar üzerinde de sokağa 
bakan üç yuvarlak kemerli pencere bulunur. Bu oda da 4.20x4.50m boyutunda dörtgen ve düz damlı 
plana sahiptir. 

Yapının üst katının kuzey bölümü, yeni yapılaşma ile başka binaların duvarlarını 
kapsamaktadır. Genel anlamda her biri dikdörtgen formda olan ve alt kata 13’ü oda, biri eyvan olan 20 
birim, üst katta ise biri eyvan olan 8 mekandan oluşan bu büyük ve güzel yapı, bulunduğu dönemin 
koşullarına uygun olarak planlanmıştır.  

Mehmet Ağa Kasrı Cepheleri ve Süslemeler 

Mehmet Ağa Kasrı yapısı hem dıştan özellikle batı yönündeki cephesiyle, hem de avluya 
bakan cepheleriyle, yapıldığı dönemler hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla cephe incelemesini 
yapının dış ve iç cepheleri olarak iki başlıkta incelemek gerekir. 

Yapının dış cephesi 

Yapının kuzey cephesinin üst kısmı, sonradan yapılan başka evlerin duvarlarıyla 
kapandığından, sadece alt katı kullanılmakta olup, dış cephede sadece iki sokak giriş kapısı 
görülmektedir. Aynı şekilde yapının güney cephesi de alt katta, başka binalar nedeniyle 
kapatıldığından sadece üst katta, günümüzde doldurulmuş olan iki büyük pencere ile belirmektedir. Bu 
pencereler etrafları bitkisel ve dekoratif öğeleri içeren süslemelerle, yuvarlak kemerli ve dışa çıkma 
yapan çerçeve ile geçilmiştir. İki pencerenin üzerinde üçgen şeklinde dışa çıkma yapan ve pencere 
kenarındakilerle benzer şekilde süslemeli iki alınlık bulunmaktadır. Pencerelerin kenarlarında üç adet 
sütünce, kaide ve başlıklarında farklı desenlerle yer almaktadır. (Fotoğraf 5). Yapının Doğu cephesi 
tamamen sağır duvar kaplı olduğundan görülememektedir.  

Batı cephesi ise binayı anlatan, görünebilir kılan güzel ve estetik elemanların yer aldığı 
bölümü oluşturmaktadır. Batı cephesinin alt katında güneybatıdaki küçük sade yuvarlak kemerli ahşap 
kapı, 13 adet mazgal penceresi ve kuzeybatıdaki diğer ana giriş kapısı yer alır. Kuzeybatıda yer alan 
bu kapı,  algıyı artırmak, hareketlilik sağlamak amacıyla iki renk taştan, dışa doğru 0.80m kadar çıkan 
sivri kemerli bir bölümün içinde yuvarlak kemerli, ahşap çift kanatlı olarak yapılmıştır. (Fotoğraf 6). 



Batı cephesinin alt katının sokaktan görünen bölümü kapıların verdiği hareket dışında, son 
derece sade bir özellik gösterirken, üst katında durum tamamen farklılaşır. Batı cephesi, güneybatı üst 
kısmı, arkasında yer alan Z51 nolumekanın dışı olup, ikisi farklı malzemelerle doldurulmuş olan beş 
adet pencereyi kapsamaktadır. Bu pencerelerin her birinin üzerinde, güney cephesindekinin benzeri 
şeklinde üçgen alınlıklar görülür. Ancak en baştaki pencere üzerindeki üçgen alınlık, sonradan hasar 
gördüğü için görülmemektedir. Dışa çerçeve şeklinde çıkan işlenmiş taştan oluşan, üstü yuvarlak 
kemerle geçilen boşluklara yerleştirilmiş bu pencerelerin yanlarında da, yine güney cephesindekinin 
benzeri şeklinde sütunceler konulmuştur. Güney ve batı cephelerinin tam birleştiği köşede de farklı 
rölyef ve desenleri içeren bir sütun bulunur. Bu kısmın üzerinden görünen çatı saçağı, odada üst 
örtüyü taşıyan ahşap kirişlerin dışarı taşırılması ile taşınmaktadır. Batı cephesinin bu bölümünde 
cephede kullanılan kalker taşı, işçilik ve diğer detaylar, farklı dönemlerde yapılan bölüm olduğu 
konusunda bilgi vermektedir. (Fotoğraf 7). 

