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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KORUMA UYGULAMA
VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ (KUDEB) TANITIMI
M. ŞİMŞEK DENİZ*
Müdürlüğümüz 11 Haziran 2005
tarih ve 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın
13. maddesine dayanılarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
13.07.2006 tarih ve 1323 sayılı meclis kararı ile kurulmuştur. KUDEB Kasım 2006’da Süleymaniye, Molla Hüsrev Mahallesi, Kayserili Ahmet Paşa
Konağı’nda Kurucu Müdür Y. Mimar
M. Şimşek Deniz ve 81 personelle faaliyete geçmiştir.

İBB KUDEB Birimleri

Restorasyon ve Konservasyon
Laboratuvarı
Proje Birimi
Ahşap Eğitim Atölyesi
Taş Eğitim Atölyesi
Bakım-Onarım İzinleri ve
Denetim Bölümü
Otomasyon Bölümü

Taş Eğitim Atölyesi

İBB - KUDEB bünyesinde
2008 yılında kurulan Taş Eğitim
Atölyesi’nin temel amaçları “Geleneksel Taş İşçiliği”’nin canlandırılması ve
“taş koruma ve onarım” alanında çalışacak kalifiye eleman yetiştirmektir.
Bu amaçla; teorik eğitim ile uygulamanın bir arada yürütüldüğü bir eğitim
programı hazırlanmıştır. Meslek Lisesi
ve Meslek Yüksekokulları’nın ilgili bölümlerinde (Mimari Restorasyon, Geleneksel El Sanatları vb.) okuyan veya
bu bölümlerden mezun olmuş gençlerin katılımıyla düzenlenen eğitim
programı; kursiyerlerin geleneksel taş
işçiliğinde uzmanlaşmaları için bir basamak oluşturma hedefindedir.
*Y.Mimar Şimşek Deniz, İBB KUDEB Müdürü
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Koruma kuramı, belgeleme, form bilgisi ve taşın mimaride kullanımı, geleneksel yapım teknikleri, doğal taşların
jeolojik oluşumları ve sınıflandırılması, taşların fiziksel ve kimyasal özellikleri, taş seçim kriterleri, taş bozulmaları, temizlik yöntemleri, bütünleme,
dolgu ve derzleme teknikleri, yüzey koruma ve sağlamlaştırma uygulamaları
eğitim programının teorik bölümünün
başlıca ders konularıdır. Eğitimin uygulama bölümünde ise kursiyerlere taş
işleme, plastik ve kozmetik onarım, kalıp alma, kalem işi ve altın varak dersleri verilerek, bu alanlarda pratik yapma imkânı yaratılmıştır. 2009 yılı eğitim programı faaliyetleri ile 20 kursi-

yer programı başarıyla tamamlamıştır.
Aralık 2010’da tamamlanacak olan
2010 yılı eğitim programı ile 20 kursiyer daha sertifikalandırılacaktır.
Taş Eğitim Atölyesinin uygulamalı
eğitim bölümünde Tarihi Yarımada’da
yer alan 15 adet çeşmenin onarımı mimar, restoratör ve ustalardan oluşan
deneyimli ekibimizin koordinatörlüğünde kursiyerlerimiz tarafından tamamlanmıştır.
2010 yılı faaliyetlerimiz içerisinde
İTO ile yapılan protokol kapsamında
başta Tarihi Yarımada’da olmak üzere,
Üsküdar ve Eyüp’teki 15 adet çeşmenin restorasyonu tamamlanmıştır.

Hamidiye (Gülhane)
Çeşmesi onarım
öncesi ve sonrası

Hasan Paşa
Çeşmesi onarım
öncesi ve sonrası

Sadrazam Seyyid
Hasan Paşa
Çeşmesi onarım
öncesi ve sonrası
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Koruma Bilincini Artırıcı Çalışmalar
KUDEB bünyesindeki çeşitli birimlerce yapılan çalışmalar, gerçekleştirilen etkinliklerin ürünleri, araştırmalar
ve oluşturulan eğitim - uygulama programları kapsamında bir araya getirilen
bilgi ve deneyimler, yayına dönüştürülerek koruma ile ilgili kurum, kuruluş
ve kişiler ile paylaşılmaktadır. Amaç,
koruma alanında çalışan tüm meslek
gruplarına, uzmanlara ve özellikle bu
konuda çalışmayı düşünen öğrencilere,
korumaya farklı yönleriyle katkı sağlayan “güncel kaynak”ların kazandırılması ve koruma arşivinin zenginleştirilmesidir.

Restorasyon Konservasyon
Çalışmaları Dergisi

Üç ayda bir yayınlanan “hakemli bilimsel dergi” niteliğindeki yayın, koruma ve onarım ile ilgili çeşitli disiplinlerin farklı alanlarda yapmış oldukları araştırma, proje ve uygulama çalışmalarını anlatan makale ve yazıları yayınlayarak, bu alandaki bilimsel süreli
yayın eksikliğine önemli oranda cevap
vermek üzere hazırlanmaktadır.

Her sayısı ortalama 3000 adet basılan dergi, Türkiye genelinde il ve ilçe
belediyeleri ile KUDEB’ler, Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bölge
müdürlükleri, İl Özel İdareleri gibi tarihi yapı ve çevre koruma üzerine çalışan kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve meslek yüksek okullarının
Mimarlık, Restorasyon gibi bölümlerinin öğretim üyeleri ve fakülte kütüphaneleri, dernekler, özel sektörde mimarlık, inşaat, malzeme ve restorasyon
alanlarında proje ve uygulama yapan
kuruluşlar ile konuya ilgi duyan ve bu
alanda çalışan çok sayıda uzmana ve
yurt dışında ICCROM gibi bazı koruma kurum ve enstitülerinin kütüphanelerine düzenli ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
Bu çalışmalara ek olarak, 2010 kültür başkenti olan İstanbul’ da koruma
bilincinin artırılmasına dönük çalışmalarında toplumda bu ilgi ve sorumluluğu arttırmak için iki dilde hazırlanan tanıtıcı film bir yıl boyunca ulusal
kanallarda her gün gösterilmiştir.
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TARİH VE KÜLTÜR DEĞERLERİMİZİN KORUNMASINDA
KAMU YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ
FEYZULLAH ÖZCAN*

Kamu yönetimi
Merkezi Yönetim
İl
İlçe
Bucak
Yerel Yönetimler
İl Özel İdareleri
Belediyeler
Köyler
Kamu Görevlileri Kanun, Tüzük, yönetmelik ve diğer yasal düzenlemelerde
kendilerine verilen görevleri yerine getirmek zorundadırlar.

Anayasa:
XI. Tarih, kültür ve tabiat
varlıklarının korunması

Madde 63- Devlet, tarih, kültür ve
tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. Bu
varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet
konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir.
Asar-ı Atika Nizamnamesi ile başlayan 1710 sayılı “Eski Eserler Yasası”,
2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” ve 5226 Yasayla yapılan değişiklikler. Bu alandaki iç
hukuk düzenlemeleri.
Uluslararası hukuk açısından ise;
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın
Korunması Sözleşmesi’ni Türkiye
14.02.1983 yılında imzalamıştır.
Korumada Yetkili ve sorumlu
Kuruluşlar:
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Merkezi idarenin taşra teşkilatı olan
*Feyzullah Özcan, İstanbul Vali Yardımcısı

valilik ve kaymakamlıklar
Mahalli idarelerin (il genel meclisleri, belediyeler ve bazı mahalli idare birlikleri)
Sorumlu olduğunu görüyoruz.

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

Mülki idare amirleri görev yaptıkları
yerlerin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek, halkın sağlığı, güvenliği, huzuru, eğitim ve kültür
ihtiyaçları için her türlü tedbiri almakla ve kanun, tüzük, yönetmelik gibi yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli
tedbirleri almakla yükümlüdür.

Uygulama Örnekleri
Midyat Kaymakamlığı

Kolay biçimlenen kalker taşı (Katori) Midyat evlerini oya gibi nakış nakış ince örnekleriyle süsler. Evlerin içi
ve dışı desen desen bu süslemelerle bezelidir. Kapı, pencere çevreleri, sütunlar, kemerler taş işçiliğinin oya gibi
ince örnekleri ile bezelidir. Bu durum
Midyat’ta göreve başladığım 1996 yılında da böyleydi. Ancak o dantel gibi
işlemeleri yapacak ustalar hemen hemen yok denecek kadar az kalmıştı.
Yeni yaptırdığımız Hükümet Konağının bahçesine yaptırmayı planladığımız Atatürk Anıtının yöresel malzeme
ve mimari özellikler taşıması fikri üzerine yaptığımız araştırmada bu işi yapacak hemen hemen hiç kimse kalmadığını gördük. Kendilerine anıtı yapıp
yapamayacaklarını sordum. Yapabileceklerini ancak hem çok maliyetli olacağını hem de uzun zaman alacağını
söylediler çünkü bütün çalışma el emeğine dayanıyordu. Bunu üzerine ben
de bunun ocaktan kesim ve atölye orta-
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mında gönyeleme ve düzleme işlemlerinin mevcut veya geliştirilecek taş kesme ve gönyeleme makineleriyle yapılıp
yapılamayacağını sordum. Davut Usta
yıllar önce Mardin Müzesinin restorasyonu sırasında Urfalı bir müteahhitin (o tarihlerde Mardin’de bu işleri yapacak ne usta ne de müteahhit vardı)
böyle bir makineyi kullandığını gördüğünü dolayısıyla böyle bir makine olduğu takdirde kendilerinin de kullanabileceklerini söyledi. Bunun üzerine kaymakamlık bünyesinde kurulacak bir atölyede kendilerine “Usta Öğreticilik” teklif ettim ve atölye ile ilgili ilk çalışmalara başladık. Hazırladığım bu projeyi Ödenek Talebiyle Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’na gönderdim. 10 milyar
liralık ödenek onaylanarak bu amaç
için Kaymakamlık emrine tahsis edildi. Zirai Donatım Bölge Müdürlüğüne ait olan ancak özelleştirme idaresine özelleştirilmek üzere devredilen
ambarlar (1000 m2 kapalı alan olmak
üzere 10.000 m2 alan) ve müştemilatının tahsisini Kaymakamlık adına aldık. 6.500.000.000 TL ile atölyeyi
kurduk. Ancak o güne kadar hiç de hesaplamadığımız bir problemle karşılaştık. Burası planlamamıza göre aynı zaman da bir kurs merkezi olacaktı. Ancak ne mevcut ustaların ne de Halk
Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bu eğitimi vermeye yetkili usta öğretici yoktu. Bu nedenle de bu kursun açılma-

sı imkansız görünüyordu. Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz bir komisyon marifetiyle bu
ustalara Usta Öğreticilik Belgesi verdik. 18.01.1999 yılında ilk kursumuzu açtık. Başta ustaların önerdikleri kişiler olmak üzere taştan ve inşaattan anlayan 30 kişiyi buraya kursiyer
olarak aldık. Eğitim sonunda her kursiyere sertifika verdik. Böylece ileride
kendi işlerini kurabilmek için gerekli olan yasal bir belgeye de sahip oldular. Kursiyerlere sertifikaları dönemin
Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay
tarafından verilmiştir.
Birinci yılın sonunda proje tamamlanmış ve hedefine ulaşmıştı. Konuya sürat ve devamlılık kazandırmak için
Sosyal Yardımlaşma Vakfı işleyiş sisteminden daha pratik bir işleyişe ihtiyaç
vardı ki; Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın
aldığı bir kararla Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliğine devredilmiştir. Bu tarihten sonra Midyat
Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Taş Kesme ve İşleme Atölyesi olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Bugün sayıları yüzlerle ifade edilen taşçı ustaları açılan bu atölyede ve
kurslarda yetişmiştir. Bu sayede başta Midyat Kültür ve Konuk Evi olmak
üzere Mardin ve Midyat’ta birçok çalışma gerçekleşmiştir. Böylece bu sanat
varlığını korumakta, her geçen gün gelişmekte ve yaygınlaşmakta ve yeni nesillere aktarılmaktadır.
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Midyat taş
atölyelerinden
fotoğraflar

Dönemin Kültür
Bakanı İstemihan Talay Kursiyerlere Sertifikalarını verirken

Kastamonu Valiliği

Kastamonu Valiliği’nde vali yardımcısı olarak göreve başladığım 2000
yılında dönemin Valisi Sayın Enis
Yeter’in Midyat’taki yapılanmaya benzer bir yapılanmayı Kastamonu’da da
kurmak istemesi ve tayinimin Cide’ye
çıkmasına rağmen Kastamonu’da geçici görevlendirmem sonucu Mimar
Vedat Tek Anı-Sanat ve Restorasyon Merkezi’ni kurduk. Çevre Koru-

ma Vakfı bünyesinde kurduğumuz bu
yapı sayesinde geleneksel yapı stoku bakımından zengin bir potansiyele sahip
olan Kastamonu da az kaynakla çok yapıya müdahale edilebilmiştir. Bu merkezde geleneksel yapıların onarımını
bizzat yapacak usta ve işçilerden oluşan
ekibin yanında bir de proje ve denetim
birimi kurulmuştur. Burada restoratör
ve mimarlarca hazırlanan restorasyon
projeleri gerekli kurul kararlarından
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sonra geleneksel yapı ustaları, endüstri meslek lisesi ahşap bölümü mezunları ile çalışmanın her aşaması geleneksel
malzeme bilgisine ve tekniklerine sahip usta ve zanaatkârlar tarafından yürütülmüştür. Çalışmaların her aşamasında malzeme tahlilleri dahil her türlü müdahale üniversitelere, Kültür Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon
Merkezi’ne danışılarak yapılmıştır. Bu
merkez ve çevresi; köy fırını, bezirhane, su değirmeni, yayla evi ve serender
gibi geleneksel yapı örnekleriyle rekreatif amaçlı düzenlenmiştir.

Kastamonu merkez ve ilçelerinde tescilli eser
sayısı

Ahşap atölyesi

Demir atölyesi

NOT: Yukarıda yer alan bildiri; Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri II’nin 16 Aralık 2010
tarihinde yapılan ilk oturumda İstanbul Vali Yardımcımız Sayın Feyzullah Özcan’ın dijital sunumundan alınmıştır.
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İSTANBUL SİT ALANLARI ALAN YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
HALİL ONUR*

Kapsam

1. Dünya Mirası
Dünya Mirası Kavramı,
Dünya Miras Listesi,
Türkiye’nin Dünya Miras
Listesi’ndeki Yeri,
İstanbul’un Tarihi Alanları
2. İstanbul Sit Alanları Alan 		
Yönetimi Başkanlığı
Birimleri ve görevleri
Gerçekleştirilen Çalışmalar
3. Tarihi Yarımada Yönetim
Planı Safhaları
Gerçekleştirilen çalışmalar
Koruma Stratejileri ve Hedefleri

1. Dünya Mirası (DM)
Dünya Miras Listesi (DML)

UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenmiş olan, Bulundukları ülke tarafından korunması garanti edilmiş olan, tüm uluslararası
toplum tarafından üstün evrensel değere sahip olduğu kabul edilen doğal
ve kültürel varlıklar DÜNYA MİRASI, varlıkların yer aldığı liste DÜNYA
MİRASI LİSTESİ’dir. (Dünya Miras
Konvansiyonu Madde 11 (2)
2010 itibariyle, Dünya Miras
Konvansiyonu’nun belirlediği kriterlere uyan dünya genelinde 911 varlık bu listede yer almaktadır. (704 kültürel, 180 doğal, 27 karma varlık)
Konvansiyon’u imzalayan ülke sayısı
ise 187 ye ulaşmıştır.

Dünya Mirası Uluslararası 		
ve Ulusal Mevzuat

1. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Sözleşmesi (1972)

Dünya Miras Kon. Uygulama
Rehberi (1977)
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu (1983)
5226 Sayılı Ek 2A Maddesi (2004)
Alan Yönetimi Yönetmeliği
(2005)
(Alan Yönetimi ve Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

Dünya Mirası ve Türkiye

1983 (Türkiye, 16.03.1983 tarihinde Sözleşme’ye taraf devlet olmuştur)
1984 (Türkiye, Dünya Miras Listesi için ilk başvurusunu yapmıştır)
1985 (İstanbul’un Tarihi Alanları, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
ile Göreme Ulusal Parkı ve Kapadokya DML’ne kabul edilmiştir)
Dünya Miras Listesinde Yer Alan
Varlıklarımız
1. İstanbul’un Tarihi Alanları
(1985)
2. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (1985)
3. Göreme Ulusal Parkı ve Kapadokya (1985) (karma)
4. Hattuşaş (1986)
5. Nemrut Dağı, Adıyaman
(1987)
6. Pamukkale Hierapolis
(1988-karma)
7. Santos Letoon (1988)
8. Safranbolu Tarihi Şehri (1994)
9. Truva Arkeolojik Sit Alanı
(1998)
Aday Listede Yer Alan Varlıklar
1. Efes, İzmir (1994)

* Dr. Halil Onur, İstanbul Sit Alanları Alan Yönetim Başkanı
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2. Karain Mağarası, Antalya
(1994)
3. Sümela Manastırı, Trabzon
(2000)
4. Alahan Manastırı, İçel (2000)
5. St. Nicholas Kilisesi, Antalya
(2000)
6. Harran ve Şanlıurfa yerleşimleri (2000)
7. Ahlat Eski yerleşimi ve Mezartaşları, Bitlis (2000)
8. Diyarbakır Kalesi ve Surları
(2000)
9. Selçuklu Kervansarayları Denizli Doğubeyazıt güzergahı (2000)
10. Konya- Selçuklu başkenti
(2000)
11. Mardin Kültürel Peyzaj Alanı
(2000)
12. Bursa ve Cumalıkızık Osmanlı
kentsel ve kırsal yerleşimi (2000)
13. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (2000)
14. St.Paul Kilisesi, St.Paul kuyusu ve çevresi, Mersin (2000)

15. Ishak Paşa Sarayı, Ağrı (2000)
16. Kekova, Antalya (2000)
17. Güllük Daği-Termessos Milli
Parkı, Antalya (2000)
18. Alanya Kalesi ve Tersanesi,
Antalya (2000)
19. Aphrodisias Arkeolojik Sit Alanı, Aydın (2009)
20. Likya Medeniyeti Antik Kentleri, Antalya (2009)
21. Sagalassos Arkeolojik Sit Alanı, Burdur (2009)
22. Çatalhöyük Neolitik Sit Alanı,
Konya (2009)
23. Perge Arkeolojik Sit Alanı,
Antalya (2009)

İstanbul’un Tarihi Alanları

05.12.1984 UNESCO DMK’ya
başvuru
06.12.1985 Dünya Miras
Listesi’ne kabulu
1. Arkeolojik Park
2. Süleymaniye Koruma Alanı
3. Zeyrek Koruma Alanı
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4. İstanbul Karasurları
Koruma Alanı
5. Üstün Evrensel Değer (İstanbul’un Tarihi
Alanları için)
i. İnsanoğlunun yaratıcı dehasının bir şaheserini
temsil etmesi;
ii. Mimari, şehir planlama, peyzaj tasarımı ve teknoloji konusunda gelişmeler üzerine bir zaman zarfı içinde dünyanın belli bir
kültürel alanında insan değerleri arasındaki önemli kültürel alış verişi sergilemesi;
iii. Yaşayan veya ortadan yok olmuş kültürel bir
geleneğe, medeniyete yönelik eşsiz veya en azından
istisnai bir tanıklık etmesi;
iv. İnsanlık tarihinde önemli bir aşamayı veya
aşamaları gösteren bir yapı
türü olması, mimari veya
teknolojik grup veya peyzaj için istisnai bir örnek
olması;

2. İstanbul Sit
Alanları Alan 			
Yönetimi Başkanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
15.09.2006 tarih ve 1675
sayılı kararıyla kurulmuş,
27.10.2006 tarihinde İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanı atanmıştır.
Alan Başkanlığı
Alan Başkanı
Danışma Kurulu
Eşgüdüm ve 		
Denetleme Kurulu
Denetim Birimi
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Danışma Kurulu Kurum Temsilci Üyeleri
KURUM
İstanbul Valiliği

ADI SOYADI

GÖREVİ

Feyzullah ÖZCAN

Vali Yardımcısı

Sevinç ÖZEK TERZİ

İstanbul Rölöve ve Anıtlar Genel
Müdürlüğü

Murat TUNCAY

Başkan Danışmanı

Cem ERİŞ

Tarihi Çevre Koruma Müdürü

Talip TEMİZER

Başkan Yardımcısı

Ahmet AYYILDIZ

İmar ve Şehircilik Müdürü

Zeytinburnu Belediye

M.Zafer ALSAÇ

Başkan Yardımcısı

Başkanlığı

Hacer BAKKAL

İmar ve Şehircilik Müdür Yrd.

Bayrampaşa Belediye

Mustafa DEMİRKAN

Başkan Yardımcısı

BaşkanlığI

Şükrü ÇALIM

İmar ve Şehircilik Müdürü

Eyüp Belediye

Güray ERTOK

Başkan Yardımcısı

Başkanlığı

Banu SARBAN

Plan ve Projeler Müdür Yrd.

İbrahim ÖZEKİNCİ

Vakıflar İstanbul I. Bölge Müdürü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Fatih Belediye Başkanlığı

Vakıflar Bölge
Müdürlüğü
İstanbul
Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi

Olcay AYDEMİR
Prof.Dr.Ara ALTUN
Prof.Dr.Baha TANMAN
Yrd. Doç. Dr. Dilek Erden ERBEY
Prof.Dr.Demet BİNAN (Dan. Kur.
Bşk)

Vakıflar İstanbul I. Bölge
Müdürlüğü
Sanat Tarihi Bölüm Başkanı
Türk ve İslam Sanatları Anabilim
Dalı Başkanı
Mim. Fak. ŞBPB Öğretim Üyesi
Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
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Yıldız Teknik

Yrd.Doç.Dr.Oya AKIN

Mim. Fak. ŞBPB Öğretim Üyesi

Üniversitesi

Dr.Elif Ö. ÖZDEN

Mim. Fak. ŞBPB Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ebru KERİMOĞLU

Mim. Fak. ŞBPB Öğretim Üyesi

Üniversitesi

İrem AYRANCI

Araştırma Görevlisi

ICOMOS

Prof. Dr. Nur AKIN

ICOMOS Türkiye Başkanı

Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Gülsün TANYELİ

ICOMOS Komite Üyesi

İstanbul Ticaret

M. Erzan AÇIKGÜN

İTO Meclis Üyesi

Odası

Mücahit YILDIZ

İTO Meclis Üyesi

Mimarlar

Prof. Dr. Deniz İNCEDAYI

İst. Mimarlar Odası

Odası

Yrd.Doç.Dr.Deniz MAZLUM

İst. Mimarlar Odası

Şehir Plancıları

Doç. Dr. Pelin Pınar ÖZDEN

İst. Şubesi II. Başkanı

Odası

Tayfun KAHRAMAN

Şube Yazmanı

Necdet SAKAOĞLU

Araştırmacı-Yazar

Cuma KARADAĞ

Mahalle Muhtarı

İstanbul Teknik

Türkiye Tarihi Evleri
Koruma Derneği
Süleymaniye Mahalle Muhtarlığı

Danışma Kurulu Uzman Üyeleri
1

Prof. Dr. Semavi EYİCE

Sanat Tarihçisi

2

Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN

Mühendis-Kültür Tarihçisi

3

Prof. Dr. İlber ORTAYLI

Kültür Tarihçisi

4

Prof. Dr. Cengiz ERUZUN

Mimar-Kentsel Tasarımcı

5

Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY

Restoratör Mimar

6

Prof. Dr. Ümit MERİÇ

Sosyolog

7

Prof. Dr. Zekiye YENEN

Şehir Plancısı

8

Prof. Dr. Ahmet ERSEN

Restoratör Mimar

9

Prof. Dr. Sait BAŞARAN

Arkeolog

10

Dr. Hilmi ŞENALP

Restoratör Mimar

11

Süleyman Zeki BAĞLAN

Tarihçi

Gözlemci Üyeler
Prof. Dr. Gül İREPOĞLU

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu

Evrim Şahin ULUSAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müd.

Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Üyeleri
Alan Başkanı

Dr. Mimar Halil ONUR

Danışma Kurulu üyesi

Prof. Dr. Zekiye YENEN

Danışma Kurulu üyesi

Doç. Dr. Pelin Pınar ÖZDEN

İstanbul Valiliği

Feyzullah ÖZCAN
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Murat TUNCAY

Fatih Belediye Başkanlığı

Talip TEMİZER

Eyüp Belediye Başkanlığı

Güray ERTOK

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı

Zafer ALSAÇ

Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İbrahim ÖZEKİNCİ

Şekil 1. Alan Başkanlığı’nın Kurumsal
Süreçte Yaptığı Çalışmalar

Şekil 2. Ulusal Mevzuata Göre Yönetim
Planı Süreci

3. Tarihi Yarımada
Yönetim Planı

Safhaları
Gerçekleştirilen çalışmalar
Koruma stratejileri ve hedefleri

Yönetim Planı:

Kültürel-doğal varlıkların ve sit
alanlarının; özgün yapılarına uygun
olarak akılcı, sürdürülebilir ve bütüncül bir anlayışla, ilgili tüm paydaşlarıyla birlikte, koruma imar planları esas alınarak korunmasını, varlığın
üstün evrensel değeri yanında gelişiminin ve canlılığının muhafaza edilmesini, bunlar arasında bir denge kurulmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan bir yol haritasıdır.
Yönetim planı korumanın nasıl
yapılacağının tanımlandığı “stratejik”
bir plandır, koruma planları gibi “fiziki” bir plan değildir.

Şekil 3. Tarihi Yarımada Yönetim Planı
Safhaları
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Bilgilendirme Seminerleri

1. 13 Kasım 2009- Muzaffer Şahin
Tarihi Yarımada 1/5.000
Ölçekli Koruma Amaçlı İmar
Planı ve Analitik Etüt Çalışmaları
2. 20 Kasım 2009- Tanju
Verda Akan
Pamukkale Alan Yönetim
Planı
3. 23 Kasım 2009
Prof. Dr. Nuran Z. Gülersoy
“Literatürde Alan Yönetimi” tanımları ve farklı uygulamaları
4. 23 Kasım 2009-Doç. Dr.
İclal Dinçer
Kültürel Miras Yönetimi,
alan yönetimi anlayışı ve uygulamalar, yasal dayanaklar üzerinden dünya ve Türkiye’deki
gelişimlerin karşılaştırılması.
5. 2 Aralık 2009-Prof. Dr.
Aykut Karaman
Alan Yönetimi Planında
Amaç, Hedef, Strateji
6. 2 Aralık 2009-Necdet Sakaoğlu
TY’de Somut Olmayan Kültürel Miras Örnekleri
7. 13 Mayıs 2010-Prof. Dr.
Mehmet Öcal Oğuz
Somut Olmayan Kültürel
Miras

Şekil 4. Tarihi Yarımada Yönetim Planı 1. Safha

Şekil 5. Tarihi Yarımada Yönetim Planı 2. Safha

I. Çalıştay
İstanbul Tarihi Yarımada
Yönetim Planı I. Çalıştayı, 3
ayrı oturumda, farklı temsil düzeylerinden katılımcılar ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylarda,
Yönetim Planı kavramına, sürecine ve devam eden çalışmalara
ilişkin bilgi verilmiş ve taraflardan görüş alınmıştır.

Şekil 6. Arama Konferansı’na davet edilenlerin
kurumlara göre (%) yüzde oranı
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I. Oturum 18 Ocak 2010
Yönetim Planı Yürütme Kurulu,
Alan Başkanlığı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, İBB Tarihi
Çevre Kor. Müd. ve teknik ekiple gerçekleştirilmiştir.
II. Oturum 25 Ocak 2010
Yönetim Planı Alanı ile ilgili yerel
yönetimler ile kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı gerçekleştirilmiştir.
III. Oturum, 29 Ocak 2010
Uzman STK’lar ile meslek odalarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

I. Safha Analitik 			
Çalışmalar Raporu

kamu kurum/kuruluşları ve
üniversiteler
esnaf kuruluşları
mahalle/semt kuruluşları
sosyal yardımlaşma/dayanışma
kuruluşları
hemşeri kuruluşları
(dernek, birlik, platform, oda, vakıf
statüsünde organize olmuş aktörler)
Alan’da bulunmayan ama Alan’la
ilgili aktörler
sivil toplum kuruluşları
meslek odaları ve
üniversiteler
(Toplam 232 kişi davet edildi)

Alanın Konumu ve İdari Sınırları
Alanın Koruma Statüsü, YasalKurumsal Çerçeve
Tarihsel Gelişim Süreci
Alandaki Değerler ve Potansiyeller
Doğal Yapı
Arazi Kullanım ve Fonk. Dağılım
Ulaşım ve Erişebilirlilik
Mülkiyet Yapısı
Demografik ve Sosyal Yapı
Ekonomik Yapı
Çevresel Veriler
Planlama Çalışmaları ve Projeler
Arama Konferansı; Arama Konferansı yaklaşımı, iddia sahiplerinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak ortak aklı çıkarmayı hedefleyen katılımlı bir yöntemdir.

Tarihi Yarımada Yönetim 		
Planı Vizyonu

Amaç:

II. Arama Konferansı 		

İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim
Planı sürecinde planın vizyon, misyon,
sorun, potansiyel, fırsat/tehdit ile ana
hedefler ve yönetim planı kurgusunun
oluşturulmasında katılımlı yöntemlerden faydalanılması hedeflenmiş ve bu
amaçla Arama Konferanslarının düzenlenmesi planlanmıştır.

Katılımcılarının Tespiti 		
ve Gruplanması

Alan’da bulunan ve Alan ile ilgili aktörler

Çok katmanlı tarihi birikimini koruyan, çok kültürlülüğünün zenginliklerini kullanan; yaşayan, üreten,
sosyal-ekonomik mekansal ve kültürel kimliğini geleceğe aktaran bir Tarihi Yarımada için kullanıcı ve karar
verici tüm paydaşların eşgüdümünde
ve şeffaflık içinde yürütülen ve alanın
“üstün evrensel değerini” koruyan bir
yönetim planı.
II. Çalıştayda, kurumlararası eşgüdümün sağlanması ve bu kurumlarca yürütülen projelerin eylem planlarına veri teşkil etmesi amaçlanmıştır.
(Koruma, kültür, ulaşım ve turizm birimleri)

(2 Kasım 2010)
Amaç; İstanbul Tarihi Yarımada
Yönetim Planı çalışmaları sonucunda
ortaya çıkan vizyon, misyon ve hedefler doğrultusunda, eylem planlarının
katılımcı yöntemlerle belirlenmesi.
Toplam 134 kişi katılmıştır.
Tüm katılımcılara I. Arama Konferansında ortaya çıkan güçlü/zayıf
yanlar, fırsat/tehditler, vizyon ve misyon aktarılmıştır.

21

22

KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2010

Önceden hazırlanmış olan stratejiler ve hedefler dokümanı grup katılımcılarına dağıtılmıştır.
Katılımcılar, Alan Yönetimi Teknik Şartnamesi kapsamında dokuz paralel grupta çalışmıştır.
1. Algının Arttırılması
2. Eğitim/Bilinçlendirme
3. Yaşam Kalitesi
4. Ziyaretçi Yönetimi
5. Erişebilirlik
6. Risk Yönetimi
7. Koruma
8. Planlama
9. Yönetim Yaklaşımı: Organizasyon
Süreci, Yetki ve Mevzuat Eşgüdümü
Arama Konferansı’nda da 9 hedef
alanında çalışma yapılmıştır. Ancak
belirtilen tüm hedef alanlarında ana
odak “Koruma”dır.

Hedef: Tarihi Yarımada’da uluslararası kriterler doğrultusunda yapılacak restorasyon projeleri ve uygulamalarıyla kültür varlıklarının güçlendirilerek yaşatılması,
Sorun: Tarihi Yarımada’nın tüm
kültür varlıklarının etkin olarak korunması için mali kaynak yetersizliği
ve mevcut kaynakların verimli kullanılamaması,
Hedef: Yönetim Planı uygulama
sürecinde kaynak sağlanması,
Sorun: Tarihi Yarımada’da küçük
imalat geleneğinin ve geleneksel el sanatlarının korunması için etkin politika ve uygulamaların olmaması
Hedef: Küçük imalat geleneğinin
ve geleneksel el sanatlarının korunması için etkin politika ve uygulamaların
geliştirilmesi,

Koruma

Koruma Eylem Planlarının 		
Belirlenmesi ve Uygulama Süreci

Sorun: Koruma ve restorasyon uygulamalarında beklenen kalitenin sağlanamaması, Restorasyon
projelerinin,yeterli araştırma yapılmadan ve standartlar belirlenmeden ihale
edilmesi,Restorasyon projelerinin ihale
edilmesinde, kaynak yaratılmasında ve
uygulanmasında yetersizliklerin olması, Restorasyon uygulamalarında yanlışlıkların olması,

Sorunların saptanması
Vizyon belirlenmesi
(ve bu doğrultuda)
Hedefler seçilmesi
Stratejiler önem sırasına
göre belirlenmesi
Eylem planları saptanması
uygulama		
Kim......(Hangi kurum)

SORUNLAR

HEDEFLER

STRATEJİ

EYLEMLER

SORUMLU
KURUM

DİĞER
KURUMLAR

Koruma
ve restorasyon
uygulamalarında beklenen kalitenin
sağlana-maması;
restorasyon
uygulamalarındaki yanlışlıklar

Yapılacak
restorasyon
projeleri ve
uygulamaları
ile kültür varlıklarının güçlendirilerek
yaşatılması

Restorasyon
uygulamalarında uygun
teknoloji
ile özgün
ve doğru malzeme kullanımının
sağlanması

Restorasyon
uygulamalarında görev almak üzere
usta ve kalfa
eğitimine yönelik programlar geliştirmek
ve bu programlar aracılığıyla sertifikalar vermek,

Alan
Başkanlığı
Üniversi-teler
KUDEB

İBB Tarihi
Çevre Koruma
Müd.
Koruma
Kurulları
Mimarlar Odası
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Ne zaman...(öncelik ve
etaplar)
Nasıl............(bütçe,
mevzuat)

Yönetim Planı’nın 		
Uygulanması

Alan Başkanı, uygulamadan
sorumlu kurum ve kuruluşlar ve
yetkili idare eşgüdüm halinde çalışacaktır. Yönetim Planı’nın Uygulanması Aşamalarında Kamu
kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, eşgüdüm ve denetleme kurulunca
Şekil 7. Tarihi Yarımada Yönetim Planı 3. Safha
onaylanan yönetim planına uymak zorundadırlar. Yetkili idareler, plan kapsamındaki hizmetlere öncelik vermek ve bu amaçla bütçelerinde gerekli ödenekleri
ayırmakla yükümlüdürler.
1. Denetim Birimi
Yönetim planı hedef ve stratejileri doğrultusunda alana yönelik yapılan çalışmaların yıllık
performans değerlendirmeleri yaparak, Eşgüdüm ve Denetleme
Kurulu’na sunar.
2. Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu
Hazırlanan raporları değerlendirir bir yıl sonraki çalışma programı ve bütçesini onayŞekil 8. Tarihi Yarımada Yönetim Planı 4. Safha
lar. Yıllık incelemenin dışında
beş yılda bir vizyon, ana hedef ve
stratejileri, amaç ve politikaları
değerlendirir.

NOT: Yukarıda yer alan bildiri; Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri II’nin 16 Aralık 2010
tarihinde yapılan ilk oturumda İstanbul Sit Alanları Alan Yönetim Başkanı Dr. Halil Onur’un dijital sunumundan alınmıştır.
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ANADOLU’DA KALKINMA AJANSLARI VE RESTORASYON
HÜSEYİN TUTAR*

Kalkınma Ajansları

İlk defa 1933 yılında ABD’de kurulan kalkınma ajansları, Avrupa’da
1950’li yıllardan bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. ABD, Fransa,
İtalya ve İspanya’da kalkınma ajansları yerel ekonomik gelişmeye çok
önemli katkılarda bulunmuşlardır.
Bölgesel gelişme ve bölge planlama
anlayışının köklü değişikliklere uğradığı 1980’li ve 1990’li yıllarda ajanslar daha da yaygın hale gelmiş ve bölgesel çalışma çabalarının odağında yer
alan kurumsal kapasiteleri ile özellikle Avrupa’da yapısal fonların da desteği ile bazı bölgelerin geliştirilmesinde asli rol üstlenmişlerdir. Günümüzde Avrupa’da 200’ü aşkın kalkınma
ajansı bulunmaktadır.
Bölgesel Kalkınma Ajanslarının
amacı, bölgelerin potansiyeli, avantajları, sorunları, fırsatları ve tehditlerini
de göz önüne alarak geliştirdikleri politikalar ile bölge ekonomisini canlandırmak, bölge insanının gelişmeye katılımını ve gelişmeden yararlanmasını
sağlamak ve bölgenin yani yerelin rekabet edebilirliğini artırarak bölgeler
arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda bulunmaktır.
Ajanslar, başta AB ve ABD olmak
üzere, Uzakdoğu ve Hindistan gibi
birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bölgesel ve yerel kalkınmanın
en önemli kurumları arasında yer almaktadırlar.

İstatistikî Bölge Birimi 		
Sınıflandırması – IBB (NUTS)

İstatistikî Bölge Birimi Sınıflandırması (NUTS-Nomenclature of Territo-

rial Units for Statistics) Eurostat tarafından 25 yıl önce kurulmuştur.
Bu sınıflandırmanın amacı: AB için
üretilecek bölgesel istatistiklerde belli
bir yapı oluşturulması ve böylece;
Topluluğun bölgesel istatistiklerinin derlenmesi, geliştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi,
Bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılabilmesi,
Topluluğun bölgesel politikalarının oluşturulmasıdır.
Türkiye’nin İstatistikî Bölge Birimi
Sınıflandırması
Avrupa Birliği 2002 yılı İlerleme Raporunda; “2003-2005 dönemine ilişkin olarak, entegre bölgesel kalkınma planlarını içeren ve Kalkınmada
Öncelikli Yörelere yönelik bir Ulusal
Kalkınma Planı’nın Düzey 2 (NUTS
2) seviyesinde hazırlanması” konusuna
yer verilmiştir.
Avrupa Birliği’nin bölgesel düzeyde uyguladığı müktesebata uyum
çerçevesinde DPT Müsteşarlığı koordinasyonunda ve TUİK’in katkılarıyla İBB sınıflandırması çalışması tamamlanmıştır.
Bakanlar Kurulu’nun 2002/4720
Sayılı kararı 22 Eylül 2002 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kalkınma Ajansları ve 		
Bölgesel Kalkınmadaki Rolleri
Kalkınma Ajansları’nın faaliyetleri
çerçevesinde yerel üretim sektörleri geliştirilirken, kamu, özel sektör ve sivil
toplum işbirliği ile üzerinde uzlaşılmış
bir yerel kalkınma stratejisinin belirlediği “yerelin karşılaştırmalı üstünlüklerini geliştirmeye yönelik” çabalar desteklenmektedir.

* Dr. Hüseyin Tutar, SERKA (Serhat Kalkınma Ajansı) Genel Sekreteri
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Kalkınma Ajansları ve 		
Kültürel Miras

Kalkınma Ajansları, soyut ve somut
kültürel mirası bir bölgenin kalkınması açısından önemli bir potansiyel olarak değerlendirmekte ve hem ekonomik büyüme hem de sosyal kalkınma
için bu mirasın doğru şekilde korunması ve kullanılması yönünde adımlar
atmaktadır.

Bölgesel Kalkınmada Kültürel
Mirasın Rolü ve Önemi

Kültürel miras bölgesel kalkınma
söz konusu olduğunda ilk sırada ele
alınması gereken potansiyellerden birisidir. Hem ekonomik büyüme hem de
sosyal kalkınma için bu mirasın doğru
şekilde korunması ve de kullanılması
azami önem taşımaktadır.
Hem koruma faaliyetleri hem de
kullanıma açılması neticesinde bölge
insanlarına iş imkanları yaratır.
Bölgede turizmin gelişimini sağlar.
Kültürel mirasın korunması ve
yaşatılması kentlilik bilincinin, kimliğinin, gururunun ve aidiyetinin inşası
için zaruridir.
Bir kimliğin inşası ancak onu
çevreleyecek ve şekillendirecek olan tarihi, kültürel, mili değer ve varlıklar
yaşadığı sürece mümkündür.
Bu kimliğin temeli de harcı da
bu varlıklardır. Nereden gelip nereye
gideceğimizi bu varlıklar bizlere hatırlatacaktır.

Serhat Kalkınma Ajansı Tra2 		
Bölgesi (Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır)
Temmuz 2009 tarih ve 27299
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar
Kurulu’nun “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması
Hakkında Karar”ı ile 2009 yılı içinde faaliyete geçen 16 Bölge Kalkın-

ma Ajansından biri olarak kurulmuştur. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ile
Ajansın merkezi Kars ili olarak belirlenmiştir.

Serhat Kalkınma Ajansı Tra2 		
Bölgesi (Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır)
“doğal zenginliğiyle tanınmış, turizm ve tarımsal ürünleriyle markalaşmış, sınırları aşan kültürel mirasın
imkânlarından yararlanmış, rekabet gücü
yüksek işletmeleriyle ülkenin Kafkasya
ve Orta Asya’ya açılan ticaret ve lojistik
merkezi bir Serhat Bölgesi”

Serhat Kalkınma Ajansı-Kültürel
Mirasa Bakış Açısı
Ajans olarak tarihi binaların restorasyonu ve bu taşınmazlara yeni kullanımların kazandırılması, özel mülkiyet altındaki binaların sahiplerine
restorasyon ve işletme için mali ve teknik destek sağlanması, ürün farklılığı
sağlayacak, otantik mekanların oluşturulması ve turizm sektörüne konaklama, eğlence ve perakende satış noktaları olarak hizmet verecek birimler halinde düzenlenmesi Ajans olarak
beklentilerimiz içerisindedir.

Bu destekler kapsamında azami
400.000,00 TL hibe verilmektedir.
Bu kapsamda, İktisadi Gelişme
Mali Destek Programlarımız ile;
Turizm alanında altyapı geliştirmeyi hedefleyen “tarihi yapıların restorasyonu, yenilenmesi, aslına uygun
onarılması ve turizm amaçlı kullanılması”,
Kale, han, hamam, çarşı, kervansaray, tabya ve geleneksel konut
vb. taşınmaz kültür varlıklarının rehabilite edilerek kültürel tesis, müze
ve kültürel diğer amaçlarla kullanılması, yönündeki kamu ve özel sektör
çalışmaları desteklenmektedir.
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ya açılan kapısı Doğubayazıt’ta, muhteşem mimarisiyle İshak Paşa Sarayı bölgenin en önemli turizm varlıklarındandır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilip koruma altına alınarak gerekli restorasyonları yapılan Saray, ilk kanalizasyon ve merkezi ısıtma sistemine sahip olmasıyla da
dikkati çekmektedir.

Sarıkamış Tarihi Milli Parkı

İshak Paşa Sarayı (Ağrı)

Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi’nde mücadele eden ve donarak şehit olan 80 bin askerin bulunduğu Sarıkamış Tarihi Milli Parkı önemli bir turizm alanı olma potansiyeline sahiptir. Bu alanın Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından “Şehitlik
ve Anma Alanı” yapılmasına yönelik
çalışmalar sürdürülmektedir.

Ani Ören Yeri

Ani Ören Yeri

Serhat Kalkınma Ajansı
Tra2 Bölgesi			
(Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır)
Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan; sınır
iller olmaları ve tarih boyunca kavim
göçlerinin etkisinde kalmaları dolayısıyla soyut ve somut kültürel değerler açısından zengin mirasa sahiptirler.
Bu kapsamda bölgede çok sayıda tarihi
ve doğal değer bulunmaktadır.

İshak Paşa Sarayı
Topkapı Sarayı’ndan sonra bilinen
en eski devir sarayıdır. Saray hem Osmanlı hem de Selçuklu mimarisi izlerini taşımaktadır. Osmanlı’nın doğu-

Gürcü ve Ermeni Krallıklarının tarihi başkenti olup içinde birçok katedrali barındırdığından Gürcüler ve
Ermeniler için kutsal bir mekân olarak görülmekte ve muhtelif ülkelerden
(Gürcistan, Ermenistan, ABD, Fransa, Rusya, İsrail, Suriye vb) ziyaretçi çekmektedir. Kars’a 45 km mesafede bulunan ören yerinde çeşitli ihtiyaçların giderilmesine ve düzenli ulaşımın
sağlanmasına ilişkin altyapının bulunmaması, gelen ziyaretçiler açısından
memnuniyetsizliğe yol açmaktadır.

Ağrı Dağı Doğal Sit Alanı ve Açık
Hava Müzesi
Hz. Nuh’un Gemisi’nin bulunduğuna inanılan Ağrı Dağı tüm ilahi dinler için kutsal sayılmaktadır.
Çok sayıda yerli ve yabancı turistin
ilgisini çeken bölge, Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve
Tabiat Varlıklar Yüksek Kurulu’nun
17 Eylül 1987 tarih ve 3657 sayılı kararı ile “korunması gerekli taşın-
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meli ikişer sıradan oluşmaktadır. Ahşap hatılların çapı hemen hemen aynı
olup üst üste ve yan yana geçme tekniği ile inşa edilmiştir. Binanın güney ve
kuzey cephesinde üzerleri üçgen yapılı
sekiz adet büyük, dört adet küçük pencere bulunmaktadır. Kuzey cephedeki sütunlu giriş kapısının kenarlarında
birer sütun ve bu sütun kısmının üzerini oluşturan çatı kısmında yüksekçe
bir kırma çatı bulunmaktadır.

Kars Kalesi
Ağrı Dağı Doğal Sit Alanı ve Açık Hava Müzesi

Sarıkamış Katerina (Av) Köşkü

maz kültür ve tabiat varlığı” özelliği gösterdiğinden doğal sit alanı ve
açık hava müzesi olarak koruma altına alınmıştır.
Sarıkamış Katerina (Av) Köşkü
Kars İli, Sarıkamış İlçesinde 19.
yy. sonlarında Rus Çarı II. Nikola tarafından eşi Katerina adına yapılan
köşk dikdörtgen planlı olup, doğu-batı
istikametinde inşa edilmiştir.
Üç bölümden oluşan yapı ahşaptır.
Ana binanın sağında ve solunda bodrum katıyla birlikte iki katlı olan yapıların temel duvarları taş, üst katları ise
ahşaptır. Ahşap duvarlar tamamen simetrik çam ağaçlarından birbirine geç-

İhtişamlı görünüşü ile göz dolduran Kars Kalesi, kentin simgesi ve en
baskın kimlik öğesidir. Şehrin kuzeyinde, Karadağ’ın batı ucunda yüksek
bir kayalık üzerine kurulmuştur. Selçuklular çağında 1153 yılında, Kars
Emiri Kerimeddin’in kızı Tacünnisa Hatun’un yardımıyla Saltukoğullarından Melik İzzeddin Salduk’un veziri Firuz Akay tarafından yaptırılır.
1386 yılında Timur orduları tarafından şehirle birlikte yıkılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, 1548’deki İkinci Doğu Seferi sırasında, kalenin imarını başlatsa da, İran Ordusu’nun ani
baskını nedeniyle tamamlanamamıştır. III. Sultan Murat, Kars Kalesi ile birlikte şehrin imarı için Mustafa Lala Paşa’ya ferman gönderir. Dereiçi Mevkii’nde taş ocakları açılır, kireç kuyuları hazırlanır. Trabzon’dan
gelen yapı ustaları 26 Temmuz
1579 günü çalışmaya başlar ve Kale
1153’teki temelleri üzerine yeniden
inşa edilir. Doğu-batı yönünde 250
metre uzunluğunda, kuzey-güney yönünde ise 80-100 metre genişliğindeki kalenin 220 burcu ve 2080 mazgalı vardır. Çevre uzunluğu 3500 metre olan kalenin ilk halinde Su, Orta ve
Behrampaşa adlarıyla anılan üç kapısı
bulunmaktaydı.
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Serhat Kalkınma Ajansı - Hizmet
Binası Restorasyon Çalışmaları
Kars şehir merkezinde yer alan
hizmet binamızın restorasyon çalışmaları Haziran 2010 tarihinde başlatılmıştır.
Geçmişte orduevi olarak kullanılmış olan yapı 19.yy. sonunda bölgesel
taşlar kullanılarak, kesme taş cepheli olarak yığma yapım tekniğiyle inşa
edilmiştir. Baltık mimari tarzında yapılan bina iki katlıdır. Binanın dış

cephesi barok mimari tarzında yalancı
sütunlar ve rölyeflerle süslenmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren orduevi olarak kullanılan bina
1990 yılında Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. Kullanılmayan
bina, 2010 yılında Hizmet binası olarak kullanılmak üzere Ajansımıza
tahsis edilmiştir. 2011 yılı öncesinde
kullanıma başlanılacak olan binanın
Resmi Açılışı 2011 Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.

NOT: Yukarıda yer alan bildiri; Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri II’nin 16 Aralık 2010 tarihinde yapılan ilk oturumda SERKA - Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Tutar’ın dijital
sunumundan alınmıştır.

SUMMARY
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EU LEGISLATION ON CULTURAL HERITAGE
Friends of Cultural Heritage- FOCUH (‘Kültürel Mirasın Dostları Derneği’- KUMID) in Istanbul as the Project Beneficiary and Dokuz Eylül University (DEU) in Izmir as the Project Partner carried out the Project entitled ‘EU
Legislation on Cultural Heritage and Turkey’ within the framework of the ‘Civil Society Dialogue: Europe- Bridge of Knowledge Program’ between December 2006-07.
In this Project, as of September 24, 2007, all EU legislations on ‘Culture’
and other international legislations published by UNESCO, COE, ICOMOS,
ICOM, etc. on ‘Culture-Cultural Heritage-Conservation’ considered in ‘EU acquis communautaire’ were translated into Turkish from English (300 legislations and 2000 pages). They were published on the web site of the Project
(http://www.kumid.eu/euproject/proje.html) and the Project Books within two
volumes in 2007.
Between 2008-09, each international legislation translated into Turkish
during this Project and each article of them were analysed by the team of KUMID within the framework of various disciplines such as economy, trade, statistics, law, planning, engineering, architecture, archaeology, etc. and a draft
report was prepared in 2009.
This report includes three main themes:
1) Approaches and implementations of the decision makers and public instutions about the conservation of cultural heritage should be changed in parallel with contemporary and international standards as well as international engagements of the Republic of Turkey.
2) Approaches, implementations, education and training programs in each
department of various disciplines related to the conservation of cultural heritage directly or indirectly in the Higher Education System of Turkey should
be changed within the framework contemporary and international standards as
well as international engagements of the Republic of Turkey.
3) In order to realize those themes;
a) Effective public awareness on those subjects should be made.
b) International and national legislations should be studied in compulsory
subjects or optional courses in each department of various disciplines related to
the conservation of cultural heritage directly or indirectly in the Higher Education System of Turkey.
In this paper, those themes are expressed in detail. In the first part of the
paper, information about ‘EU Legislation on Cultural Heritage and Turkey’ is
given. In the second part, the brief history of the conservation of the cultural
heritage is talked about. General analysis of the ‘International Legislation’ and
‘Education in International Legislation’ is made in the third part. In the last
part of the Paper, ‘Conservation Education in the Higher Education System of
Turkey’ within the Framework of the International Legislations is described in
detail and some suggestions are made.
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AVRUPA BİRLİĞİ KÜLTÜR MİRASI MEVZUATI
SAADET GÜNER*
Kültürel Mirasın Dostları Derneği
(KUMID), Aralık 2006-2007 tarihleri
arasında, İstanbul proje sahibi olarak,
proje ortağı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) ile birlikte: Sivil Toplum Diyaloğu: Avrupa-Bilgi Köprüleri Programı çerçevesinde “Avrupa Birliği Kültürel Miras Mevzuatı ve Türkiye Projesi”
başlıklı bir proje yürütmüştür. Toplam
EUR 33.788 bütçeli Proje’de; “Kültür”
mevzuatının tamamı1 ve AB Müktesebatı içinde mütalaa edilen UNESCO, COE, ICOM, ICOMOS, vb. tarafından yayınlanmış diğer uluslararası mevzuat, DEU Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü ve Mütercim Tercümanlık Bölümü yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından,
adı geçen bölümlerin öğretim üyelerinin koordinasyonu ve KUMID Proje Bilim Kurulu’nun danışmanlığında
Türkçe’ye tercüme edilmiştir.
Türkçe’ye tercüme edilen mevzuatlar, uzmanlar tarafından hızla incelenmiş ve sonunda “Uluslararası Mevzuatlar Işığında Türk Eğitim Sisteminde
Kültürel Miras ve Koruma: Genel Değerlendirmeler ve Öneriler” başlıklı uzman raporu hazırlanmıştır.
Söz konusu Uzman Raporu ve
Türkçe’ye kazandırılan mevzuatların
tamamı, KUMID’in internet sitesine
bağlı olarak hazırlanan proje web sayfasında2 son kullanıcıların hizmetine

ücretsiz olarak sunulmuştur. Türkçe’ye
kazandırılan AB Kültür Mevzuatı’nın
tamamı ile kültür ve kültürel mirası
koruma konusunda UNESCO, COE,
ICOM, ICOMOS, vb. tarafından yayınlanmış diğer uluslararası mevzuatın
büyük bir bölümü “Avrupa Birliği Kültürel Miras Mevzuatı ve Türkiye Projesi” başlıklı iki ciltlik kitapta (yaklaşık
800 sayfa) sunulmuştur.
Proje; Sivil Toplum Diyalogu: Avrupa-Bilgi Köprüleri
Programı’ndaki en başarılı projeler
arasında değerlendirilmiştir. Proje’nin
çıktılarının ulusal ve uluslararası alanda fark edilirliği ve önemi 2010 yılında da devam etmektedir.3 2007-2008
döneminde KUMID üyeleri; aralarında makalenin yazarlarının da bulunduğu bir araştırma ekibi oluşturmuşlardır. Bu süreçte araştırma ekibi tarafından, Türkçe’ye tercüme edilen tüm
uluslararası mevzuatın her bir maddesi
detaylı bir şekilde kültürel mirasın korunmasında doğrudan veya dolaylı ilişkisi olan disiplinler bazında incelenmiş ve sonunda “Uluslararası Mevzuatlar Işığında Türkiye’de Kültürel Mirası Koruma Yaklaşımı ve Yüksek Eğitim Sisteminde Koruma Eğitimi: Genel Değerlendirmeler ve Öneriler” başlıklı taslak bir araştırma raporu hazırlanmıştır. Raporun Mesleki Eğitim
Bölümü’ndeki araştırmalar halen devam etmektedir.

* Saadet Güner, KUMID (Kültürel Mirasın Dostları Derneği) Başkanı
24.09.2007 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği’nin http://europa.eu.int/eurlex/lex/en/repert/1640.htm adresinde kayıtlı
1

2

http://www.kumid.eu/euproject/proje.html

Projenin web sitesine, UNESCO Web Sitesi- Kültür/National Laws/Turkey bölümünde link verilmiştir:
http://www.unesco.org/culture/natlaws (Şubat 2010)
3
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AB Kültürel Miras Mevzuatı ve Türkiye Projesi, 2007

Adı geçen Rapor, üç ana temayı içermektedir:
1) Türkiye’deki karar vericilerin ve
uygulayıcıların koruma yaklaşımları ve
uygulamaları, uluslararası standartlara ve Türkiye’nin uluslararası hukukî
yükümlülüklerine paralel olarak değişmelidir.
2) Türkiye’deki yüksek eğitimde
kültürel mirasın korunması konusunda doğrudan (arkeoloji, mimari restorasyon, güzel sanatlar, el sanatları,
vb.) ve dolaylı (ekonomi, hukuk, kamu
yönetimi, dış ticaret, güvenlik, vb.)
ilişkisi olan disiplinlerde eğitim ve staj
yaklaşımları ile uygulamaları, çağdaş
ölçütlere ve Türkiye’nin taraf olduğu
uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine cevap verecek şekilde
değişmelidir.
3) İlk iki temanın gerçekleştirilmesinin ilk adımları olarak;
a) Toplumda farkındalık yaratacak
faaliyetler düzenlenmelidir.
b) Türkiye’deki kültürel mirasın korunması konusunda doğrudan veya dolaylı ilişkisi olan disiplinlerde kültürel
mirasın korunması konusunda yayınlanmış uluslararası mevzuat ve ulusal
mevzuatımız ders olarak okutulmalıdır.
Sözü edilen araştırma raporunda
yer verilen genel değerlendirmeler ve
öneriler, çağdaş uluslararası ölçütler ve
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükle-

ri gereğince “olması gerekenler”dir. Raporda dile getirilen “olması gerekenler”i
hayata geçirip uygulayan kamu yönetimleri, yerel yönetimler, karar vericiler ve üniversiteler, hiç kuşkusuz günceli takip edip bu önderliklerini kesintisiz sürdürmelidirler. Diğerlerinden
ise, bu “olması gerekenler”i hayata geçirecek yapısal, hukukî ve yönetimsel
tedbirleri almaları beklenmektedir.
KUMID, Türkiye’deki karar vericilerin ve uygulayıcıların koruma yaklaşımlarının ve uygulamalarının uluslararası standartlara ve Türkiye’nin
uluslararası hukukî yükümlülüklerine
paralel olarak değişmesi gerektiği konusunda, toplumda farkındalık yaratacak faaliyetleri 2009 yılından itibaren yürütmeye başlamıştır. Bu amaçla,
KUMID’in araştırma raporu uzmanları, İstanbul 2010 Kültür Başkenti
Ajansı Çarşamba Toplantıları’nda (İstanbul/ Şubat 2010) ve MSGSÜ Mimari Restorasyon Yüksek Lisans Programı “Çarşamba Konferansları” (İstanbul/ Mart 2010) etkinliklerinde konferanslar vererek bilgi alışverişinde bulunmuşlardır. Bundan başka, KUMID uzmanları, benzer konuda İnönü Üniversitesi’nde (Malatya/ Nisan
2009), Konak Belediyesi personeline
(Nisan 2010) yönelik konferanslar vermişler; katılımcılarla görüş alışverişi yapmışlar, böylelikle araştırmalarına değişik görüşleri katarak güncelleş-
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tirme şansı bulmuşlardır. Aynı konuda
ulusal ve uluslararası iki etkinliğe bildiri sunan KUMID uzmanları, bu faaliyetlerini 2010-2011 yılında da sürdürmeyi planlamaktadırlar.
KUMID tarafından yürütülen faaliyetlerde, bilgi alışverişlerinde yüksek
eğitimde reform denilebilecek değişiklikler yapılmadığı sürece, Türkiye’deki
karar vericilerin ve uygulayıcıların kültür varlıklarını koruma yaklaşımlarının ve uygulamalarının uluslararası standartlara ve Türkiye’nin uluslararası hukukî yükümlülüklerine paralel olarak değişmesinin mümkün olamayacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle KUMID uzmanları, araştırma raporunun ikinci teması üzerindeki farkındalık faaliyetlerine, 2013 sonrası
için hazırlanacak 10. Ulusal Kalkınma
Programı’nda yer alabilmesi için, 2010
yılından itibaren yoğunlaşmaya karar
vermişlerdir. Bu faaliyetlerin ilki; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı
KUDEB’in “Restorasyon Konservasyon
Çalışmaları Dergisi”nde bir yazı dizisi olarak başlamıştır. İBB KUDEB;
yürüttüğü projeler, eğitim programları, sahip olduğu altyapı, laboratuvarları, yayınları, vb. ile 81 ilde kurulması gereken KUDEB’lerin önderi olma

AB Kültürel
Miras Mevzuatı ve Türkiye Projesi
kapsamında
çıkarılan
KUMID yayını

yolunda hızlı adımlarla ilerlemektedir.
KUDEB’in bu yayını, Türkiye genelinde kültürel miras konusundaki yüzbinlerce karar verici ve uygulayıcıya
ulaştığından; KUMID’in bu çalışmasına adı geçen yayında yer verilmesiyle,
konu hakkında toplumda önemli ölçüde farkındalık yaratması, yayının yeni
tedbirleri ve yapılanmaları tetiklemesi beklenmektedir. Ayrıca bu yazı dizisinin, Türkiye genelinde kurulacak
KUDEB’lerin özellikle eğitim faaliyetleri için temel alması gereken uluslararası yaklaşım ve ölçütler için de kaynak olacağına inanılmaktadır.

SUMMARY
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RESTORATION WORK AT ZEYREK MOSQUE (1997-98, 2001-2005)
Zeyrek Mosque was founded in the 12th Century as a part of a monastery complex established by Queen Eirene, the wife of John II from the Comnenian dynasty. It consists of three churches; the South Church was constructed first; the
North Church was added soon after. Queen Eirene died in 1134 and was buried
between the South and North Churches. A funerary chapel was constructed
over her grave and an outer narthex was added to the South Church, giving the
compound its final form.
With the establishment of the Ottoman rule in Istanbul, the churches of the
Pantokrator Monastery were used as a college for Islamic teaching. The name of
the first professor, Molla Zeyrek was given to the sanctuary. After the construction of Fatih Madrasas, the students moved out and the churches were converted to a mosque. Donations from Mehmed II’s foundation were used to maintain
the structure, which suffered from earthquakes in 1766 and 1894.
In the twentieth century repairs were carried out by the General Directorate
of Pious Foundations. Architects Ali Saim Ülgen and Fikret Çuhadaroğlu were
responsible for the works which included the restoration of the western and the
northern façades and the interior of the North Church. Due to theft risk, the
lead covering of the roof was removed and replaced with a concrete layer.
The change of the roof material was not a good decision and water started
to penetrate through the cracks which developed in a short time. By 1991, the
monument was in a dilapidated state, demanding urgent treatment. A project
was started by professors Metin and Zeynep Ahunbay from Istanbul Technical University and Professor Robert Ousterhout from Illinois University (USA)
to save the monument. In 1997, the Metropolitan Municipality of Istanbul
donated funds to restore the roof. Funds from different sources were directed to
save the monument; UNESCO supported the restoration of the eastern façades
of the North and Funerary Churches. A multidisciplinary team worked on the
structure, in order to improve the condition of the building and to stop further
deterioration.

ZEYREK CAMİİ’NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI
(1997-98, 2001-2005)
METİN VE ZEYNEP AHUNBAY*

Zeyrek ve camisi

Zeyrek semti, 20. yüzyıl başında
İstanbul’un birçok yöresini yakıp, yok
eden yangınlardan etkilenmeyen ender kentsel alanlardan biridir. Merkezindeki görkemli Zeyrek Camisi, ahşap
evleri, çeşme ve sarnıçlarıyla geleneksel
dokusunu ve atmosferini koruyan ma-

halle, 1973 yılında sit alanı olarak tescil edilmiş; 1985’de İstanbul’un Dünya Mirası Listesi’ne giren Tarihi Alanları kapsamında yer almıştır.
Mahallenin merkezinde bulunan Zeyrek Camii 12. yüzyılda kurulan Pantokrator manastırının nüvesini oluşturmaktaydı. Bugün yan
yana duran üç kilise 1118-1136 yılla-

* Prof. Dr. Metin Ahunbay, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
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Galata
Kulesinden
Zeyrek,
2004

Zeyrek’te Dünya Mirası tabelası

rı arasında yapılmıştır. Önce Pantokrator İsa’ya adanan Güney Kilise, ardından kuzeydeki Meryem Ana Kilisesi tamamlanmıştır. İmparator II. Yohannes Komnenos’un eşi İrene tarafından yaptırılan manastırın 1136 yılında düzenlenen vakfiyesi, kilisele-

rin ve çevresindeki geniş kapsamlı manastırın kapsamlı bir sağlık merkezi ile ruhbanların yanı sıra, düşkün ve
acizlerin bakımına yönelik bakımevinin işleyiş biçimini tanımlamaktadır.
Kraliçe eserinin tamamlanmasını göremeden 1134’de ölmüş; iki kilise arasında gömülerek üstüne Mezar Şapeli
olarak anılan kilise yapılmıştır. Böylece yan yana üç kiliseden oluşan büyük bir anıt ortaya çıkmıştır. Mezar
Şapeli’nin yapımı sırasında, güney binanın kuzey cephesinde bazı pencereler kapanmış, iç ve dışında yeni düzenlemeler yapılması gerekmiştir.
Üçlü kompozisyon, güney kiliseye eklenen bir dış narteksle tamamlanmıştır. Bu durumda Güney Kilisenin girişi geride kalmış; önündeki narteks yeterli aydınlanamadığından, orta eksendeki tonoz örtü kaldırılıp, yerine
bol pencereli bir kubbe konularak, bu
aksaklık giderilmeye çalışılmıştır.
İstanbul’un 1204- 1261 yıllarındaki Latin işgali sırasında Venediklilerin kullanımına verilen manastır ve
kiliseler, kentten yağmalanan sanat
eserlerinin, özellikle kutsal röliklerin
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Zeyrek
Camii güney
cephesi ve
hünkâr kasrı
(Dumbarton
Oaks Arşivi)

nümüze ulaşamamıştır. Buna karşılık,
Şeyh Süleyman Mescidi olarak anılan
yapının ve Atatürk Caddesi üzerindeki
büyük sarnıcın bu manastıra ait olduğu kabul edilmektedir.

Caminin Osmanlı Döneminde
Geçirdiği Onarımlar

Zeyrek Camii batı cephesinden ayrıntı
(Dumbarton Oaks Arşivi)

Avrupa’ya götürülmeden önce biriktirildiği bir depo haline getirilmiştir.
İstanbul’un 1261’de Latinlerden geri
alınmasından sonra manastır kiliseleri
Paleologlar tarafından onarılmıştır.
Tarihi Yarımadanın ortasındaki bir
noktada konumlanan bu büyük kompleksin doğu sınırının, caminin üzerinde yükseldiği terası taşıyan istinat duvarlarıyla oluşturulduğu; külliyenin
batıda Haydar Caddesi’ne kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Manastırın
hastane, düşkünler evi gibi ögeleri gü-

Fetihten hemen sonra, onbeşinci yüzyılın ünlü âlimlerinden Molla Zeyrek’in ders verdiği kiliseler, müderrisin adına izafeten Zeyrek Camii olarak anılmıştır. Fatih Sultan
Mehmet’in sağladığı vakıf kaynaklarıyla desteklenen cami, Osmanlı dönemi boyunca sürekli bakım ve onarımla ayakta tutulmuş; selâtin camii statüsünde bir değerlendirmeyle, hünkâr kasrı ve mahfili eklenmiştir. Caminin, özellikle Güney ve Kuzey bölümlerinin İstanbul’da 1766 da
meydana gelen büyük depremden zarar görerek kapsamlı onarımlar geçirdiği anlaşılmaktadır. 1766 depreminin anıtta neden olduğu hasarlar ve yapılan onarımlarla ilgili tarihi belgelere Osmanlı arşivlerinde ve
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20. yüzyıl başında Zeyrek Camii’nin batıdan Güney Kilise iç mekanı
(foto: Abdullah Biraderler)
görünüşü; önde bugün mevcut olmayan
abdest muslukları (foto: Abdullah Biraderler)

Ankara’daki VGM arşivinde ulaşılamamıştır. Güney ve Kuzey kiliselerdeki ana taşıyıcılar Osmanlı müdahaleleri sonunda bugünkü biçimlerini almışlardır. Özellikle Güney Kilisedeki taşıyıcı ayakların biçimleri 18.
yüzyılda başka camilerde yapılan onarımlarla karşılaştırıldığında kolaylıkla tarihlenebilmektedir. Çatı restorasyonu sırasında yapılan gözlemler
ve karşılaştırmalı değerlendirmelerle,
Osmanlı onarımlarının kapsamı daha
iyi anlaşılmıştır.
Osmanlı döneminde son olarak
1894 depremi ertesinde elden geçirilen yapının bu onarım sonrası durumu
II. Abdülhamit albümlerinde yer alan
ve C. Gurlitt tarafından çekilen fotoğraflardan izlenebilmektedir. Yirminci yüzyıl başında değişik araştırmacılar
tarafından yapılan incelemeler, anıtın
o sıradaki durumu hakkında veri sağlamaktadır. 20. yüzyıl içinde Güney Kilise içinde Dumbarton Oaks Enstitüsü
tarafından araştırma yapılmış ve 1953
yılında döşemenin opus sectile bezeme-

Güney Kilise içinden Mezar Şapeli ve Kuzey
Kiliseye doğru bakış (foto: Abdullah Biraderler)

leri ortaya çıkarılmıştır.
1950-1970 döneminde İstanbul
Vakıflar Bölge Müdürlüğü mimarları
A. Saim Ülgen ve Fikret Çuhadaroğlu denetiminde restore edilen Zeyrek
Camii’nin, depremler sonrasında çok
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Zeyrek Camii, çatı planı

bozulan ve değişime uğrayan batı ve
kuzey cephelerinde rekonstrüksiyon
niteliğinde onarımlar yapılmıştır.
A.S. Ülgen tarafından yürütülen onarımlar hakkında bir yayın ve kayıta
ulaşılamamıştır. Vakıfların bu ünlü
mimarının arşivi henüz araştırmacıların kullanımına açık değildir. İleride arşivinin yayınlanması ile belki A.
Saim Beyin Zeyrek Camii onarımına
nasıl yaklaştığı ile ilgili bazı önemli belgeler açığa çıkabilir. 1960’larda camide çalışan Y. Mimar F. Çuhadaroğlu ise yayınladığı bir makale ile
yürüttüğü çalışmalar konusunda kısa
da olsa bilgi vermiştir.