Cepheye Z46 ve Z48 nolu odalarının yansıması ile daha farklılık göstermektedir. İki odaya ait 
sekiz pencerenin ikisi farklı malzemelerle doldurulup kapatılmıştır. Ancak dışardan bakılınca bu sekiz 
pencerenin dörtkenarında bazalt taşlarla yapılan düzgün silme örgüden bir çerçeve yapıldığı görüşür. 
Yapılan taş çerçevede yatayda 9, düşeyde 5 kare taş dışarı çıkartılarak güçlü bir etki oluşturulmuş. Bu 
etki, çerçevenin üstünde tam ortaya yerleştirilen ve içinde ay, yıldız gibi bazı dekoratif ve geometrik 
rölyeflerin olduğu üçgen alınlıkla da taçlandırılmıştır. Bu bölümde yer alan ve dışardan görülen sekiz 
pencerenin çevresi dışa doğru çıkan ve üstten daha belirgin görünen yuvarlak kemerle çevrilmiştir. 
Her pencere üzerindeki yuvarlak kemerin kilit taşında da farklı rölyefler kullanılmıştır.   Çatı saçağı 
taş olarak yapılmış, yine taştan farklı şekillerdeki konsollarla taşıtılmıştır. (Fotoğraf 8). 

Batı cephesinin üst kuzeybatı bölümünde yer alan ve Z41 nolu odanın dışa bakan üç penceresi 
mevcuttur. Ancak bu pencerelerden ikisi farklı malzemelerle doldurulup kapatılmış, ortada olan ise 
kısmen açık bırakılmıştır. Bu bölümün pencerelerinin üstü üç kemerli şekilde geçilmektedir. Çatı 
saçağı için herhangi bir konsol ögesi bulunmamaktadır. Yapının dıştan görünen batı cephesinde, 
malzeme, üslup ve yapım şekillerine bakılarak, üç farklı dönemde yapıldığı söylenebilir. 
Farklılıklarına rağmen batı cephesinde altısı değişik yapı malzemeleri ile kapatılsa da, dışardan 
algılanan,  toplamda 16 adet pencere yer almaktadır. Bunların üç adeti üç dilimli kemer şeklindeyken, 
diğerleri boyut olarak birbirine benzer ölçülerde, yuvarlak kemer şeklindedir.(Çizim 4). 

Yapının avlu cephesi 

Yapının avlu cepheleri içinden doğu cephesi sağır bir duvardan ibarettir. Kuzey cephede ise alt 
katta avluya açılan üç giriş kapısı görülmektedir. Üst kat başka yapıların duvarları ile çevrilidir. 

Mehmet Paşa Kasrının batı ve güney avlu cepheleri, değişik bitkisel ve zengin süslemeli yuvarlak 
kemerli revak bölümü ve yine çeşitli dekoratif süslemelerle zenginleşen eyvan ve teras bölümü ile son 
derece estetik ve kimlikli bir görünüm vermektedir. (Fotoğraf 9). 

Avludan batı cephesine bakıldığında, alt katta revak bölümüne açılan bir kapı ve dört pencere 
ile avluya bakan bir mazgal pencere ile helanın kapısı görülür. Revak bölümünün beş kare kolon 
üzerinden geçen beş yuvarlak kemeri de cepheyi renklendirir. Üst katta ise terasa açılan biri küçük 
sekiz adet pencere ve iki adet kapı cepheyi tamamlar. Bu cephedeki bütün pencereler yuvarlak kemerli 
ve benzer boyutlardadır. Terasa açılan üst kat kapılarından birinin kemerinde farklı bezemeler 
kullanılarak cepheye renklilik kazandırılmıştır. (Çizim 5). 