1994 Yılında Zeyrek Camii 		
ve Çevresinin Durumu

1960’ larda yapılan onarımda çatının Güney ve Kuzey Kiliselerin ana
kubbeleri dışında kalan alanlarının

kurşun taklidi çimentolu bir örtü ile
kaplanması sakıncalı bir durum yaratmıştır. Çatıdan giren sular Mezar
Şapeli ve Kuzey Kilisede, nartekste nem oranını yükseltmiş; saçaklarda, cephelerde otlar büyümüş, kırık pencerelerden içeri giren kuşlar
iç mekânı kirletmeye başlamışlardır.
1994’de caminin yalnız güney bölümü ibadete açık durumdaydı. Bakımsızlık sonucu caminin hünkâr
kasrının büyük bir bölümü yıkılmış;
imam evi olarak kullanılan yapıya
gelişigüzel müdahalelerde bulunulmuştu. Hünkâr mahfeli ve cumbası da haraptı. Minare oldukça bakımsız durumdaydı; caminin çimentolu
harçla onarılan batı cephesinin tuğlaları aşınmış, pencereleri kırılmıştı. Poyraz ve lodos alan kuzey ve güney cepheleri de onarıma muhtaç duruma gelmişti.
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Zeyrek Camii İçin Öngörülen 		
Koruma Projesinin Kapsam ve İlkeleri
İstanbul’un Ortaçağ’dan günümüze
ulaşan en büyük manastır kompleksinin izlerini barındıran Zeyrek semti, bu önemli anıtı çevreleyen 19. yüzyıl geleneksel kent dokusuyla evrensel değer taşıyan bir alandır. Bu özgün
ve ender kompozisyonun kalabilen parçalarının korunması için özenli bilimsel çalışmalar yapılması gerektiği açıktır. İstanbul’da bulunan mimarlık fakülteleri için Zeyrek Camii ve çevresinin korunması önemli bir araştırma
ve uygulama konusudur. Alanla ilgili olarak birçok rölöve, restorasyon projesi ve yüksek lisans tezi yapılmıştır.
Kentsel koruma kapsamında Prof. Dr.
Nuran Zeren Gülersoy başkanlığında
Zeyrek’te ayrıntılı çalışmalar yürütülmüş ve yayınlanmıştır.
Uygulamaya yönelik çalışmalar için
kuşkusuz sürekliliği olan bir desteğe
gerek vardır. Zeyrek Camiinin onarımı için Illinoi Üniversitesinden Prof.
R. Ousterhout’un İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Anabilim Dallarından Prof. Dr.
Metin Ahunbay ve Prof.Dr. Zeynep
Ahunbay’a yaptığı birlikte çalışma
önerisiyle, bu önemli anıtı kurtarmak
için başlatılan projenin temeli atılmıştır. İTÜ Mimarlık Fakültesinin
restorasyon, malzeme, strüktür birimlerinin uzmanlarının katkılarıyla desteklenen proje, üniversitenin bir sosyal sorumluluk çalışması olarak uzun
erimli bir çalışma olarak programla
sürdürülmüştür.
Önce, eserin sahibi olan Vakıflar
Genel Müdürlüğü’ne başvurularak restorasyon projelerinin hazırlanması için
izin alınmıştır. 1994 yılında İTÜ ve
Illinois Üniversiteleri işbirliğiyle, çevrenin ve anıtın özgün mimari değerleri
korunarak düzeyli bir bakım, onarım

ve restorasyon görmesini, böylece yeniden İstanbul’un seçkin bir yeri olma
şansını kazanmasını hedefleyen bir
proje başlatılmıştır. Illinois Üniversitesinden Prof.Dr. Robert Ousterhout
hazırlanacak projelerin yaşama geçirilmesi için yurtdışından kaynak sağlamaya girişmiştir.
Çalışmaların ilk aşamasında harap olan kuzey bölümünün ele alınarak onarılması, daha sonra kullanımın
bu bölüme kaydırılması ile güney bölümün serbest kalarak onarımı öngörülmüştür. Restorasyon projesi hazırlığının ilk aşaması olan rölövelerin hazırlanabilmesi için İTÜ Araştırma Fonundan destek alınarak 1995 yılında
yapının ibadete açık olmayan Kuzey ve
Orta Binalarının 1/25 ölçekli planı çıkarılmış, 1996 yılında sürdürülen çalışmalarla Mezar Şapeli içinde kesit rölövelerine başlanmıştır. Rölöve çalışmalarımız devam ederken, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından çatının kurşun örtülmesi için yapılan ihale, bilimsel araştırma programımızın
tümüyle değişmesine, zemin kattaki
çalışmalarımızı tamamlayamadan çatıya yönelmemize neden olmuştur. Çatının çok kötü durumda olması, iyileştirilmesinin yapının sağlığı açısından
öncelik taşıması dolayısıyla, bu program değişikliğine uyulmuştur.

1997- 1998 Yıllarında Yapılan
Çatı Restorasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1996
yılında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile anlaşarak, çatının restorasyonu ve yeniden kurşun levhalarla örtülebilmesi için 15 milyarlık bir ihale yapmıştır. Uygulamaya ödenek ayrıldığı halde, yapılacak işleri tanımlayan
bir proje olmaması nedeniyle, İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu basit onarımı
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Dış narteks çatısında betonarme kiriş
ve plak sökümü

Dış narteks
çatısında
ortaya çıkan çatlak ve belgeleme çalışmaları:
Güney Kilise; dış narteksin betonarme çatısı

Mimar Esra
Kudde

Dış narteks çatısının kurşun kaplanması

Onarım sonrasında Mezar Şapeli batı kubbesi,
Kuzey Kilise batı tonozu ve narteks çatısı

aşan bu işe izin vermemiş; müteahhit
firma bir süre işe başlayamamıştır. İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü’nün talebi üzerine, çatı restorasyonu için gerekli proje tarafımızdan geliştirilerek
Temmuz 1997’de İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunulmuştur. Kurulca onaylanan projenin uygulamasına
1997 Eylül’ünde başlanmıştır.
Çatıdaki çalışmalara Kuzey Kiliseden başlanmış, daha sonra Mezar Şapeli ve Güney Kilise’ye yönelinmiştir. Önce kuzey binanın çatısı üstündeki beton tabaka; yer yer 10 cm’ye varan kalınlıktaki kurşun taklidi sıvalar,

altındaki yaklaşık 20-25 cm’lik blokaj kaldırılmış, dolgu toprağı temizlenmiştir. Üstteki kabuk altından açığa çıkan özgün tuğla tonoz ve kubbelerin yüzeyleri temizlenmiş, tuğlaların
araları derzlenmiş, Kuzey Kilise kuzey
tonozunda, Mezar Şapeli doğu kubbesinde ve Güney Kilise narteks kubbesinde açığa çıkan çatlaklar Prof. Müfit Yorulmaz’ın tavsiyelerine uyularak
onarılmıştır. Çatının çoğu yerinde eksik olan saçak kornişleri, izlere dayanılarak yeniden oluşturulmuş, hiç iz olmayan yerlerde duvarlardan 8-10 cm
çıkıntı yapan, yeni, yalın bir saçak kornişi yapılmıştır.
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Yüklenici firmanın aslında peyzaj işleri yapan, tarihi eser ve çatı restorasyonu deneyimi olmayan bir şirket olması uygulamayı zorlaştırmıştır.
Dokuz ay süren çalışmalar sırasında,
uygulama izlenmiş ve yapılan işlerin
bilimsel kurallara uygun olması için
gerekli yönlendirmelerde bulunulmuştur. Bu çalışma sırasında bir kez daha
bu tür uygulamaların eserin öneminin
bilincinde olan, uzmanlaşmış ekipler
tarafından yapılmasının gereği anlaşılmıştır. Bir Ortaçağ yapısının onarımı
için gerekli birikim ve ustalıklara sahip
olmayan işçi, sözde usta ve şantiye şefi
gibi kişiler onarımın kalitesini düşürmüşlerdir. Çatının restorasyonu için
ayrılan ödenek, caminin doğu ve batı
duvarları boyunca geniş alanların üstü
örtülemeden 1998 Mayısı’nda bitmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
yeni bir ödenek ayırmaması nedeniyle
yüklenicinin ilişiği kesilmiştir.
1998 yazında belgeleme çalışmalarına devam edilmiş, Mezar Şapeli doğu
cephesine iskele kurularak görünüş ve
kesit rölövesi yapılmıştır. Ayrıca galeri
tonozlarına aşırı yük getiren betonarme çatının kaldırılması için Kurula sunulacak önerilere yardımcı veriler oluşturmak için çatı arası mekânlarında
çalışılmış; kuşların içeri girmesini önlemek amacıyla Mezar Şapeli kubbesi pencereleri için detay çizimleri hazırlanmıştır. Pencerelerin kış gelmeden önce takılması için İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne yapılan başvuru olumsuz karşılanmıştır.
Bu vesileyle, zamanın Fatih Belediye başkanının Zeyrek Camii onarımını kendi ekibiyle yürütmek istediği öğrenilmiş, böylece Zeyrek Camii’nde sürdürmekte olduğumuz çalışmalar 1998
sonbaharında durmuştur. Bu çarpıcı
durum tarihi eserlerin politikacıların
kişisel emelleri uğruna nasıl uzmanla-

rın elinden alınabildiğine güzel bir örnek oluşturmaktadır. Yetki almasına
karşın Fatih Belediyesi camiyle ilgilenmemiş, 1998 yazından 2001 yılına kadar camide hiçbir onarım çalışması yapılmamıştır. Üç kış boyunca çatlaklardan içeriye giren yağmur ve kar suları tonozlara ve duvarlara ciddi zararlar
vermiş; çatının kurşun örtülü olmayan
yerlerinde otlar büyümüş, çatıya çıkan
hırsızlar örtülen kurşunlardan bir kısmını sökerek götürmüşlerdir.

2001- 2005 Yılları Arasındaki
Çatı Restorasyonu

Üç yıl aradan sonra, 2001 Ağustosunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yeniden izin vermesiyle çalışmalara tekrar başlanmıştır. Çatının öncelikle
doğu duvarı boyunca, apsis yarım kubbeleri üstündeki açık kısımları ele alınmış, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin Illinois Üniversitesi Araştırma Fonu ile
yaptığı anlaşma sonucu yurtdışından
sağlanan kaynakla çatının bu yöndeki
kornişlerinin onarımına ve eksik kurşunların döşenmesine başlanmıştır.
Doğu cephesine iskele kurularak
önce odtaşı saçaklar onarılmış, ardından çatının doğu yarısının kurşun örtüsü tamamlanarak, camiye bu yönden
su girişi engellenmiştir. Anıtın çatısını
iyileştirmek kadar, cami iç mekânının
temiz ve kuru tutulabilmesine olanak
sağlamak açısından kubbe kasnaklarındaki pencerelerin bir an önce onarılmasına çalışılmıştır. Bu amaçla Kuzey Bina kubbesinin 1998’de yenilenen pencere çerçevelerinin eksik olan
camları takılmış, Mezar Şapeli doğu
ve Güney Bina kubbelerinin harap revzenleri yenileriyle değiştirilmiştir.
2001-2005 yılları arasında çatının tümü elden geçirilmiş; kurşun
örtü tamamlanmış ve 1997 de yapılan çatı restorasyon projesi ek belge-
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20. yüzyıl başında doğu cephesi rölövesi (Ebersolt ve Thierry)

leme ve projelendirmelerle ayrıntılandırılarak geliştirilmiştir. Bu süre içinde daha çok İTÜ Restorasyon Yüksek
Lisans programı öğrencilerinden ve
mezunlarından oluşan mimari ekiplerle belgeleme ve uygulamaya yönelik ayrıntılı onarım projeleri geliştirilmiştir. Lisans ve restorasyon yüksek lisans öğrencilerinin belgeleme deneyim ve yeteneklerinin gelişmesine
ve uygulama görgü ve bilgilerinin artmasına yardımcı olan, bu alan çalışması ülkemizde uluslararası standartlarda koruma uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından da bir model oluşturmuştur. 2001- 2002 dönemindeki onarımların NET YAPI
ve 2002-2005 arasında İ. Uran Badur gibi eski eser onarımında uzmanlaşmış duyarlı firmalarca üstlenilmesi, çalışmanın tarafımızdan sürekli izlenmesi, uygulamanın niteliğini yükseltmiştir. Çatıda bulunan çok sayıda
çatlak tuğla yardımıyla dikilmiş, Me-

zar Şapeli, Narteks kubbesi onarımlarında; çürümüş ahşap hatıl ve gergilerin boşluklarına emprenye edilmiş kirişler yerleştirilerek geleneksel strüktürün tekrar bünyesel özelliklerine
kavuşturulmasına çalışılmıştır.
Bir yandan belgeleme ve uygulama
devam ederken, bu önemli anıtın harabiyetten kurtarılması için ülkemizden
ve yurtdışından kaynak sağlanmasına
da gayret edilmiştir. Anıtın durumuna ilgi çekerek katkı sağlamak amacıyla, Zeyrek’e gelenlerin yakından görüp
harabiyeti karşısında kaygılandıkları,
kent siluetinde de önemli bir yeri olan
doğu cephesinin restorasyon projesinin
hazırlanmasına öncelik verilmiştir.

UNESCO’nun Zeyrek Camii
Restorasyonuna Katkısı

Projeyi tamamladığımız dönemde, güzel bir rastlantı olarak UNESCO’nun
İstanbul ve Göreme için yaptığı kampanyalarla toplanan sınırlı bir fonun
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Güney Kilise doğu cephesi rölövesi

Kuzey Kilise doğu cephesi rölövesi

kullanımı için her iki Dünya Mirası sitinden proje önerileri istendiği öğrenilmiştir. Zeyrek Camii’nin doğu cephesinin restorasyonu için hazırlanan
proje UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Kültür Bakanlığı’nın olumlu görüşleri ile UNESCO’ya sunulmuş
ve uygun bulunmuştur. Uygulamanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli restorasyon önerisi ile İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İstanbul 1
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayı alınmıştır. UNESCO’nun uygulamaya ayırdığı miktarın (86 575 $) tüm doğu cephesinin restorasyonu için yeterli olmaması nedeniyle, onarımda öncelik daha

Mezar Şapeli doğu cephesi
rölövesi

Doğu cephesi restitüsyon önerisi

harap olan kuzey kesime verilmiştir.
Böylece caminin harap ve terk edilmiş durumdaki kuzey ve orta bölümlerinin cephelerinin ele alınarak sağlamlaştırılması, anıtın iyi bir biçimde sunulması öngörülmüştür. UNESCO’dan
sağlanan destekle 2004 yılı baharında başlayan çalışmalar 2005 Ağustosuna kadar sürmüş ve İstanbul’un Dünya
Mirası anıtlarından birinin korunması
için önemli bir adım atılmıştır.

Doğu Cephesinin 2001 		
Yılındaki Durumu

İstanbul’u sarsan güçlü depremler doğu
cephesinde çatlak, deformasyon ve çökmelere neden olmuş; özellikle Kuzey
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binanın yan nef pencere kemerlerinde,
duvarlarında çökme ve çatlaklar oluşmuştur. Kuzey Bina ve Mezar Şapelinde apsis pencerelerinin orta açıklıkları
içinde yeni bir pencere düzenlemesi uygulanmış, yan pencereler deprem etkilerine karşı güvenlik önlemi olarak tümüyle doldurulmuştur. Eski onarımlar
sırasında Kuzey Binanın pastophorion duvarlarının üst kesimlerindeki nişlerin içi ve önü tuğla ile doldurularak
cephe değişime uğramış; kaplamalar bu
bölümlerin özgün tasarımlarının anlaşılmasını güçleştirmiştir.
Güney Binada ise, apsisin içine
anıtsal mihrabın yerleştirilmesi sırasında, pencereler mihrap üstü seviyesine kadar tümüyle doldurulmuş; üst
kısımda, iki ayrı seviyede üçer pencere açıklığı oluşturulmuştur.
Zeyrek Camii’nin Osmanlı dönemi kullanımında yapılan onarımlarla
apsis pencerelerinin biçimleri değiştirilmiş, dikkatsizce yapılan onarımlarda apsis çokgenlerinin denizlik altında kalan bölümleri traşlanmış, böylece doğu yönündeki sokağa doğru olan
çıkıntıları azaltılmıştır. Cami çevresindeki zeminin zamanla dolması, sokak seviyesinin doğu cephesinde apsis pencerelerine kadar yükselmesi yapının nem sorunlarının artması, görünüm açısından iç ve dış mekânda
olumsuz etkileri olan bir değişimdir.
Osmanlı onarımları arasında kuzey binanın doğu cephesinin yüksek
kesimlerinde yer alan odtaşı kornişler de önemli bir yer tutmaktadır. Yapının kurşun örtüsünün düzgün bir
kornişe tespit edilebilmesi amacıyla,
muhtemelen geç 18. yüzyılda, doğu
duvarları üzerinde kenetlerle birleştirilen iri taş bloklardan oluşan bir korniş yapılmıştır. Daha önceki saçak
kornişlerinin aslında kirpi saçak olduğu tahmin edilmektedir; buna iliş-

kin izler de bulunmuştur. Güney binanın çatı onarımı sırasında apsis yarım kubbesi üzerinde in-situ kiremit
kalıntılarına ve izlerine rastlanmıştır.
Bu kalıntılar bir dönemde çatının geniş ve yayvan kiremitlerle kaplı olduğunu belgelemektedir. Bugün Kuzey
Binanın doğu cephesinin pastophorionları üstündeki kirpi saçakların ise
Osmanlı dönemi onarımlarından kaldığı düşünülmektedir.

İlk Tasarımın Araştırılması

Tarihi kaynaklar, yapının sunduğu
veriler, caminin çatı onarımı sırasında yapılan gözlemler, analojik araştırmalar yardımıyla Zeyrek Camii’nin
ilk tasarımıyla ilgili bir cephe önerisi geliştirilmiştir. Burada pencere şebekeleri, alemler gibi ayrıntılar hakkında kesin bilgiler olmadığı için netleşemeyen bazı noktalar bulunmaktadır. Doğu duvarlarının plan çizgilerinin ve bugünkü üstyapı ile ilişkilerinin tam olarak anlaşılması için doğu
duvarı boyunca yer yer kazıya gerek
duyulmuştur.
Apsislerin üçlü pencere açıklıklarından ortadakileri ara dolgularla küçültülmüş, yandakiler ise moloz taşla
kapatılmıştır. Cephenin saçak kornişleri değiştirilmiş; cephedeki aşınmış,
boşalmış bölgeler taş, alaturka kiremit
parçaları, tuğla kırıkları ve horasan
harcıyla doldurularak, duvarlar sıvanmıştır. Cornelius Gurlitt’in 20. yüzyıl
başında çektiği Zeyrek Camii fotoğraflarında doğu cephesi sıvalıdır. Halen
yer yer korunan horasan harcıyla yapılmış sıva tabakaları değişik onarım
evrelerine işaret etmektedir. En üstteki kıtıklı horasan sıvanın altında,
içinde kiremit kırıkları veya iri beyaz
taş parçaları olan ve yüzeydeki düzensizlikleri tesviye eden kaba bir dolgu sıvası olduğu gözlenmiştir. Güney
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Bina narteksinin Mezar Şapeli ile bitiştiği noktada, çatıda yapılan gözlemde, ilk yapımda cephenin iki katlı horasan sıva ile örtüldüğü saptanmıştır.

Güney Bina

Duvar dokusu ve niş düzeni iyi durumda olan Güney Binada cephenin
ilk tasarımdaki biçimi kolayca kavranabilmektedir. Apsisteki üçlü pencere
düzeni sezilmekte ve ilk tasarım çizimle canlandırılabilmektedir. Kuzey pastophoriondaki iyi korunmuş üçlü pencere düzenine benzer bir düzenlemenin
güney pastophorion cephesinde de olduğu tahmin edilmektedir. Güney pastophorionda, üçlü pencere düzeni yerini altta tek açıklıklı bir pencereye bırakmıştır. Her iki pastophoriondaki
üst pencereler sonradan yapılan müdahalelerdir. Ebersolt-Thierry’nin 20.
yüzyıl başına ait doğu cephesi rölöve
çiziminde bu pencerelerden yalnız güney pastophoriondaki mevcuttur. Kuzey pastophoriondaki üst pencere 20.
yüzyılda, daha sonraki bir tarihte açılmış olmalıdır. Biçim ve boyutları değiştirilen, özgün duvar dokusu delinerek açılan yeni pencereler cephenin
nişli düzenini bozmuş, özellikle güneyde özgün tasarım izleri silinmiştir.
Pencerelerin hiçbirinin özgün doğramaları günümüze ulaşmamıştır. Apsis pencerelerinin, vitraylı olduğu
1960’larda cami içinde yapılan kazıda
bulunan cam parçaları yardımıyla öğrenilmiştir. Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen üzeri figürlü
camların yerli atölyelerde, özel olarak
üretilmiş olduğu belirtilmektedir.
Yapının saçak yüksekliği fazla değişmemiş, muhtemelen kirpi saçak
olan ilk kornişlerin yerini apsis bölümünde odtaşı kornişler almıştır. Kuzey pastophorionda ise geç Osmanlı dönemi taşırtma tuğla sıralarıyla
oluşturulan bir korniş bulunmakta-

dır. Güney pastoforionun 1998 yılında yapılan çatı restorasyonu sırasında
doğu ve güney cepheleri boyunca yer
yer iyi korunmuş olan kirpi saçak izleri bulunmuştur.
Güney pastophorion’un güneyine
bitişen özgün tasarıma ait tonoz örtülü mekânın doğu ve güney cepheleri 19. yüzyılda caminin güney yönüne
yapılan evin müştemilatı olarak kullanılmak üzere değiştirilmiştir. Doğu
cephesi yaklaşık 30 cm traşlanan bu
bölümün ilk tasarımının anlaşılabilmesi için cephe önünde sondaj yapılarak, özgün duvar izlerinin araştırılması gereklidir.

Kuzey Bina

Sokak zemini apsis pencerelerinin denizlik seviyesine kadar yükseldiğinden,
cephenin oranları değişmiştir. Apsisteki üçlü pencere düzeni belirgindir; kesilmiş olan apsis poligonu ve dolgu nedeni ile durumu tam anlaşılamayan
sütun kaideleri kazı ve dolgunun kaldırılması ile ortaya çıkarılmıştır. Yapı
üzerindeki izlerin incelenip değerlendirilmesi sonunda, yan apsis pencerelerinin tahmin edildiği gibi, tek kemerli
olduğu kesinleşmiştir.
Kuzey Bina yan apsislerinin üst kesimlerinde nişler olduğu, tuğla dokudaki farklılıktan anlaşılmaktadır. Niş
kemerlerinin dolgusu güney tarafta
açılarak daha yakından gözlenebilmiştir. Yan apsislerin üstündeki saçaklar
kuzey ve güney yönünde farklı şekilde
değişikliğe uğramıştır. Güney pastophorion üstünde kademeli bir çatı yapılmıştır. Bu bölümün restitüsyonu çatı
onarımı sırasında bulunan izlere göre
hazırlanmıştır.

Mezar Şapeli

Doğu cephesinin ana çizgileri korunmuştur; orta eksendeki üçlü pencere düzeni kolayca algılanmaktadır, an-
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Onarım öncesinde Mezar Şapeli ve Kuzey
Kilise doğu
cephesi
(2004)

cak zemin bir metreden fazla yükselmiş; pencerelerin revzenleri hakkında
bilgi-belge kalmamıştır. Üst seviyedeki
nişlerde ve eğrisel örtülerindeki (konka) desenli tuğla bezemelerde yer yer
büyük bozulmalar olsa da, derinde özgün izler bulunmuştur. Saçak seviyesindeki odtaşı kornişler geç Osmanlı
dönemine aittir; yerlerinde kirpi saçak
olduğu tahmin edilmektedir.

nulmasına ve algılanmasına yardımcı olmak şeklinde sıralanabilir. Bu
amaçlarla, sağlamlaştırmadan başlayarak, artan dereceleriyle bütünleme, yenileme, yeniden yapım gibi müdahale teknikleri kullanılmıştır. Uygun malzeme ve yapım teknikleri kullanılarak, onarımların özgün yapıya
uyumlu olmasına özen gösterilmiştir.

Doğu Cephesinde 			
Restorasyon Uygulaması

Rölöve çalışmaları iskele üzerinde çalışılarak ve 1/25 ölçekte hazırlandığından, bu aşamada yapı ayrıntılı olarak
incelenmiş ve tanınmaya çalışılmıştır.
Ancak yüzeydeki dolgu ve ekler bazı
dokuların tam olarak anlaşılmasını engellemekteydi. İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunulan projede bu husus belirtilmiş, uygulama için, ön araştırma izni istenmiştir. Kurulun 2004
Ocak ayında aldığı kararla sağlanan
izinle temizlik, ayıklama, sondaj araştırmaları yapılmıştır. Böylece, görülemeyen birçok ayrıntı ortaya çıkarılmış;
somut yapısal verilere dayalı restorasyon kararları alınabilmiştir.

Zeyrek Camii doğu cephesi restorasyonunun hedefi özgün yapıdan geri
kalanları ve tarihi onarımları özenle
korumak ve anıtın daha fazla bozulmasını engelleyecek önlemleri almak
olarak özetlenebilir. Bu kapsamda
gerçekleştirilmesi istenenler, yer yer
çok bozulmuş olan duvar dokusunun
iyileştirilmesi, çatlayarak zayıflamış
taşıyıcı ögelerin (duvar, sütun, başlık,
kemer, tonoz vb.) gelecek depremlere karşı direncinin arttırılması ve kapatılmış pencerelerin bir bölümünün
açılarak iç mekânın daha aydınlık olmasını sağlayarak, anıtın daha iyi su-

Projenin Hazırlanması
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Kuzey Kilise, kuzey pastophorion yıkık duvarı
önünde araştırma- Prof.Dr. Metin Ahunbay

Kuzey Kilise doğu cephesi, kuzey pastophorion penceresi

Kuzey Kilise, kuzey pastophorion doğu
duvarının belgelenmesi – Mimar Nisa Semiz

Strüktür Raporu

lak, kaidelerin pabuçlarının hem içte,
hem dışta kesilmiş olması kaygı uyandırmıştır. Bu nedenle Kuzey Kilise
sütunları arasındaki dolgu, ancak başlıklar ve sütunlar sağlamlaştırıldıktan
sonra sökülmüş; riskli olabilecek acele
uygulamalardan kaçınılmıştır.

Cephenin aşırı harap bölümlerinin
kritik durumu dikkate alınarak, kargir yapı konusunda uzman strüktür
mühendisleri Prof. Müfit Yorulmaz
ve Prof.Dr. Feridun Çılı’dan pencerelerin içlerindeki dolguların boşaltılması, çatlakların onarımı hakkında görüş ve önerileri alınmıştır. Her
iki uzman da, yapının hassas durumu
ve ileride olabilecek depremler karşısında, dolguların yerlerinde kalması yönünde görüş belirtmişler; Mezar
Şapeli ve Kuzey Bina apsisinde yalnız orta pencere açıklığının açılmasını uygun bulmuşlardır. Kuzey Kilisede apsis orta penceresi yaklaşık 150
cm genişliğinde ve 710 cm yüksekliğindedir. Açıklığın iki yanındaki sütunların çatlak ve düşeyden ayrılmış
olmalarının yanı sıra, başlıkların çat-

Kullanılan Malzeme ve 		
Yapım Teknikleri

Her üç binanın yapımında da 11- 12.
yüzyıl Bizans mimarlığı için tipik olan
gizli tuğla tekniği kullanılmıştır. Özellikle Güney Binada cephenin özgün
derzlemesi büyük ölçüde korunmuştur. Özgün tuğla dokusunun ve derzlemesinin korunduğu bölgeler, cephenin
ilk tasarım ve genel etkisi hakkında
bilgi edinilmesini mümkün kılmaktadır. Tuğla sıralarının arasındaki geniş
derzler mala perdahlıdır ve üzerlerin-
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Mezar Şapeli doğu
cephesinde temizlik uygulaması

de genellikle tuğlalara paralel çizgiler
bulunmaktadır. Mezar Şapeli ve Kuzey Bina nişlerinde, mala ucuyla yapılan çapraz ve/veya düşey çizgiler görülmüştür. Kullanılan horasanın rengi açık pembedir; yılların etkisi ve kirlenme nedeniyle bugün daha farklı bir
izlenim vermektedir. Benzer renk ve
kompozisyonda harç yapabilmek için
Güney kilise doğu cephesinin iyi korunmuş bir bölgesinden alınan horasan harcı örneği Konservasyon Merkez
Laboratuvarı’nda analiz edilerek karışımı belirlenmiştir. Derzleme için kullanılacak karışım Prof.Dr. Ahmet Ersen tarafından hidrolik kireç, tuğla kırığı, kum ve tuğla tozu oranları belirlenerek geliştirilmiştir.

Sıvaların Sökülmesi ve
Derzlerin Açılması

Çalışmaların başlangıcında ilk iş olarak Mezar Şapeli ile Kuzey Kilise arasındaki duvar parçasının üzerindeki çimentolu sıva kaldırılmış; altından çıkan duvar dokusunun 1/25 ölçekli rölövesi çıkarılmıştır. Buradaki 20. yüzyıl onarımının özensizce, taş ve tuğ-

la sıralarına dikkat edilmeden, kaba
dolgu şeklinde yapıldığı; yer yer derin
doku kaybı olduğu gözlenmiştir.
İkinci iş olarak Mezar Şapeli’nin
özgün derzlemesinin korunduğu bölgeler dikkatle işaretlenmiş, geriye kalan
harap bölgelerin derzleri uygulamaya
hazır olacak şekilde açılmıştır.

Cephe Temizliği

Cephenin taş-tuğla dokusu, dekoratif tuğla örgüsü, mermer yüzeyleri üzerinde yoğun bir is tabakası bulunmaktaydı. Cephenin özellikle Mezar Şapeli’nin saçağa yakın kesimlerinde, yağmur sularıyla ıslanan ve
daha sonra kuruyan tuğla dokuda çiçeklenmeler olması, suyla temizliğin
neden olabileceği tuz hareketleri dolayısıyla tercih edilmemiştir. Olumsuz
bir görünüm yaratan kir tabakalarının temizlenmesi için uygun bir yöntem seçimi konusunda İstanbul Konservasyon Merkez Laboratuarı uzmanlarına danışılmıştır. Sayın Güven
Gökçe’nin denetiminde yapılan denemelerle alternatifler araştırılmış; sonunda amonyum bikarbonatlı kâğıt
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Kuzey Kilise, apsis
penceresindeki dolgunun arkeolog Ayşın Özügül tarafından
açılması

Kuzey Kilise, apsis penceresinde dolgu boşaltıldıktan sonra ortaya çıkan
sütun kaideleri ve mermer döşeme

hamuru uygulaması tercih edilmiştir.
Kirliliğin yoğun olduğu yerlerde kâğıt
hamuru uygulaması tekrarlanmıştır.
Taş ve tuğla yüzeylerdeki kabuk şeklindeki kir katmanları bisturi kullanılarak, özenle temizlenmiştir. Böylece
yeni derzleme yapılmadan önce kargir
yapıdaki ve mermer yüzeylerdeki kirli
bölgeler büyük ölçüde temizlenmiştir.

Sondajlar

Doğu duvarı boyunca yapılan sondaj
niteliğindeki kazılarla, dış cidarlarından yüzey kaybına uğrayarak asıl çizgilerini yitirmiş apsis duvarlarının köşelerinin konumu ve kenar doğrultuları belirlenmiş, üst seviyelerin onarımı hakkında karar alınabilmiştir. Kuzey kilisede apsis ve pastophorionlar,
Mezar Şapelinde apsis çokgeninin özellikle denizlik altı kenar ve köşeleri için
bu kazılara gerek duyulmuştur.

Dolgu ve Eklerin Ayıklanması

Kuzey Kilise pastophorion pencerelerinin çevresinde yama şeklinde, gelişigüzel dolgular ayıklanarak kaldırılmış,
geriden çıkan ve yer yer çok bozuk dokuların dikkatle onarılması gerektiği
görülmüştür.
Kuzey Kilise ve Mezar Şapeli apsislerindeki Osmanlı pencerelerinin altın-

Kuzey Kilise, apsis
penceresinde dolgu
boşaltıldıktan sonra
belgeleme çalışmasıY. Müh. Türabi Ağdağlı

da ve üstünde bulunan dolgular kaldırılarak, özgün denizlik seviyesi tespit
edilmiştir. Mezar Şapelinde orta pencere kemeri içindeki dolgu sökülürken
kemer sofit’inde mozaik bezeme olduğu
saptanmış ve çalışmanın devamı mozaik konservatörlerince yürütülmüştür. Mozaik kalıntısının zeminden ayrıldığı tespit edildiğinden, önce çevresi sağlamlaştırılmış daha sonra yüzeydeki badana temizlenerek altın ve mavi
renkli floral desen ortaya çıkarılmıştır.
İki konservatörün bir haftalık çalışmasıyla temizlenip sağlamlaştırılan parça, Zeyrek Camii’nde bulunan ikinci
mozaik kalıntısıdır. Diğeri Kuzey Binanın kuzey duvarındaki orta pencere
içinde, 1960’larda boşaltılan dolgunun
gerisinde bulunmuştur.
Kuzey Bina apsisinde, pencere altında yapılan dolgu boşaltma işlemi
ile denizlik seviyesine gelindiğinde
mermer denizliklerden az bir kalıntı
olduğu, sütun kaidelerinin içe ve dışa
doğru çıkıntı yapan kaidelerinin traşlanmış oldukları gözlenmiştir. Birçok
mermer mimari parçanın çamur harcıyla örülmesiyle oluşturulan dolgunun denizlik seviyesi altında da devam etmesi çalışmaların sürdürülmesine neden olmuş, gevşek dokulu dol-
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gu ayıklandığında apsis duvarı içine
oyulmuş dairesel bir niş ortaya çıkmıştır. Sütun kaidelerinin iç yüzlerinin, ne zaman yapıldığı belirlenemeyen bu nişi oluşturmak için traşlandığı; bu müdahaleyle birlikte apsis eğrisinin de duvar oyularak derinleştirildiği tespit edilmiştir.
Kuzey Bina kuzey pastophorionunda pencere seviyesi altında bulunan gelişigüzel dolgunun da çamur
harcıyla örülmüş olduğu gözlenmiştir. Temel seviyesine kadar inen dolgu sökülerek alınmış, eksik duvar
parçası, Prof. Çılı’nın strüktür raporunda tavsiye edildiği gibi özgün dokuya uygun olarak tuğla örgüyle yeniden oluşturulmuştur.

Bütünleme ve Derzleme

Her restorasyon çalışması gibi bu uygulama da sürekli izlenmesi, karşılaşılan yeni durumlara göre karar verilmesi gereken bir süreç olarak gelişmiştir. Çok kırık, aşınmış tuğlaların değiştirilmesi, yeni daha uygun düzgün yüzeylerin elde edilmesi için cephede çürütmeler yapılmış;
yaklaşık beş cm ye varan yüzey aşınmalarına dokunulmayarak, özgün taş
ve tuğlaların yerlerinde korunmalarına çaba gösterilmiştir. Yüzey kaybının fazla olduğu yerlerde, boşluğa
yeni tuğla veya taş konularak cephenin daha düzgün bir hale getirilmesine çalışılmıştır.
Gizli tuğla tekniğinde, aradaki gizli tuğla sıraları bitmiş yüzeyden yaklaşık 2-3 cm geride durmaktadır. Bozulmuş derzlerin yeniden harçla doldurulması sırasında yalnız ince tuğla
sırası yüzeyine kadar çürütme yapıldığında, ince sıva gibi davranan yeni
derz harcı gerideki kütleyle tam olarak kaynaşmayabilmektedir. Bu nedenle çürütmeler yaklaşık 5 cm derin-

Kuzey Kilise, kuzey pastophorionun yıkık
doğu duvarının onarımı

Restorasyonda kullanılmak üzere özel olarak yaptırılan tam ve yarım tuğlalar

likte yapılarak, yeni derzlerin dayanıklı olmasına çalışılmıştır.
Gizli tuğla tekniğinin sağlam tuğla yüzeylerde uygulanışında mala
perdahı derzleme uygulanırken, özgün yüzeyini kaybeden ve çürütme
yapılması uygun bulunmayan alanlarda fırçalı derz tekniği kullanılarak,
görülen cephenin aşınmış bir yüzey
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olduğu ifade edilmiştir. Duvar örgüsü için gerekli olan kalın ve ince tuğla tuğlalar Merzifon’daki bir geleneksel tuğla harmanında özel olarak üretilmiştir. Küfeki taşı olan yatay taş
sıralarındaki bozulma ve eksiklikler,
değişik bölgelerdeki dolgulardan çıkan eski küfeki taşı bloklar biçimlendirilerek onarılmıştır.

likti. Tepede ise, Osmanlı döneminde
daha küçük boyutta tuğlalarla yapılmış eğreti bir kemer parçası bulunuyordu. Uygulama sırasında bu parçanın çevresi temizlendiğinde ana bünyeden tümüyle ayrılmış olduğu gözlenmiş ve kemer asıl boyutlara uygun
malzeme ve gizli tuğla tekniği kullanılarak yeniden yapılmıştır.

Çatlak Dikişleri

Plastik onarım

Kuzey Bina apsis penceresinde yer
alan iki sütun da muhtemelen üzerlerine tespit edilen metal çubukların
paslanması sonucu oluşan düşey çatlaklarla hasarlı durumdaydı. Önce sütunlardaki düşey çatlaklar hidrolik kireç, mermer tozu, kum ve beyaz çimentodan oluşan bir karışımla doldurularak kapatılmış, sonra öndeki çatlak parçanın geriye bağlanması için
donatılar yerleştirilmiştir. Düşey çatlakların dikişi için yüzeye 45 derecelik açı yapan delikler açılmış; donatıların gerideki sağlam kısma yaklaşık 8-10 cm girmesine dikkat edilerek, yerleştirilen paslanmaz çelik çubuklar epoksi reçine kullanılarak tespit edilmiştir.
Pencerelerdeki dolgular alındıktan
sonra daha belirgin olarak görülebilen
deprem çatlakları, yeni tuğlalarla dikiş yapılarak ve harç enjeksiyonu ile
sağlamlaştırılmıştır.

Mermer kaide ve başlıklardaki çatlak ve yüzey kayıplarının onarımı için
Konservasyon Merkez Laboratuarından destek alınmış ve çalışmalara Mezar Şapeli başlıklarının onarımıyla
başlanmıştır. Daha sonra Kuzey Kilise sütun ve başlıklarının onarımına geçilmiştir. Heykeltıraş Beti Cenudi ve Necmi Özgür’ün çalışmalarıyla
Kuzey Kilise apsis başlık ve kaideleri,
Mezar Şapeli apsis kuzey başlığı onarılarak görsel ve strüktürel açıdan bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır.
Çatlak başlıklarda önce çatlak parçalar paslanmaz çelik donatıyla birleştirilmiş; doğu veya batı uçları yok
olan başlıklara tekrar eski biçimlerini
kazandırmak, üstlerindeki kemerleri güvenle taşıyabilmeleri için plastik
onarım yapılmıştır. Büyük kütlelerin
eksik olduğu bölgelerde donatıların
üstüne yapılan dolgu paslanmaz meş
ve kendir lifi ile desteklenmiştir.

Yeniden Yapım

Pencereler

Özellikle Kuzey Binanın kuzey pastoforionunda duvar dokusundaki büyük
kayıplar, temel seviyesine kadar inilerek pencere altının tümüyle yeniden
yapılmasına neden olmuştur. Duvarın
tamamen toprak harçla örüldüğü bu
kesimde mevcut olmayan pencere kemerinin de yeniden yapılması gerekmiştir. Onarım öncesinde cephede seçilen birkaç kemer tuğlası birbirinden
farklı boyutta ve doğrultulara yöne-

Mezar Şapelinde de apsisteki üçlü
pencere düzeni yan açıklıklar kapatılarak değiştirilmiş, orta eksende dikdörtgen bir pencere oluşturulmuştu.
Çalışmaya başlanıldığında Kuzey Binanın kuzey ve güney pastophorion pencerelerinin kemerleri çatlamış, cephedeki aşırı kayıpları kapatmak için yapılan gelişigüzel dolgular nedeniyle kemerlerin ilk tasarımı izlenemez durumdaydı. 1766 ve
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Kuzey Kilise, doğu cephesi için mermer
pencere işlenmesi

1894 depremlerinde büyük hasar gören pencerelerin yan kenarları da net
çizgilerini yitirmişti. Pencerelerin iç
ve dış kenarları temel kazısından elde
edilen dış sınır ve iç mekândan doğrultusu belirlenen yan kenarlar aracılığıyla oluşturulmuştur. Eksik dokular yeniden yapılırken çevredeki taş
ve tuğla sıraları izlenmiş, içyapıda izleri görülen ahşap hatılların boşluklarına aynı kesitte yeni ahşap ögeler
konulmuştur.
Pencerelerin üstündeki kesimler
ise muhtemelen 1894 depreminin neden olduğu çatlaklar nedeniyle Osmanlı döneminde ince tuğlalarla kaplanmış, eğrisel planlı nişler giydirme bir tuğla cephe gerisine gizlenmişti. Üst seviye nişlerinden güney pastophorion güney yanında bir bölüm
dolgu sökülerek nişin iç yüzeyinin durumuna bakıldığında, niş konkasında ince çatlaklar olduğu gözlenmiştir.
Kuzey yanda ise daha ciddi çatlak-

lar olduğu, dış cidarın kabuk şeklinde
ayrıldığı görülmüş; nişdeki çatlağın
pencere kemerine kadar indiği saptanmıştır. Bu bölge yıkanarak temizlendikten sonra, pencere kemerine ulaşan çatlaklar üstten horasanla dolgu
yapılarak ve tuğla dikişle onarılmıştır. Alttan da kemer yeni tuğlalar kullanılarak ve derin çatlaklara harç doldurularak onarılmıştır.
Kuzey Kilise apsisinin üç açıklıklı pencere düzeni değiştirilerek yandaki açıklıklar tümüyle kapatılmış, orta
eksende altta ve üstte iki pencere şeklinde bir düzene geçilmişti. Kuzey yönündeki başlığın doğu cephesi büyük
olasılıkla, 19. yüzyılda çevreyi de yakıp geçen yangının neden olduğu yüksek ısının verdiği hasar nedeniyle yüzey kaybına uğramış, özgün biçimini
yitirmişti. Ayrıca başlıklarda deprem
sarsıntısı dolayısıyla düşey çatlaklar oluşmuştu. Başlıklar ve sütunlar
onarıldıktan sonra açılan orta açıklığa, dört parçadan oluşan yeni mermer
pencereler yerleştirilerek, cephenin ilk
pencere düzeni hakkında fikir verebilecek bir düzenleme yapılmıştır. Özgün pencerelere ait bir veri bulunmadığından, pencere şebekeleri geç Osmanlı dönemi alçı penceresinin satranci dokusuna benzetilerek, kırk beş
derecelik eğimle kesişen çubuklarla
oluşturulmuştur. Yüksek kemer açıklıkları içinde yer alan 8cm kalınlığındaki mermer çerçevelerin, depremde pencere boşluklarını desteklemesi
beklenmektedir.

Zeyrek Projesinin ardından

İstanbul’da birçok Bizans dönemi anıtının ve çevresinin ihmal edilmiş ve
harap durumda olması, üniversiteleri
bu alanlarda araştırma ve uygulamaya
teşvik etmektedir. Mimarlık tarihi ve
kültür mirası koruma alanlarının kat-
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Zeyrek Camii, Mezar Şapeli ve Kuzey Kilise doğu cephesi onarımları sonrası

kılarıyla bu önemli tarihi yapılar araştırılmakta, belgelenmekte ve elde edilen birikimle onarım için uygun öneriler geliştirilmektedir. Üniversitelerde yürütülen eğitimin çevreyle ilişkisinin kurulması ve kültür varlıklarının korunmalarına katkı sağlamaları
çok önemlidir.
Uygulamalara bu birikimin yansıması ayrı bir konudur. Bilimsel titizlik doğru restorasyonlar için temel
bir davranıştır. Karmaşık koruma sorunlarının çözümü için onarımı yürüten ekibin hem mimarlık tarihi,
hem restorasyonda deneyimli olması
beklenir. Ayrıca uygulamanın özenle
izlenmesi ve uygulamanın denetimine hak ettiği zamanın ayrılması ge-

rekmektedir. Yetkin ekiplerin, doğru
malzeme ve teknikler kullanarak yapacakları koruma çalışmaları anıtın
ömrünü uzatacaktır.
Umarız şimdiye kadar çeşitli ihmal ve tahriplerden zarar gören Zeyrek Camii, bundan sonra daha iyi koşullarda korunma olanağına kavuşur.
Caminin iç mekânının ve diğer cephelerinin onarımı da oldukça zaman ve
emek isteyen çalışmalardır. Bu çalışmalar için gerekli özenin gösterilmesi, uygulamanın öneminin bilincinde olan ekiplerce yürütülmesi yapının
Dünya Mirası Listesine girmesine neden olan özgünlük ve bütünlük gibi
ölçütleri karşılayan değerlerinin heder
edilmemesini sağlayacaktır.
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II. BAYEZİD HAMAMI RESTORASYON UYGULAMASI
KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER*

1. Konum

Sultan II. Bayezid’in, olasılıkla
1501-1506 yılları arasında yaptırdığı
külliyenin bir parçası olan II. Bayezid
Hamamı, İstanbul’un en önemli tarihi arterlerinden eski “Divan Yolu” üzerinde yer almaktadır. Binanın güneye bakan ana cephesi Ordu Caddesi’ne,
doğu cephesi Külhanaralığı Sokağı’na,
batı cephesi ise Kimyager Derviş Paşa
Sokağı’na açılmaktadır. Yapının kuzeyi park olarak düzenlenmiş boş bir
alandan sonra Seyyid Hasan Paşa
Medresesi ile sınırlandırılmıştır. II.
Bayezid Külliyesi’nin binalarından biri
olan hamamın güneyinde Simkeşhane ve Hasan Paşa Hanı yer almakta,
batısında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, doğusunda ise İ.Ü. Merkez Kütüphanesi
bulunmaktadır.