Avlunun Güney cephesinde, alt katta beş kare ayağa oturan beş yuvarlak ve bitkisel desenlerle 
bezeli kemer mevcuttur. Revak bölümüne açılan boyutları birbirine benzer, üst geçişleri yuvarlak 
kemer şeklinde olan bir kapı ve sekiz pencere bulunmaktadır. Avluya bakan ayrıca benzer özellikte iki 
pencere daha mevcuttur.  

Güney cephesinde üst katta ise, terasın ortasında yuvarlak kemeri son derece zengin bitkisel ve 
değişik desenlerle süslenmiş eyvan yer alır. Eyvanın iki yanında ikişer sütun, bu zenginliği daha da 
artırır. Belirgin olması için, eyvanın kenar kısmında düşey süslemelerle çerçeve oluşturulmuştur. 
Eyvanın sağ tarafında beş, solunda beş olmak üzere toplamda terasta 10 adet pencere bulunur. Bu 



pencerelerin etrafları değişik şekildeki süslerle çevrili olup hepsi yuvarlak kemerli ve aynı boyutlarda 
yapılmışlardır. Eyvana yakın olan iki kenarındaki ilk pencerelerin kemerlerindeki süslemeler, eyvanın 
süslemelerine benzemekte olup, diğerleri daha farklıdır. Doğrudan avluya açılan odanın üç adet 
penceresi de yine benzer boyutlarda ve yuvarlak kemerli olup, herhangi bir bezeme içermemektedir. 
(Çizim 6). 

Genel olarak denilebilir ki, avludan güney cephesine bakıldığında, revak ve eyvan göze 
çarpmakta ve yapının kimliğini belirlemektedir. Alt katta beş kemerli revak, revağa açılan sekiz 
pencere ve avluya bakan iki yuvarlak kemerli pencere mevcuttur. Yapının avlu güney cephesi için üst 
katta, 10 adeti süslemeli olmak üzere toplam 13 adet yuvarlak kemerli ve benzer ölçülerde pencereler 
ve büyük zengin bezemeli bir eyvan bulunmaktadır. 

Mehmet Ağa Kasrı Yapı Malzemeleri 

Yapının ana ve taşıyıcı malzemesi taştır. Genelde duvarlarda alt katlarda moloz taş duvar ve 
özgün sıva kullanımı görülürken, üst katta duvarlar bazalt kesme taştan yapılmıştır. Ancak yapının üst 
katında, özellikle güney doğu kısmında ve avluda revak ve eyvan kemerlerinde kullanılan malzeme, 
kalker taşıdır. (Fotoğraf 10). 

Taşıyıcı malzemedeki farklılık, yapıya farklı dönemlerde eklemeler yapılarak bugüne geldiğini 
düşündürmektedir. Yapı açık avlulu, alt katı “U”, üst katı “L” şeklinde bir plana sahip olduğundan üst 
örtüler bu kapalı alanlar için benzer şekilde yapılmıştır. Yapının zemin katında yer alan neredeyse tüm 
mekânlarda, döşeme olarak sıkıştırılmış toprak, üst örtü olarak da ahşap kirişlerin taşıdığı düz dam 
örtü görülür. Avlunun zemini kesme bazalt taş kaplıdır. (Fotoğraf 11).Üst katta ise tüm döşemeler 
kesme taş malzemeden yapılmıştır. Üst örtü ise, yine ahşap kirişlemelerden oluşturulmuştur. Duvarlar 
özgün sıvalıdır.Tüm kapı ve pencerelerde ahşap doğramalar kullanılmıştır. Metal malzeme ise pencere 
ve kapı aksesuarında çeşitli şekillerde yer almıştır. 

Sonuç 

Yaklaşık 100 yılı aşkın bir geçmişi bulunan ve Cizre içindeki tarihi yapılardan biri olan 
Mehmet Ağa Kasrı, daha sonraki süreçlerde kervansaray şeklinde kullanılsa da, ilk yapıldığı dönemin 
koşullarına uygun olarak, hem hükümet konağı, hem de ailenin yaşadığı konut işlevini beraber görmüş 
bir yapıdır.  

Dolayısıyla güç ve ihtişamın süslemeli kemerler, eyvan ve revak ile yansıtıldığıkasır, yapıldığı 
dönemin tekniğine, malzemesine ve koşullarına en uygun şekilde planlanmıştır. Daha sonraki 
süreçlerde farklı eklemelerin görüldüğü yapıda, gerek planlama, gerekse cephe ve malzeme açısından 
değişiklikler olmuştur. Günümüzde mülkiyet durumunda da değişmeler mevcut olup, aslında tek yapı 
olarak yapılan yapı, bugün üç farklı yapı şekline dönüştürülmüştür. Farklı büyüklükteki üç aileye ev 
sahipliği yapan yapının orta bölümü Cizre Belediyesi tarafından alınarak restore edilmiştir. Bugün 
kültür ve sanat evi şeklinde kullanılan bu bölüm dışındaki iki bölüm, özel şahıslara ait olup, içinde 
aileler yaşamaktadır.  

Ancak, Valilik ve Belediye yetkilileri, diğer iki biriminde kamulaştırmasını yapmak ve yapıyı 
tekrar bütün olarak tek yapı şekline getirmek için çalışmaktadırlar.Geçmişten günümüze gelen, bu 
değerli kültürel ve mimari mirasın gelecek nesillere korunarak, kayıt altına alınarak,  hasar görmeden 
aktarılması son derece önemlidir. 
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Makalede Geçen Çizim ve Resimler 

 

 

Resim 1: Cizre’nin Konumu (Karademir, 2014: 19) 

 

 

Çizim 1: Mehmet Ağa Kasrı’nın Cizre Merkezdeki Konumu (Top,2010: 152) 



 

Çizim 2:Mehmet Ağa Kasrı’nın Zemin Kat Planı 

 

Çizim 3:Mehmet Ağa Kasrı’nın Üst Kat Planı 



 

Fotoğraf 1: Farklı Renk Taş Kullanılarak HareketlilikKazandırılan Giriş Kapısı 

 

Fotoğraf2: Yapının Güneybatı Yönündeki Sade Giriş Kapısı 

 

Fotoğraf3: Avludan Farklı Bezemelerle Süslenmiş Yuvarlak Kemerli Revak ve Eyvan Bölümleri 



 

Fotoğraf 4: EtkinlikAmaçlıKullanılan ve Eyvandan Girilen Z56 Nolu Büyük Oda 

 

Fotoğraf 5: Yapının Dış Cephede Görünen, KapatılmışÜst Kat Güney Pencereleri 

 

Fotoğraf 6: Yapının Dış Batı Cephesinden Görünüm 



 

Fotoğraf 7: Güney ve Batı Cephelerinde Kalker Taşı Kullanımı 

 

 

 

Fotoğraf8: Batı Cephesinde Bazalt Taş ve Çatı Saçağı Detayı 

 

 

                             Çizim 4:Batı Cephesinde Yer Alan Bütün Pencerelerin Çizimi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 9:Avlu İçinden Güney Cephesinin Bir Bölü 

 

Çizim 5: Avlu İçinden Batı Yönünü Gösteren Cephe Çizimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Çizim 6: Avlu İçinden Güney Yönünü Gösteren Cephe Çizimi 

 



        

Fotoğraf 10: Kalker Taşının Revak Kemerinde Kullanımı 

 

 

                                Fotoğraf 11: Yapı Üst Örtüsünde Ahşap Kirişlerin Kullanımı 

 

  

 

 