2. Tarihlendirme

Sultan II. Bayezid’in (1481-1512),
olasılıkla 1501-1506 yılları arasında yaptırdığı, cami, medrese ve imaretten oluşan külliyenin bir parçasıdır. Hamamın mimarının kim olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Caminin mimarı olarak adları geçen Mimar Hayrettin, Mimar Kemaleddin ve
Mimar Yakupşah bin Sultanşah hamamın mimarı olarak ta düşünülebilir (Eyice, 1994). Yapının mimarı bir
çok kaynakta Mimar Hayrettin olarak gösterilmektedir (Cavli,E.H., Aru,
K.A.). II. Bayezid’in baş mimarı olan
Hayrettin’in, Mimar Murad’ın oğlu olduğu söylenir. II. Bayezid devrinde İstanbul, Bursa, Edirne ve Amasya’da
çeşitli yapılar inşa ettiği bilinmektedir.
Hamama ait inşa kitabesi bulunmadı-

ğından tarihlendirilmesi kesin değildir. Ancak, Başbakanlık Arşivi’ndeki
16. yüzyıla ait tapu tahrir defterlerinden anlaşıldığına göre, 16.yüzyılda “Yeni Hamam” denilen Bayezid Hamamı, Yavuz Sultan Selim’in annesi ve II. Bayezid’in eşi olan Gülbahar
Hatun’un evkafına gelir sağlamak üzere inşa ettirilmiştir. 1544-1550 yılları arasında İstanbul’da bulunan Pierre
Gyllius, II. Bayezid tarafından yaptırılan Yeni Hamam’ın inşası sırasında,
kendisinin bu şehre gelişinden yaklaşık
kırk yıl kadar önce Teodosius anıtının
yıktırılmış olduğunu bazı yaşlı kişilerden öğrendiğini yazar. Böylece hamamın 1500-1505 yılları arasında yapıldığı görüşü ağırlık kazanmaktadır. Bayezid Hamamı benzer yapılar arasında en gösterişlilerden biri olduğundan
“Hamam-ı kebir” olarak da adlandırılmıştır (Eyice, 1994).
İstanbul’da 1509 yılında yaşanan
“küçük kıyamet” olarak adlandırılan
depremde zarar gören yapılar arasında
Bayezid Hamamı’nın adı geçmemektedir (Cezar, 1963). 1645’de Bayezid’de
çıkan yangında birçok yapıyla birlikte
hamamın da büyük ölçüde zarar gördüğü bilinmektedir (Koçu, 1960). Raşit Tarihi’nde 7 Safer 1127/ 12 Şubat 1715’te Bayezid Camii etrafındaki dükkanların birinden çıkan yangında Simkeşhane ve hamamın yandığı ve
ardından onarıldığı belirtilmektedir.
Hamam, 1740’da yaşanan ve Bayezid
Camii’nden Simkeşhane’ye dek uzanan
yangında da zarar görmüştür. Olasılıkla 1766 depreminden de etkilenmiştir
(Koçu, 1960).
Bayezid Hamamı 1930’lu yıllara kadar çalışmış, bu tarihlerden son-

* Prof.Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
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ra caddeye komşu soyunma mekanları (camekanlar) şahıs mülkiyetine geçmiş ve depo olarak kiraya verilmiştir.
Arkadaki sıcaklık bölümleri ise kısmen demirci atölyesi olmuş, kısmen de
kendi haline bırakılmış, bu arada hamam büyük ölçüde tahrip edilmiştir.
1950-1960 yılları arası yıkılması için
gösterilen gayretler başarılı olmayınca
soyunmalıkların İstanbul Üniversite
tarafından alınması yoluna gidilmiştir. Dönemin rektörü Prof. Dr. Nazım
Terzioğlu, soyunmalıkları kütüphane
ve okuma salonuna dönüştürmek üzere tamir ettirmiş, fakat onun rektörlükten ayrılması üzerine proje gerçekleşmemiştir.
Hamamın önünden geçen cadde
1955-57 arasında genişletildiğinde zemin seviyesi de indirildiğinden, hamamın kapısı yüksekte kalmış ve temelleri meydana çıkmıştır. Yapıldığında
olasılıkla görkemli süslemeleri olan hamamın erkekler soyunmalık bölümünün ortasında, Glück tarafından da görülen ve taş işçiliğinin bir şahaseri olarak tarif edilen mermerden büyük bir
şadırvan bulunuyordu. Bir halk şairinin bu hamam hakkındaki destanında “camegah ortası fıskiye havuz” mısraı ile tarif edilen fıskiye ve havuzu Semavi Eyice de 1950’li yıllarda görmüştür. Ortadaki zengin işlemeli fıskiye Barok üslupta olduğuna göre yapıya
18. yüzyılda eklenmiş olmalıdır. Bina
restorasyon için Üniversite’ye devredilmeden önce bu şadırvan yok edilmiştir. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde
Hamam’dan “Sultan Bayezid Hamamı,
velilere, çift taraflıdır” biçiminde söz
etmektedir (Demircanlı, 1989).
1928’den sonraki bir tarihte hamam kapatılmış ve 19 Haziran 1963
tarihinde bir deri fabrikatörüne kiralanmış ve ham deri deposu olarak
1970’lere kadar kullanılmıştır (Koçu,

1960). Özgün işlevini yitirerek ham
deri deposu olarak kullanılmaya başlanmasıyla yapıda bazı değişiklikler yapılmış ve müdahalelerde bulunulmuştur. Depo kullanımı sırasında daha
fazla mal sığması için soyunmalıklara ahşap katlar eklenmiştir (Kurul dosyası). Erkekler ve kadınlar soyunmalık giriş kapıları örülerek kapatılmış ve
külhana sokaktan küçük bir kapıdan
giriş sağlanmıştır (Koçu, 1960) Kadınlar bölümü bir süre demir atölyesi olarak kullanılmıştır. 1990’larda demir
malzeme artıklarının görülmekte olduğu bilinmektedir (Yüksel, 1983). 20.
yüzyılın başlarında hamamın güney,
kuzey ve batı cephelerine yapışık binaların olduğu eski fotoğraf ve izlerden
anlaşılmakta, Pervititch haritalarında
sözkonusu yapılar görülmektedir.
1957 ve 1958 yıllarında Ordu
Caddesi’nin genişletilmesi projesi nedeniyle Hamam ve Simkeşhane gündeme birlikte gelmiştir. Uzun tartışmalardan sonra Hamam’a dokunulmamış, Simkeşhane’nin ön cephesi yıkılmıştır (Ünsal, 1963). Hamam kurtarılmış, ancak, Ordu Caddesi’nin kotunun yaklaşık 3m düşürülmesi ile yapının temelleri ortaya çıkarılmıştır. Böylelikle, açığa çıkan temellerde Zafer
Takı’na ait parçaların kullanıldığı ortaya çıkmıştır (Müller-Wiener, 1977).
Bayezid Hamamı, bugüne kadar geçirdiği afet ve müdahaleler nedeniyle önemli onarımlar geçirmiştir. 1645
ve 1714 yıllarındaki yangınlardan sonra köklü onarım görmüştür. 1964 ve
1971-72 yıllarında restorasyon geçirmiş (Kurul dosyasına göre 1973) ve
bazı bölümleri yenilenmiştir. İstanbul
Üniversitesi’nce hazırlanan planetarium, sergi evi (1978) projeleri uygulanmamıştır (Kurul dosyası).
Bayezid Hamamı, I. Dünya Savaşı
içinde 1916-7’de Avusturyalı H. Glück
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(1889-1930) tarafından incelenmiş
ve planı yayımlanmıştır. Bu eserin
daha doğru bir rölövesi sonradan Aydın Yüksel tarafından çizilmiştir (Eyice, 1994).

3. Mimari Tanımlama

II. Bayezid Hamamı, yaklaşık
33.43x46.09m boyutlu dikdörtgen bir
kütleye sahiptir. Kadınlar ve erkekler
soyunmalık mekanları yapının Ordu
Caddesi’ne bakan güneyindedir. Erkekler bölümünün giriş Ordu Caddesi’ne,
kadınlar bölümünün giriş ise Kimyager Derviş Paşa Sokağı’na açılmaktadır. Hamamın ılıklık ve sıcaklık bölümleri ile su deposu soyunmalık bölümlerinin kuzeyinde yer almaktadır.
Hamam mimarisinin klasik özelliklerine bağlı olarak soyunmalık bölümleri
20m’yi bulan yükseklikleriyle yapının
egemen kütleleridir. Bu mekanlar yaklaşık 13m. ve 15m çapında birer kubbe ile örtülüdür. Ilıklık ve sıcaklık bölümleri, ısı kaybını azaltma amacıyla
alçak kütlelerden oluşmakta olup, bu
bölümlerdeki mekanlar çeşitli çaplarda
kubbelerle örtülüdür.

Bezeme

II. Bayezid Hamamı’nın cephelerinde bezemeye yer verilmediği görülmektedir. Saçak kornişi, pencere söve
ve kemerleri gibi öğeler, dekoratif olmaktan çok işlevsel görev yapmaktadır. Bu bağlamda hamamın dış görünümündeki anıtsallığı bezeme öğeleri
yerine, volumetrik biçimlenmesinin belirlediği söylenebilir. İleri çıkma yapan
taç kapılar, altlı- üstlü pencere dizileri
prizmatik ana kütleyi hareketlendiren
ve zenginleştiren unsurlardır.
Erkekler soyunmalığında dilimlimukarnaslı tromplar mekanın en
önemli dekoratif öğesidir. Tepe pencerelerinin vitraylı içlik pencerelerinin özgün olduğunu söylemek müm-

kün değildir. Olasılıkla 1973 restorasyonunda yapılmıştır. Soyunmalıklarda
genellikle karşılaşılan seki, çeşme, kahve ocağı ve mevcudiyeti çeşitli kaynaklardan öğrenilen fıskiyeli havuz günümüze ulaşmamıştır.
Hamam mimarisinin bir özelliği
olarak II. Bayezid Hamamının iç mekanı, cephelerinin yalınlığına karşın
yoğun bezeme içermektedir. Ancak, soyunmalık bölümü, yakın dönemlerde
çok sayıda müdahale gördüğünden hamamın diğer bölümlerine göre bezeme
öğelerinin çoğunu kaybetmiştir.
Ilıklık ve sıcaklık bölümlerinde duvar yüzeyinde, günümüze ulaşmayan
ancak varlığı tesbit edilen mermer kaplama kotunun üzerinde baskı halinde
palmetli şeritli dekorasyon kalıntıları
görülmektedir.
Kubbeye geçiş bölgelerinde sekizgen
geçiş bandının köşelerindeki sarkıtlar,
pandantiflerdeki eğrisel üçgen yüzeyler, yine pandantiflerdeki taşırma tuğla + sıva tekniğiyle yapılmış olan mukarnaslar, kubbe iç yüzeyinde, kubbe eteği silmesinde ve mukarnaslı kubbe eteği kuşağında, pandantif yüzeylerindeki rumi ve palmet motifli malakari dekorasyon yapının başlıca bezeme
öğeleridir.

Yapım Tekniği ve Malzeme

II. Bayezid Hamamı yığma kargir
bir yapıdır. Soyunmalık bölümleri kesme taş, ılıklık ve sıcaklıkları ise kaba
yonu moloz taşla inşa edilmiştir. Ilıklık ve sıcaklıkta kaba yonu moloz taşın
cidar olarak kullanıldığı, iç mekan duvarlarında ise yoğun olarak tuğla kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Yapının temelleri Ordu Caddesi yönünde açıkta olduğundan rahatlıkla görülebilmekte, döşeme kotundan
1.28 ila 2.44m aşağıya uzandığı anlaşılmaktadır. Beden duvarından 0.25m.
taşan temel duvarının örgüsünde An-
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tik kalıntılardan devşirilmiş taşlar kullanıldığı görülmektedir.
Soyunmalık bölümlerinin duvarlarının ortalama 2.00m. kalınlığında olduğu tespit edilmiştir. Ilıklık ve sıcaklık bölümlerinde duvar kalınlığı
1.00m.’ye düşmektedir. Kadınlar soyunmalığında kare plandan kubbeye
geçişte pandantif, erkekler bölümünde ise tromp kullanılmıştır. Soyunmalıkta ana kubbenin kalınlığının yaklaşık 0.80m olduğu (ikibuçuk tuğla) tesbit edilmiştir.
Diğer bölümlerdeki kubbelerde ise
kalınlık 0.45 ila 0.60m (birbuçuk –
iki tuğla) arasında ölçülmüştür. Ilıklık
ve sıcaklıklarda geçiş öğesi olarak çeşitli biçimlerde pandantif ve üçgenler
kullanılmıştır.

4. Restorasyon Projesi

Arşiv belgelerine göre yıllarca süren
Bayezid Hamamı’nı kurtarma çabaları 2002 yılında somut bir çözüm aşamasına gelmiştir. Bu dönemde İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Teknik
Üniversitesi arasında imzalanan protokol uyarınca hamamın “Restorasyon
ve Yeniden İşlevlendirme Projeleri”nin
hazırlanmasına İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerince başlanılmıştır. Restorasyon Projesi’nin müellifliği Doç.Dr. K.Kutgün Eyüpgiller ve Prof.Dr. Ahmet Ersen tarafın-

Enjeksiyon uygulaması

da üstlenilmiş, yapının statik güçlendirilmesi kapsamında Prof.Dr. Kaya
Özgen, yeniden işlevlendirilmesi kapsamında da Prof.Dr. Hasan Şener ve
Doç.Dr. Sinan M. Şener proje ekibinde yer almışlardır. “II. Bayezid Hamamı Restorasyon, Güçlendirme ve Yeniden İşlevlendirme Projeleri” 2003 yılının Haziran ayında tamamlanarak ilgili Koruma Kurulu’na gönderilmiş ve
onaylanmıştır.

5. Restorasyon Uygulaması
II. Bayezid Hamamı Restorasyonu
İstanbul İl Özel İdaresi’nde 2006 yılında ihaleye çıkarılmış, iş Aksan İnşaat Taah. Tic. ve San. Ltd.Şti tarafından üstlenilmiştir. Uygulamanın
kontrolü İstanbul Rölöve ve Anıtlar
Müdürlüğü elemanlarınca gerçekleştirilmiştir.

Müdahale yöntemleri
II. Bayezid Hamamı’nda öncelikli müdahale, yapının strüktürel oarak
güçlendirilmesi olarak belirlenmiştir.
Soyunmalık bölümünü doğu-batı doğrultusunda kateden çatlağın onarımı
uygulamanın en önemli aşamalarından
birini oluşturmuştur.
Üst yapıdaki çatlağa yapılacak müdahalenin paralelinde yapının zeminle ilgili sorunlarının çözümlenmesi öngörülmüştür. Öncelikle zemine gömü-

Mukarnas uygulaması detay
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Ana kubbe catlak
onarımı

Beden duvarı karot
yöntemiyle gergi
deligi açılması

lü duvarların ve temellerin durumu kazıyla tesbit edilmiştir. Yol kotunun düşürülmesi nedeniyle açıkta kalan soyunmalık bölümünün güney duvarının
temelleri içten ve dıştan betonarme sistemlerle desteklenmiştir. İki yeni betonarme duvar, tarihi duvar içerisinden
yatayda birbirine bağlanmıştır. Temel
duvarlarının betonarme duvarlarla desteklenmesinden önce buradaki figürlü
antik taşlar koruma altına alınmış ve
zarar görmeleri önlenmiştir.
Ana kubbeler üzerindeki çatlak, yaklaşık 1m eninde açılmış ve
kilit örgü sistemiyle yeniden örülmüştür. Bu bölge güçlendirici elyaf
bantlar+polimer modifiye harç ile ayrıca desteklenmiştir. Aynı tür elyaf
bantlar ana kubbelerin kasnaklarında da kullanılmıştır. Bu amaçla kubbe
kasnak cidarı sökülmüş, elyaf bantlar
yerleştirildikten sonra cidar yeniden
örülmüştür. Enjeksiyon harcı ile dokunun güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Bayezid ana
kubbede karbon elyaf
bant uygulaması 1

Ana kubbede
karbon elyaf
bant uygulaması 2

Erkekler giriş kapısı yeniden yapımı

İlave bir önlem olarak, soyunmalıkların kubbeleri, kasnak seviyesinde paslanmaz çelik gergilerle karşılıklı olarak
bağlanmıştır.
Hamamın ılıklık ve sıcaklık bölümlerinin üzerindeki yaklaşık 1.5m’lik
dolgu toprak ilk etapta kaldırılmış ve
yapının üst örtüsü açığa çıkartılmıştır.
Yapının çevresinde zaman içerisinde
yükselen kot, yapılan kazıyla özgün olduğu düşünülen seviyeye indirilmiştir.
Ilıklık ve sıcaklık bölümlerinin
kubbelerinin yok olan kısımları projesine göre bütünlenmiş, hasarlı olan kısımlar ise yenilenmiştir. Gerekli sağlamlaştırma uygulamasından sonra
kubbelerin üzeri horasan harcı ile sıvanmış ve geleneksel çamur harcı ile sıvandıktan sonra kurşun kaplanmıştır.
Beden duvarlarında yapı taşlarının
yer yer hasarlı olduğu görülmüş, bu
nedenle özellikle güney cephede kapsamlı taş yenilemesi zorunlu olmuştur. Dayanımını yitirmiş taşlar sökül-
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Filgözü bütünleme uygulaması

Geleneksel kurşun kaplama uygulaması

Horasan
sıva uygulaması

Hipoka
üst ayak
imalatı

Lokma demir parmaklık montajı

Mukarnas onarımı

müş, bu aşamada açığa çıkan hatıl boşlukları temizlenerek demir donatılı hatıllar yapılmış, boşluklar hidrolik kireç takviyeli enjeksiyon harcı ile doldurulmuştur.
Statik projesi uyarınca beden duvarları içten çepeçevre paslanmaz çelik gergi ve halatlarla sarılmıştır. Bu
amaçla duvarlar karot delgi yöntemiyle delinmiş, oluşan deliklerden gergiler geçirilerek, cephede bulonlarla sabitlenmiştir. Yapının strüktürel olarak
güçlendirilmesinden sonra, ince işlere

geçilmiş, hamamın iç duvarları küfeki
tozu katkılı harç ile sıvanmıştır. Ilıklık
ve sıcaklık kubbelerindeki hasar görmüş mukarnas ve pandantifler özgün
detayına göre yer yer bütünlenmiş, yer
yer yenilenmiştir. Soğukluk bölümündeki alçı içlik vitray pencereler mevcut
detaya göre yeniden yapılmıştır. Hamamın özgün dekorasyonuna ait malakari motiflerden korunabilecek olanların aynen korunması ve konsolidasyonu yoluna gidilmiş, yok olan bölümler
özgün izlere göre tamamlanmıştır. De-
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fine arayıcılar tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiş olan cehennemlikler
temizlenmiş, hipokaust ayaklarından
yok olanlar yeniden yapılarak döşeme
oluşturulmuştur. Bu bağlamda, hamamın döşeme altına yerleştirilen tesisatla ısıtılmasına karar verilmiştir. Yapının yeniden hamam olarak kullanılması ön görülmemekle birlikte, gerektiğinde devreye sokulmak üzere geleneksel tesisat alt yapısı yerleştirilmiştir.
II.Bayezid Hamamı, ilk etap ihale kapsamında yaşanan restorasyon süreciyle strüktürel olarak güçlendirilmiş, mimari ve tarihsel bütünlüğünü
geri kazanmıştır. Bu uygulamanın ar-

Saçak taş bütünleme

dından hamam olarak kullanılabileceği gibi, çağdaş yeni işlevlere de tahsis edilebilecek durumdadır. İlk etap
ihale, finans yetersizliği nedeniyle yapının yeniden işlevlendirme projesinin uygulanmasına olanak vermemiştir. Bu arada, ilk aşamada yapı için belirlenen planetaryum işlevinin uygun
olmayacağı sonucuna varılmış ve işlev değişikliğine karar verilmiştir. Günümüzde sürmekte olan ikinci etap
ihale kapsamında hamamın İstanbul
Üniversitesi’ne bağlı bir sergi ve kültür
evi olarak düzenlenmesi yönünde projelendirme çalışmaları sürmektedir.

Sıcaklık eyvanı

Yangın geçirmiş taş duvarda taş
yenileme

Uygulama
sonrası
görünüm
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DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NDEKİ KENTLERDEN
KORUMA ÖRNEKLERİ
NUR AKIN*
Bilindiği gibi Türkiye, eğitim, bilim ve kültür alanlarında etkin UNESCO1 ve doğal ve kültürel değerlerin korunmasında UNESCO’nun başdanışmanı olan ICOMOS2 gibi uluslararası
kurumların içinde yer almakta ve imzaladığı sözleşmelerle, alınan evrensel
kararlara taraf olmaktadır. Bu çerçeve
içinde Türkiye, 1945’den bu yana üyesi olduğu UNESCO’nun ve 1974’den
bu yana da, ICOMOS’un anıtların ve
sitlerin korunmasıyla ilgili tüm karar,
uyarı ve yaptırım isteklerini yakından
izlemek ve uygulamakla yükümlüdür.
1972 yılında UNESCO’ya bağlı olarak kurulan “Dünya Miras
Komitesi”bir doğal ve tarihi miras varlığının Dünya Miras Listesi’ne alınmasında son kararı veren mercidir. Tüm
dünya için önemli bir değer taşıdığı
Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen ve bulundukları ülkenin devleti tarafından korunmaları garanti edilen doğal ve kültürel varlıklar (anıtlar, yapı grupları ve sitler) “Dünya Mi-

ras Listesi” adıyla anılan listeye alınmaktadır. Bu listeye alınma ve listedeki yeri korumada, bu varlıkların özgün niteliklerini korumaları önem taşımaktadır. Dolayısıyla da bir doğal
ya da kültürel varlığın Dünya Miras
Listesi’nde yer alabilmesi için öncelikle
dünya için olağanüstü bir değer taşıması
(outstanding universal value) ve özgün niteliklerini (authenticity) ve bütünlüğünü
(integrity) koruyor olması önkoşuldur3.
Bu girişimden 22 yıl sonra 1994
yılında Japonya’nın Nara kentinde
Dünya Miras Sözleşmesi çerçevesinde UNESCO, ICCROM (Roma’da kurulan kültür varlıklarının korunması ve restorasyonuyla ilgili uluslararası
araştırma merkezi) ve ICOMOS’un işbirliğiyle “korumada özgünlük” üzerine
bir konferans düzenlenmiş ve bu konferansın sonunda, 45 katılımcının katkılarıyla kaleme alınan koruma tarihinin en önemli belgelerinden biri olan
Nara Bildirgesi kabul edilmiştir4 (Şekil 1). Bildirgenin önsözünde, küreselleşme ve birörnekleşme baskısına kar-

*Prof.Dr. Nur Akın, ICOMOS Türkiye Başkanı, İKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
1
Türkiye, 1945’te kurulan UNESCO’nun ilk 10 kurucu üyesinden biridir. UNESCO, 1972 yılında “tüm
insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli nedenlerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla” bir sözleşme kabul etmiştir. Bu tarihten 10 yıl sonra, adı geçen sözleşme Türkiye tarafından da 14.04.1982 gün ve 2658 sayılı kanunla kabul edilmiş ve bir iç hukuk belgesi haline gelmiştir.
E.Madran, T.S.Tağmat (derl.), “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme”, Kültürel
ve Doğal Miras. Uluslararası Kurumlar ve Belgeler, Ankara, s.46-47.
UNESCO bünyesinde 1965 yılında kurulan ICOMOS, doğal ve kültürel değerlerin korunmasında
UNESCO’nun baş danışmanıdır. 22.04.1974 gün ve 7/8132 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan
ICOMOS Türkiye Milli Komitesi’nin görevlerinin başında “anıtların ve sitlerin incelenmesinde, korunmasında, restorasyonunda ve değerlendirilmesinde uygulanacak uluslararası önerilerin hazırlanmasına
ve kabul edilmesine çalışmak” yer almaktadır. Aynı eser, s.30.
2

3

UNESCO Dünya Miras Anlaşması için bkz. http://whc.unesco.org/en/conventiontext/.

Nara Bildirgesi metnini Türkçe çevirisi için bkz. www.icomos.org.tr. Aynı bildirgeyle ilgili bir diğer çeviri için bkz. G.Asatekin, “2000li Yılların Türkiyesi’nde Koruma Sorunsalı ve Aykırı bir Belge: Nara Belgesi
1994”, Mimarlık, 2003/ 311 , s.56-58. Bu bildirgenin üzerinden gidilerek ODTÜ Mimarlık Bölümü öğrencilerince oluşturulan Türkiye’de kültürel değerlerin korunmasıyla ilgili Ankara Bildirgesi konusunda bkz.
G.Asatekin vd., “Türkiye’de Kültürel Değerlerin Restorasyonuna Yönelik Ankara Bildirgesi”, aynı eser.
4
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Şekil 1. Nara
Otantiklik
Bildirgesi

şı, kültür mirasının korunması uygulamalarında özgünlüğün dikkate alınmasının insanlığın ortak belleğinin tüm
yönlerine saygı göstermeye ve onu aydınlatmaya en büyük katkıyı sağlayacağı belirtilmektedir. Aynı bağlamda,
kültür ve kültür mirası çeşitliliğinin
tüm insanlık için yeri doldurulamaz
bir zenginlik oluşturduğuna dikkat çekilerek, bildirgenin temelini oluşturan
“değerler ve özgünlük” başlığına geçilmektedir.
Nara Bildirgesi’nin ışığı altında öncelikle vurgulanması gereken; korumada temel hedefin her şeyden önce özgünlüğün korunması, yani kültür varlığının tüm biçimleri ve tüm tarihi dönemleriyle korunmasıdır. Bu amaçla
değere yönelik kullanılacak bilgi kaynaklarının inanılır olması ve doğru anlaşılması önemlidir. Bu değerleri tanımak, anlamak ve kültür varlığının ilk
tasarımına ve sonradan kazandığı özelliklerine, tarihi varlığına ve anlamına
bağlı olarak yorumlamak, korunacak
değerin hem biçimi, hem de malzemesine yönelik özgünlüğü konusunda varılacak yargının temelini oluşturur. Bu
bağlamda bildirgede özgünlüğün, Dünya Miras Listesi’ne kabul edilme sürecinde çok önemli bir işlev yüklendiği
vurgulanmaktadır. Ancak özgünlük değerlendirmeleri kültürden kültüre, hatta aynı kültürün içinde bile değişebilir.
Bu nedenle de, söz konusu değerlendirmeyi tek ve değişmez ölçütlere dayandırmak mümkün değildir. Dolayısıyla

da, her kültürde kendi miras değerlerine özgü niteliklerin tanınması ve ilgili
bilgi kaynaklarının inanırlığı ve doğruluğu esastır. Özgünlük yargısı tasarım
ve biçimi; malzeme ve nesneyi; kullanım ve işlevi; gelenek ve teknikleri; konum ve yerleşimi; ruh ve anlatımı; ilk
tasarım ve tarihsel evrimi içerir. Bildirgenin ekinde özgünlüğe ulaşma için
gerekli iki temel tanım yer almaktadır:
Koruma ve Bilgi Kaynakları. “Özgünlük” konusunda büyük önem taşıyan
bilgi kaynakları “bir yapıtın doğasını,
özelliklerini, anlamını ve tarihini tanımaya olanak veren anıtsal, yazılı, sözlü
ve simgesel tüm kaynaklar” olarak tanımlanmaktadır.
Nara Bildirgesi’nin vurguladığı ve korumanın temeli olarak gördüğü “özgünlük” kavramı, Dünya Miras
Listesi’ne katılmak üzere önerilen kültür varlıklarına ait dosyaların incelenmesi sırasında en önemli üç ölçütten
biri olarak değerlendirilmektedir. Yukarıda değinildiği gibi diğer iki ölçüt
ise, kültür varlığının olağanüstü evrensel değeri ve bütünlük olarak belirlenmiştir. Dünya Miras Listesi’nde yer
alabilmenin ön koşulu olan “olağanüstü evrensel değerliliğin” değerlendirilmesinde 6’sı kültürel miras, 4’ü de doğal miras için olmak üzere 10 adet ölçüt belirlenmiştir. Listeye girecek varlık, bunlardan en azından birine cevap
verebilecek nitelikte olmalıdır. Bu listeye alınma ve listedeki yeri korumada, bu varlıkların özgün niteliklerini
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Şekil 2.
DresdenElbe
Vadisi

korumaları ve ait oldukları ülkenin, bu
varlıkların korunmaları için yeterli yasal ve yönetsel önlemler almış olmaları
önem taşımaktadır.
2010 yılı sonuçlarına göre halen
listede 911 değer kayıtlıdır. Bunlardan 39 yeni öneriye karşın, 21’i listeye
bu yıl kabul edilmişlerdir (15 kültürel;
5 doğal ve 1 adet karışık değer olmak
üzere). Listede yer alıp, gereken düzeyde koruma sağlayamayanlar komite kararınca ya “Tehlike Altındaki Varlıklar” listesine alınmakta (örneğin bu yıl
1994’den bu yana listede olan Bagrati
Katedrali ve Gelati Manastırı /Gürcistan ve 2007’den bu yana listede olan
Buganda Kral Mezarları /Uganda “tehlike altındaki miras” listesine indirilmiştir), ya da bütünüyle liste dışı bırakılmaktadırlar (örneğin bu yıl, listeye
1978 yılında ilk girenlerden Galapagos
Adaları/Ekvator liste dışı bırakılmıştır). Bu bağlamda en çok ses getiren
örnek, 2004 yılından beri listede olan
ve geçtiğimiz yıl yeni bir köprü yapımı
nedeniyle listeden düşürülen Dresden
(Elbe Vadisi)’ dir (Şekil 2).
UNESCO tarafından 1972 yı-

lında hazırlanan 38 maddelik Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma
Anlaşması’nın 175’den fazla ülke tarafından imzalanmasıyla, listeye alınma süreci başlamıştır. Listeye girişler,
anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 6
yıl sonra yani 1978 yılı itibariyle başlamaktadır. Bu bildiriye konu olan
“kentsel yerleşmeler” bağlamındaki ilk
örnek Krakov/Polonya tarihi merkezidir. Polonya’nın eski başkenti olan ve
ortaçağ mimarisini hemen tüm değerleriyle sergileyen Krakov’un II.Dünya
Savaşı’nda bombalanmamış olması da,
söz konusu tarihi kentsel özelliklerini günümüze dek koruyarak gelmesinde önemli bir etkendir. Listeye erken giren (1979) örneklerden bir diğeri, İslam dünyasının önemli kentlerinden biri olan Şam’dır. Tunus’un tarihi
merkezi (1979), Arnavutluk’un Berat
kenti (2005) gibi tarihi yerleşmeler de
listedeki çeşitlilik içinde yerlerini almaktadır. Örneğin Berat; kalesi, camisi, geleneksel sivil mimarlık örnekleri
ve organik sokak dokusuyla, günümüzde de tam bir Osmanlı kenti bütünlüğü sergilemektedir.
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Şekil 3. Dünya Miras Listesi’ne 1998’de giren Urbino tarihi kent merkezi

İtalya, 11 tarihi kent merkeziyle5
listedeki bu grup içinde en büyük yoğunluğu oluşturmaktadır (Şekil 3).
Burada vurgulanması gereken söz konusu İtalyan kentlerinin gerek otantikliğin, gerekse de bütünlüğün korunması konusunda oldukça başarılı örnekler olduklarıdır. Fransa’da da,
tarihi kale kenti Carcasonne (1997)
gibi küçük ölçekli yerleşme ya da meydan bütünlüklerinin yanı sıra, ülkenin en önemli büyük kentlerinden biri
olan Lyon’un tarihi merkezi de, gerek
üstün evrensel değeri, gerekse de otantikliğinin ve bütünlüğünün korunmasıyla 1998 yılından bu yana listedeki yerini korumaktadır. Aynı durum
Strasbourg (1988) tarihi merkezi için
de geçerlidir. Listede Varşova kenti
de (1990) vardır. Ancak bu kentin %
85’i II.Dünya Savaşı’nda bombalanarak harap olmuş ve 1945-66 arasında yeniden inşa edilmiştir (Şekil 4).

Detaylı bir biçimde planlanan 5 yıllık
bir program uyarınca, eldeki tüm bilgi kaynaklarından yararlanılarak gerçekleştirilen ve 13.yy.dan 20.yy’a dek
giden uzun bir tarihi sürecin yeniden
yapımıyla Varşova tarihi merkezi, listede özel bir yer tutmaktadır.
Listede otantiklik değerleri açısından tartışılır kentsel örnekler de vardır. Bu bağlamda, turizmin olumsuz etkisiyle niteliksiz değişimler sergileyen iki tarihi yerleşmeden söz etmek mümkündür. Bunlardan biri
1980 yılında listeye girmiş olan Makedonya Cumhuriyeti’nden Ohri
Gölü6 kenarındaki Ohri (Şekil 5), diğeri ise 1983’den beri listede olan
Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısında
yer alan Nessebar kenti tarihi merkezleridir.
Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Anlaşması’nı 1983 yılında imzalayan Türkiye ise, 1985 yılın-

Dünya Miras Listesi’ndeki İtalyan kentleri ve listeye giriş tarihleri şöyledir: 1.Roma (1980); 2.Floransa (1982); 3.Venedik (1987); 4.San Gimignano (1990); 5.Vicenze (1994); 6.Siena (1995); 7.Napoli (1995);
8.Ferrara (1995); 9.Pienza (1996); 10.Urbino (1998); 11.Verona (2000). 2010 yılına dek Dünya Miras
Listesi’nde yer alan varlıklar için bkz. Le Patrimoine Mondial de l’Unesco, Le Guide Complet des Lieux Les Plus Extraordinaires, Paris, 2009.
5

6

Ohri Gölü 1979 yılında listeye alınmış, 1 yıl sonra göl tarihi kent merkeziyle bütünleştirilmiştir.
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Şekil 4. Varşova tarihi kent merkezi, yıkım ve yeniden yapım
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Şekil 5. Ohri tarihi kent merkezi

dan başlayarak doğal/kültürel varlıkları ve yerleşmeleriyle Dünya Miras
Listesi’ndeki yerini almıştır. 2010 yılı
itibariyle bu listeye 1985-1998 yılları arasında girmiş olan değerler: 1.
İstanbul’un tarihi alanları (1985); 2.
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya’nın
kaya kiliseleri (1985); 3. Divriği Ulu
Camisi ve Hastanesi (1985); 4. Hatuşa/Hitit Başkenti (1986); 5. Nemrut Dağı (1987); 6. Xantos-Letoon
(1988); 7. Hieropolis-Pamukkale
(1988); 8. Safranbolu Kenti (1994);
9. Truva Arkeolojik Sit Alanı (1998)
olarak sıralanmaktadır. Ayrıca geçici listede, Mardin, Alanya, Afrodisias,
Edirne Selimiye Camii gibi 23 aday
bulunmaktadır.
Görüldüğü gibi bu 9 dünya mirası
arasında, 1985 yılından bu yana listede yer alan İstanbul’un tarihi alanlarıyla, 1994’de listeye giren Safranbolu kentsel ölçekteki değerlerdir. Bilindiği üzere Safranbolu, Türkiye’deki

ilk kent koruma örneklerinden biridir
ve 1975’den günümüze gerek otantikliği, gerekse de kentsel bütünlüğü açısından oldukça nitelikli bir durumda
gelebilmiştir. Kuşkusuz bu sonuçta,
gerek yerleşmenin turizm baskılarından uzak bir konumda olması,gerek
konuyla ilgili ilk adımlardan itibaren
gerek yerel yönetici, halk tarafından
yerleşmenin değerliliğinin ve dolayısıyla da korunması gerekliliğinin benimsenmesi en büyük etkeni oluşturmuştur.
Buna karşın en çok tartışılan da,
dünyanın tarihi kentleri arasında özel
yeri olan İstanbul’dur. İstanbul’un listedeki 4 alanında otantikliğin ve bütünlüğün korunması konusunda zaman zaman kuşkular oluşmakta ve bilindiği gibi, özellikle Dünya Miras
Komitesi’nin 2006 yılında Vilnius’ta
(Litvanya) yaptığı toplantıdan bu yana
hemen her yıl İstanbul’un durumu incelenmektedir. Bu bağlamda odaklanı-
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Şekil 6. Süleymaniye’de KUDEB uygulaması

lan konular arasında başta, tarihi yarımada yönetim planının tamamlanması yer almaktadır. İkinci önemli konu,
Haliç üzerinde yapılacak metro köprüsünün Süleymaniye Camisi’yle olan siluet ilişkisinin irdelenmesidir. Yetkililerce bu iki eksikliğin tamamlanmasına çalışılmaktadır.
Dünya Miras Komitesi, 1990’lı yıllardan beri Süleymaniye ve Zeyrek’teki
ahşap evlerin korunmasındaki ihmallere değinmekte ve yetkilileri uyarmaktaydı. Ancak 2008 ve 2009 raporlarında da olumlu olarak vurgulandığı gibi; 2005 yılında kurulan Koruma Uygulama-Denetim Müdürlüğü (KUDEB) aracılığıyla Süleymaniye ve Zeyrek’te yapılan basit onarımlar ve denetim, korumada otantikliğin
sağlanması açısından önemli bir adım

oluşturmuştur (Şekil 6).
Ayrıca, KUDEB’ te kurulan Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı, Ahşap ve Taş Eğitim Atölyeleri,
İstanbul’daki belediyelerde görevli korumayla ilgili tüm disiplinlerden uzmanlara süreli kurslar düzenlemektedir. Bunlar koruma adına yapılan çok
olumlu işlerdir ve tek yapı koruma konusunda uluslararası bilimsel restorasyon ilkelerine uygun yaklaşımlar için
doğru bir alt yapı oluşturulmasını hedeflemektedir.
Dünya Miras Komitesi, ayrıca
5366 sayılı yasa çerçevesinde Tarihi Yarımada’da ilan edilen “yenileme
alanları”nın (Süleymaniye, Sulukule,
Fener-Balat) gerek tarihi değerlerinin,
gerekse de sosyal yapılarının gözetilerek sağlıklaştırılması konusuna da dik-
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kat çekmektedir. Bu bağlamda Süleymaniye Yenileme Alanı projelerinin ve
uygulanmasının da, böylesine özel bir
alan açısından otantiklik ve bütünlük
değerleri ön planda tutularak geliştirilmiş olması beklenmektedir. Dünya Miras Komitesi raporlarında, İstanbul’un
çok kültürlüğünü sergileyen bu alanlarda “yenileme” adına rekonstrüksiyon ve yeni yapı yapmaktan çok, Avrupa Konseyi Fener-Balat Rehabilitasyon Projesi’nde olduğu gibi restorasyona önem verilmesi ve otantiklik ve bütünlük adına yörenin morfolojik ve tipolojik özelliklerinin korunması gerekliliği sık sık vurgulanmaktadır. Ancak örneğin karasurlarının koruma alanı içinde kalan tarihi Sulukule yenileme alanında uygulanan proje tam bir
“gentrification”(soylulaştırma) projesi
niteliği taşımaktadır.
İstanbul’un Dünya Miras
Listesi’ndeki dört alanından bir diğeri
de Sultanahmet arkeolojik parkıdır ve
oradaki arkeolojik kalıntıların bir bölümü üzerine Four Seasons Oteli’nin
iki ek yapısı inşa edilmiştir. Üç imparatorluğun başkenti olan İstanbul’un
her dönemde merkezi niteliğini koruyan bu en tarihi noktasında yer alan
söz konusu ek inşaatlar, Yargıtay kararıyla durdurulmuştur. Buna bağlı olarak da, alanda otelin sponsorluğunda yapılan arkeolojik kazılar da
bir yılı aşkın bir süredir durmuş ve
ortaya çıkan tarihi kalıntılar tüm doğal koşullara açık halde beklemeye bırakılmıştır. Bu, koruma adına geriye

dönüşü olmayan olumsuz bir durum
yaratmaktadır.
Listedeki dört alandan İstanbul
karasurlarında 1980’li yılların ortalarından başlayarak yapılan niteliksiz
restorasyonlar ve rekonstrüksiyonlar,
kilometrelerce uzanan bu özel kültür
varlığını yer yer zedelemiştir. Dünya
Miras Komitesi’nin uyarısıyla bu tür
restorasyonlar durdurulmuştur. Yine
de, karasurlarının belirli bölümlerinde uluslararası ilkelere uygun örnek
koruma çalışmaları yapılmış olması
sevindiricidir.
Dünyada tarihi değerlilik açısından İstanbul’un karşılaştırılabileceği tek kent Roma’dır. Roma, yukarıda
da belirtildiği gibi 1980’den bu yana,
Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Anlaşması’nın gerekleri paralelinde tarihi birikimi ve ününe yakışır bir
biçimde korunmaktadır. İstanbul’un
dört alanının da özgünlüğü yok edici,
dolayısıyla da geriye dönüşü olmayan
tehlikelerden uzak tutulması ve gereken koruma çalışmalarının uluslararası
bilimsel ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Sahip olduğumuz böylesine önemli bir değerin “Tehlike Listesi”ne düşüp düşmeyeceğinin uluslararası platformda tartışma konusu olması çok
üzücü ve bir anlamda utanç vericidir.
İstanbul’daki tarihi değerlerin otantiklik ve bütünlükleriyle korunması listenin ötesinde ve her şeyden önce, onun
özel değerini bilmesi gereken gerçek sahipleri olarak bizler için önemlidir.
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YENİKAPI BATIKLARI KONSERVASYON
ve REKONSTRÜKSİYON PROJESİ
UFUK KOCABAŞ*, IŞIL ÖZSAİT
KOCABAŞ, EVREN TÜRKMENOĞLU,
TANER GÜLER, NAMIK KILIÇ
Marmaray ve Metro Projelerinin
Yenikapı’daki istasyon alanında devam eden arkeoloji kazılarında, Bizans Dönemi’ne ait Theodosius Limanı dolgusu içinde otuz altı adet batık
gemi keşfedilmiştir. Kurtarma kazıları 2004 yılından itibaren İstanbul Arkeoloji Müzeleri başkanlığında sürdürülmektedir. Yük gemileri ve kadırgalar olarak iki başlıktan oluşan değişik
ebatlardaki batıklar, MS 5-10. yüzyıllar arasına tarihlendirilmekte ve son
zamanların denizcilik tarihiyle ilgili en
önemli keşfi olarak değerlendirilmektedir. Batıklar üzerindeki bilimsel çalışmalar İstanbul Üniversitesi (toplam
27 batık) ve Texas A&M Üniversitesi
(toplam 8 batık) tarafından sürdürülmektedir. İstanbul Üniversitesi adına
proje direktörlüğünü üstlenen Sualtı
Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim
Dalı başkanı Doç. Dr. Ufuk Kocabaş
ile İÜ akademisyenleri, tam zamanlı
uzmanlar ve İÜ lisans-lisansüstü eğitimi gören öğrencilerden oluşan toplam
35 kişilik ekip, 2005 yılından beri batık gemilerin dokümantasyonu, yerinden kaldırılması ve konservasyonu üzerinde çalışmaktadır1.
Anabilim Dalımız tarafından sürdürülen çalışmalarda toplam 25 batığın kazı alanındaki detaylı belgelemeleri ve in situ çizimleri tamamlanmıştır. Arazi yapısına uygun olarak ekibimiz tarafından geliştirilen
çok özel tekniklerle kaldırılan batıklar, 1:1 ölçekli detaylı çizim ve ince-

lemeler ile konservasyonlarının yapılacağı İÜ Yenikapı Batıkları Araştırma Merkezi’ndeki tanklarda koruma
altına alınmıştır.
2011 proje döneminde: YK 34 ve
35 batıklarının araziden kaldırılması;
YK 3, YK 6, YK 27, YK 20 batıklarının 1:1 ölçekli çizimlerinin 3-D digitizer cihazı FarArm ile laboratuvar ortamında yapılması; kazı alanında 1:1 ölçekte asetat üzerine yapılan tüm batık
çizimlerinin taranarak dijital ortama
aktarılması; YK 12 ve YK 1 batıklarının konservasyon süreçlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Liman Kazıları ve Batıklar

Türkiye’nin en büyük raylı toplu ulaşım ağını oluşturacak olan Marmaray ve Metro inşaat projeleri nedeniyle, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından 2004 yılı Kasım ayında başlatılan arkeolojik kurtarma kazıları, Yenikapı’da, Erken Bizans döneminin en büyük limanı olan Theodosius Limanı’nı günışığına çıkardı. Yüzyıllar boyunca antik Lykos (Bayrampaşa) deresi tarafından taşınan sediment
dolgusu sonucu işlevini yitiren limanda binlerce arkeolojik esere ulaşıldı. Bu kalıntılar arasında şimdiye kadar ele geçen otuz altı adet gemi batığı ise dünyanın en büyük Ortaçağ gemi
repertuvarına ulaşmamızı sağladı (Şekil 1). Marmara Denizi kıyısındaki limanın yüzyıllar içinde dolması sonucu
karada ele geçen batıklar, Bizans dönemi gemi tipolojisi, gemi yapım teknolojileri ve bu teknolojinin evrimine ilişkin eşsiz bilgiler sunmakta ve bu alan-

* Doç.Dr. Ufuk Kocabaş, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
1
Yenikapı Batıkları Projesi İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmektedir (Proje numaraları: 2294 & 3907 & 7381 & 12765).
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Şekil 1. Yenikapı kazı
alanı ve
batıkların dağılımı (İllustrasayon
T.Öner)

da çalışan bilim adamları için son zamanların kuşkusuz en önemli projesi
olarak kabul edilmektedir.
Gemilerin liman içinde ne tür bir
felaketle karşılaştığını kesin olarak
söylemek şu anda mümkün olmamakla
birlikte, fırtına ya da tsunami gibi bir
doğal afete maruz kaldıkları ve bir kısmının da kullanım ömrünü bitirerek
terk edildikleri bilim insanları tarafından tartışılmaktadır. Otuz altıya ulaşan batık sayısının, alanın henüz açılmamış sahil surlarına yakın olan kısmının da kazılmasıyla birlikte bir miktar daha artacağı düşünülmektedir.
Theodosius limanında bugüne kadar ortaya çıkartılan Otuz altı batık,
Erken ve Orta Bizans Dönemi’ne tarihlenen en büyük toplu gemi buluntusu olmasının yanı sıra, oldukça iyi
korunmuş halde günümüze ulaşmaları nedeniyle de önem taşımaktadır.
Formları ve in situ duruşları ile tamamen tanımlanabilir durumda olan Yenikapı batıklarına ait ahşap elemanların, orijinal gövde biçimleri, döşek ve
posta kavisleri izlenebilmektedir. Çoğunun karina üzerine ve birkaçının da
küpeştelerine kadar yükselen kaplamaları, özellikle tasarımları hakkındaki
bilgileri bütünleştirmemizi sağlarken,

yapım teknikleri hakkında da şimdiye
kadar bilinmeyen birçok veriye ulaşmamızı sağlamıştır.
Yenikapı batıkları; “yuvarlak
gemi” olarak adlandırılan yük gemilerinin yanı sıra, olasılıkla kıyı denizciliği
yapan orta ve küçük boyutlardaki gemiler ve balıkçı kayıklarına kadar değişik örnekleri içermektedir (Şekil 2).
Ayrıca, şimdiye kadar sualtı arkeologlarının çok nadir olarak karşılaştıkları “uzun gemi” olarak da adlandırılan
çektiri sınıfı kürekli gemiler, Bizans
Deniz İmparatorluğu’nun deniz ulaşımındaki çeşitliliği gözler önüne sermektedir. Zamanın dondurulmuş bir
kesitini sunan Theodosius Limanı’nda
bulunan gemiler, Geç Antik Çağ ve Ortaçağ gemi yapım teknolojisi ve gelişimini aydınlatmaktadır.
Eski gemi yapımcılığında Antik
ve Modern Çağlar arasındaki yarı yol
olan Bizans Dönemi’nde, geleneksel
kaplama-ilk tekniğinden, günümüzde de kullanılan iskelet-ilk tarzı tekniğe geçildiğini, günümüze kadar yapıla gelen arkeoloji kazılarından öğrenmiş bulunuyoruz. Antik Çağ’da ahşap
bir tekne inşa etmenin yöntemi, günümüzde kullanılan modern yöntemlerden oldukça farklıydı. Önce omurga ve
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Şekil 2.
Kazı alanının en büyük yük
gemisi
olan Yenikapı 22
batığı

Şekil 3-4. Gemi ahşaplarının
incelenmesi

eğrilerden oluşan bir iskeletin inşa edilmesi,
sonra da plakalardan oluşan bir kaplama sisteminin bunun üzerine raptedilmesi yöntemi
olan iskelet-ilk tekniği, önceden tasarlanarak
imal edilme özelliği ile daha ileri bir teknolojiyi temsil etmektedir. Bizans dönemine kadar geçen süreçte gemiler “kaplama-ilk” ya da
“Greko-Romen (Yunan-Roma)” tekniği olarak
adlandırılan, kaplama tahtalarının birleştirilmesiyle oluşturulmuş tekne kabuğuna, iskelet sisteminin sonradan monte edilmesiyle
üretilmiştir. Gittikçe gelişen ve büyüyen armayı taşımak için daha büyük ve güçlü teknelerin inşa edilmesi, iskelet-önce yöntemine geçilerek sağlanmıştır. Bu yöntemin benimsenmesinde en önemli faktör, kullanılan malzeme ve işgücünde sağlanan tasarruftur. Bu yöntemde kalaslara istenilen eğimin
verilmesi için büyük kütüklerin kesilmesi ve
ayrıca gemi inşa ustalarının büyük zamanını alan binlerce zıvana deliğinin açılması da
gerekmiyordu. Bu teknik gemilerin daha esnek, büyük ve güçlü olmasını sağlamaktaydı. Yenikapı’da saptanan 10. ve 11. yüzyıllara tarihlenen ve inanılmaz ölçüde korunmuş
gemiler, su kesimi altındaki kaplama sıralarının kavela-zıvana sistemi ile birleştirildiğini
göstermiştir. Batıkların mükemmel durumu
hiçbir şüpheye meydan vermeden kaplama
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Şekil 5. Görsel
notların kaydedilmesi

Şekil 6. Foto-mozaik çalışması

bağlantılarının sistematiğini ve gemilerin yapım teknolojilerini anlamamızı sağlamıştır (Şekil 3-4). Bu kavelazıvana sistemi, mümkün olan en düşük düzeyde kullanımıyla, iskelet-ilk
tarzı yapıma geçişteki son noktayı gözler önüne sermektedir. Bizans döneminde dönüm noktasını yaşamış olan
imalat felsefesindeki değişim ve gelişim, usta çırak ilişkisi ile püf noktaları aktarılan geleneksel yordamdan
kurtularak,detayları muhtemelen önceden tasarlanmış planlar plan üzerinde
çalışılan ve bir sonraki kuşaklara aktarılabilen bir yapıya bürünmüştür.

Arazi Çalışmaları

Batıkların kazı alanında in situ olarak
incelenmesiyle çalışmalar başlamaktadır. Üzeri açılan batıklar sırasıyla, etiketleme, fotoğraf, çizim, envanter ve
katalog çalışmalarıyla belgelenmektedir (Şekil 5). Çizim aşamasında, aynı
zamanda 3D tekniğinde belgeleme yapılmasına imkân veren Total Station
cihazı kullanılmıştır. Batıklar üzerinden bu cihazla alınan ortalama 20.000
nokta bilgisayar ortamında AutoCad
programıyla birleştirilerek gemilerin
dijital çizimleri yapılmaktadır (Şekil
6). Ayrıca gemilerin gövde kısımları-

nı oluşturan kaplamalar, şeffaf asetat
üzerine 1:1 ölçeğinde çizilerek detaylı
olarak belgelenmektedir.
Detay ve foto-mozaik çekimleri yüksek çözünürlüklü dijital fotoğraf
makinesiyle gerçekleştirilerek, mozaik
için çekilen fotoğraflar Adobe Photoshop
programında tek tek birleştirilmekte ve
yüksek çözünürlükte bir fotoğraf elde
edilmektedir.
Ekibimiz, 2006 yılından başlayarak sorumluluğunu üstlendiği 27 batıktan (Yenikapı 3, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
34, 35 ve Teiaş; toplam 27 batık) 25
adedini; detaylı belgelemelerini ve in
situ çizimlerini tamamlayarak, araziden özel tasarlanmış tekniklerle kaldırıp koruma altına almıştır. 2011 kazı
döneminde de arazide yeni bulunmuş
olan ve ekibimiz tarafından incelenecek olan YK 34 ve 35 numaralı batıkların in situ çizim, belgeleme ve kaldırma çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Tüm belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından batıkların
kaldırılması işlemine geçilmektedir.
Oldukça yumuşak ve bazen dağılgan
olan ahşaplar tarafımızca geliştirilen
yöntemlerle desteklenerek tek tek yer-
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Şekil 7. Demonte edilen batık
ahşaplarının
taşınması

lerinden kaldırılmaktadır. Bu yöntemlerle kaldırılan ahşap gemi elemanları kasalar içine sabitlenerek pasif koruma havuzlarında depolanmaktadır (Şekil 7).

Laboratuvarda 1:1 ölçekli 		
detaylı çizim ve incelemeler

Kazı alanından taşınarak, İÜ
Yenikapı Batıkları Araştırma
Merkezi’ndeki tanklarda koruma altına alınan batıkların detaylı incelemeleri bu laboratuvarda sürdürülmektedir (Şekil 8). Yurt dışında her biri doktora tezi olarak değerlendirilen bu tür
incelemelerin ilki, YK 12 numaralı batık üzerinde tamamlanarak, Dr. Işıl
Kocabaş’ın doktora tez konusunu oluşturmuştur. 2011 yılı proje döneminde YK 3, YK 6, YK 27 ve YK 20 numaralı batıkların 1:1 ölçekli dijital çizimler ile değerlendirmeleri, İÜ Yenikapı Batıkları Araştırma Merkezinde gerçekleştirilecektir. Detay çizimleri, Akdeniz ülkeleri arasında sualtı arkeoloji çalışmalarında ilk kez Üniversitemiz tarafından kullanılan Faro Arm
dijital 3D cihazı ile gerçekleştirilecektir (Şekil 9). İÜ Bilimsel Araştırmaları

Projelerinin sağladığı destekle şimdiye kadar iki adet FaroArm cihazı projeye kazandırılmış olup, batık sayısı göz
önünde bulundurulduğunda daha hızlı bir veri akışı için bu sayının gelecek
yıllarda arttırılması planlanmaktadır.
YK 27 Araş.Gör.Evren Türkmenoğlu (Doktorant), YK 20 Araş.Gör.
Taner Güler, YK 6 Arkeolog Can Ciner (Doktorant) ve YK 3 RestoratörArkeolog Ayşegül Çetiner tarafından
detaylı incelemeye alınmıştır. Gemi yapım tekniklerinin tespit edilmesini
amaçlayan bu incelemeler ülkemizde
ilk kez Üniversitemiz bünyesinde yapılmaktadır.

Analizler

Gemileri oluşturan ahşapların bilimsel incelemelerinde bazı analizlere
ihtiyaç duyulmaktadır.

Ahşapların cins-tür tayini: Ahşapların
cins-tür tayinlerinin yapılması gemilerin imal edildiği coğrafyanın belirlenebilmesi, yapım teknolojisinde geminin
değişik kısımlarında hangi tür ağaçların kullanıldığının tespiti ve geminin
daha sonra geçirdiği tamiratların saptanması açısından oldukça önem ta-
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şımaktadır. Bu analizler İÜ Orman
Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.
Dr.Ünal Akkemik tarafından gerçekleştirilmektedir. Toplam 26 adet batığa ait yaklaşık 2500 örneğin analizi
tamamlanmıştır.

Kimyasal analizler:
Ahşapların özellikle liman tabanlarındaki sülfürü depolamaları, bünyesinde demir korozyonu bulunan ahşapların konservasyon sürecini doğrudan
etkilemektedir. Sülfür ve demir analizlerinin yanı sıra, ahşap örneklerinin
bozulma dereceleri ve bozulmaya sebep
olan çevresel koşulların belirlenmesi
amacıyla ESEM (Environmental Scanning Electron Microscope) ve sediment
analizleri de (XRF, XRD, ICP-MS) yapılacaktır. ESEM analizleri ile yüksek çözünürlükte hücresel boyutta görüntüsü elde edilen ahşap örneklerinin incelenmesi hücre yapısında mantar, bakteri ve kabukluların yol açtığı fiziksel bozulma dereceleri tespit
edilecektir. ESEM analizi konservasyon prosedürü sonrasında da uygulanarak emdirme kimyasalının ahşap hücrelerine tamamen nüfuz edip etmediği, başka bir deyişle konservasyon işleminin sonucu anlaşılmış olacaktır. Ahşap örneklerinin bulunduğu ortamlardan alınacak sediment örnekleri üzerinde XRF (X-ray flourescence), XRD

Şekil 8. İÜ Yenikapı Batıkları Araştırma
Merkezi

(X-ray diffraction) ICP-MS (İnduktiv
Kapling Plazma-Kütle Spektrometresi)
analizleri yapılacaktır. Böylelikle sediment içindeki asit-baz oranı, tuzlar,
mevcut elementlerin varlığı ve oranları saptanarak çevresel koşullarının bozulmaya etkisini yorumlamak mümkün olacaktır.

C14 Yaş tayini:
Kazı alanında belirlenen otuz beş
batıktan sadece 3 adedi taşıdığı yükle
belirlenmiştir. Bu durum arkeolojide
kullanılan karşılaştırmalı tarihlendirme yönteminin sadece ahşap kalıntıdan oluşan batıkların tarihlendirilmesini olanaksız kılmaktadır. Bu nedenle gemilerden alınacak ahşap örneklerinin C14 yaş tayinlerinin yapılması imal edildikleri tarihin belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Geminin temel yapısını oluşturan omurga, eğriler ve kaplama tahtalarından alınan örneklerin yaş ortalaması, tarihlemede kullanılacaktır.
Ülkemizde yapılmayan bu analizler
Oxford Üniversitesi, Oxford Radiocarbon Accelerator Unit (ORAU) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Ahşapların bozulma durumlarının
tespiti: “Suya doymuş” olarak nitelenen batık ahşapları değişik bozulma durumlarında ele geçmektedir. Bo-

Şekil 9. Digitizer cihazı FaroArm ile çizim
çalışmaları
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Islak
Islak
Kuru
Su
Max. su Asıl su Gözenek
Batık Numune Ağırlık Yüzerlik
Yoğunluk
Yoğunluk
Hacim
Ağırlık Ağırlığı
içeriği içeriği
(cm3/
3
3
no
no.
(g)
(g/cm
)
(kg/mt
)
(cm3)
(g)
(g)
(w/w%) (w/w%)
cm3)
(g)
YK 1

F23/1
(Futtock)

4,69

4,465

4,47

0,15

0,60

4,09

134

678

682

0,90

YK12

K1

6,70

6,635

6,65

0,03

1,29

5,42

193

450

421

0,98

YK12

E2

4,20

3,890

3,90

0,23

0,71

3,49

182

481

491

0,84

YK13

Plank

6,65

5,240

5,25

0,80

1,20

5,45

229

370

454

0,47

YK27

Plank

4,48

4,000

4,01

0,36

1,40

3,09

348

220

221

0,76

Tablo 1. Bozulma durumu belirlenen bazı ahşap örnekleri

zulma durumu ahşabın içine çektiği
su miktarı ile derecelendirilmektedir
(Tablo 1). Konservasyon prosedüründe
uygulanacak kimyasal maddenin molekül ağırlığının belirlenmesinde önemli bir konu olan bozulma durumunun
tespiti gemiyi oluşturan her elemandan
alınacak örneklerin analizi ile gerçekleştirilecektir. Bu analizler İÜ Sualtı
Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim
Dalı’nda gerçekleştirilecektir.

Konservasyon

Ekibimiz gerçekleştirilen protokoller gereği toplam 27 adet batığın bilimsel incelemesi ve buna ek olarak
toplam 31 batığın konservasyon sürecini üstlenmiştir. Konservasyonun ilk
adımı olan gemi ahşaplarının tuzdan

Şekil 10-12. Demir korozyon ürünlerinin
uzaklaştırılmasına yönelik EDTA ve oksalik asit ile gerçekleştirilen kimyasal temizlik çalışmaları

arındırma prosedürü takip edilerek,
her bir havuz için tuz ölçümleri belirli
periyotlarla gerçekleştirilerek kaydedilmektedir (Tablo 2).
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Şekil 13-14. Kauramin yönteminin deneysel amaçlı amorf parçalar üzerinde uygulaması
Havuz & Havuz
Batık No Kapasitesi (ton)

YK 17

18

YK 27

38

YK 20

47

Tarih & tuz düzeyi (ppm)
13.05.09

23.07.09

02.09.09

12.11.2009

14.01.2010

1220

960

640

460

310

06.08.2009

06.10.2009

07.12.2009

20.01.2010

19.02.2010

1540

900

680

440

340

03.07.2009

11.08.2009

15.09.2009

20.10.2009

16.12.2009

990

680

580

370

300

Tablo 2. Bazı havuzlardaki tuz düzeyleri.

2011 döneminde Dr.Işıl ÖzsaitKocabaş başkanlığındaki ekip üyelerimizce tüm bilimsel çalışmaları tamamlanan YK 12 batığının konservasyon sürecinin bitirilmesi ve rekonstrüksiyona hazır hale getirilmesi
planlanmaktadır (Şekil 8,9). Bu konuda, Anabilim Dalı öğrencilerimizden Restoratör Namık Kılıç “Yenikapı 12 Batığı’nda Kullanılacak Konservasyon Yönteminin Araştırılması ve
Koruma Uygulaması” başlıklı yüksek
lisans tez çalışmasını sürdürmektedir
(Şekil 10,11,12).
YK 12 batığının konservasyonunun Kauramin yöntemiyle yapılmasına karar verilmiştir. Ülkemizde suya
doymuş ahşap konservasyonunda ilk
kez kullanılacak bu yöntemin testleri geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilmiş ve başarılı sonuçlar elde edil-

miştir. Çözeltinin hazırlanmasında
Kauramin-deiyonize su içinde karıştırılarak, üreol, butandiol ve trietonolamin kullanılacaktır. Ahşapların kalınlıklarına göre belirlenecek olan emdirme süresinin ardından kurutma prosedürüne geçilecektir (Şekil 13,14).
Bu işlem için boyutları 10x2x2 metre
olan mikrodalga fırından faydalanılacaktır (Şekil 15-16).
Texas A&M Üniversitesi tarafından bilimsel incelemesi tamamlanarak tarafımıza konservasyon için teslim edilen batıklardan YK 1’in konservasyon prosedürüne devam edilerek YK
2 ahşapları üzerindeki demir lekelerinin temizlenmesiyle birlikte konservasyon prosedürü başlatılacaktır (Resim
12a-b). PEG uygulaması başlatılan YK
1 batığında %30 PEG konsantrasyonuna ulaşılmıştır. 2011 proje döne-
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Şekil 15. Suya doymuş ahşap parçası (üst),
konservasyon uygulanmadan, doğal olarak
kurutulan ahşaptaki bozulmalar: Boyutsal
küçülme, çekme, çarpılma ve çatlaklar

Şekil 16. Suya doymuş ahşap parçası (üst),
Kauramin konservasyonu sonrasında eserin durumu. Konservasyon sonrası boyutsal
özellikler tam olarak korunmuştur (alt)

Şekil 17-18. YK 1 batığı ahşaplarının konservasyonunda kullanılacak PEG kimyasalının
hazırlanması ve tanka ilave edilmesi

minde % 45 konsantrasyona ulaşılarak
dondurarak kurutma prosedürü başlatılacaktır (Res.17-18).
Ayrıca detaylı incelemelerinin bitirilmesinin ardından YK 3, YK 6,
YK 27 ve YK 20 batıklarının üzerindeki demir lekelerinin temizlenmesiyle birlikte batıkların 2012 yılına
konservasyona hazır hale getirilmesi

amaçlanmaktadır.
İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları projesi, mümkün olanla olmayanın takım çalışmasıyla üstesinden
gelindiği öncü bir projedir. İstanbul
Üniversitesi uzmanları, batıkları yeniden canlandırarak denizcilik tarihindeki gerçek yerlerine iade etmeye
çalışmaktadır.
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LASER CLEANING IN RESTORATION
Although the laser has been used for cultural heritage protection and cleaning application essays for many years, thanks to the improvement about laser
technology in recent years the laser start to be use frequently. The laser cleaning method which do not contain any other risks that conventional methods
have, makes possible to the cleaning that are not able to do by previous cleaning
method.

RESTORASYON UYGULAMALARINDA LAZERLE TEMİZLİK
N. Mine YAR*
Lazer ve Restorasyon

Kültürel mirasın korunması alanında orijinal sanat eserlerine asgari düzeyde etki eden, itinalı ve daha hassas
temizleme tekniklerine yönelik talep
giderek artmaktadır.
Lazer sisteminin beraberinde getirdiği çözüm, bu ihtiyacı karşılayarak, restoratöre bugüne kadar kullanılmış olan diğer mekanik ve kimyasal
yöntemlerin dışında daha güvenilir bir
alet sağlamasıdır.
Lazerle ile temizleme sistemi, modern restorasyon endüstrisinin yeni
standartlarının gerektirdiği teknolojik
yeniliklere yönelik artan ilgi ve daha
çok kültürel mirasın korunmasından
sorumlu olan resmi makamların taleplerini karşılanmaktadır.
Devam eden araştırmalar sayesinde,
farklı malzemeler üzerindeki uygulama
alanı sürekli genişlemekte olup, lazer
artık anıtların, büyük tarihi ve sanatsal değere sahip binaların mimarisinde kullanılan taş yüzeylerin restorasyonunda da uygulanmaya başlanmıştır.

Tarihçe

Lazer ve Kültürel Mirasın Korunmasına ilişkin ilk denemeler, Amerika-

lı fizikçi J.Asmus tarafından 70’lerin
başında Venedik’teki tarihi binaların
mermer yüzeylerinde yapılmıştır (Ca’
d’Oro ve S. Marco Kiliseleri)
Bu uygulamadaki çok önemli diğer bir adım ise 90’ların başında Paris’teki Notre Dame, Charte gibi
bazı ünlü katedrallerin dış cephelerinin temizlenmesinde lazerin kullanılmasıyla Fransa’da atılmıştır. 1995 yılında, Teodorico Mausoleo’da bulunan
Ravenna’da Tuscany Bölgesi’nin CNR
- IFAC (Ulusal Araştırma Konseyi) ve
El.En. S.p.A desteklediği bir proje esnasında optik fiberle dağıtılan bir lazer
ışını sahada ilk kez test edilmiştir.
Restorasyon alanında lazer kullanımındaki artan ilgi nedeni ile geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalarda; sanat
eserleri üzerindeki lazer-malzeme etkileşimi ve farklı malzeme ve uygulamalar için en iyi dalga boyu, darbe genişliği ve enerji yoğunluğunun yayılması
konularına odaklanılmıştır.
Bu çerçevede başta anıtlar olmak
üzere, diğer restorasyon araçlarının
yanı sıra lazerle temizleme; titiz bir
şekilde yapılmalı, alt tabaka üzerinde hiçbir morfolojik ve kromatik değişikliğe sebep olmamalı ve iyi bir ablasyon verimine sahip olmalıdır1. Ayrıca

* Uzman Konservatör N. Mine Yar, Art Restorasyon
1
Ablasyon: yontma, katıdan gaz hale geçerek buharlaşma gibi ani erozyon yöntemleri ile bir nesnenin
yüzeyinden malzemenin kaldırılmasıdır.

KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2010

sistem, kolay kullanılabilir, ekonomik,
zor koşullarda çalışabilir ve erişilmesi
güç yerlere (açık havada veya metal iskeleler üzerinde) ışını yayabilir kapasitede olmalıdır. Değişik kaynaklar üzerindeki karşılaştırmalı denemeler, katı
hal lazerlerinin seçicilik ve verim bakımından en ideal birleşimi sunduğunu
göstermiştir.

Lazerin Çalışma Prensibi

Fotoablasyon belli maddelerin sadece dalga boylarından enerji absorbe etmesi prensibine dayanmaktadır. Kâğıt,
ahşap, deri, parşömen tekstil gibi malzemeler 1064 nm enerji absorbe etmezler ancak bazı mürekkepler, kırmızı pigmentler, parşömenleri ve deriyi
yumuşatmak için kullanılan bazı yağlar tarafından absorbe edilirler.
LASER( Light Amplification by
Stimulated Emissiom of Radiation/
Uyarılmış Emisyon Radyasyonu ile
Güçlendirilmiş Işık Lazer) kelimelerinin baş harflerinin birleşimi ile ortaya
çıkmıştır. Çalışma prensibine göre yüzeye ulaşan yüksek enerjili Lazer ışık
demeti kir partikülleri tarafından emilir. Ani ısınma sonucu genişleyen kir
partikülleri patlayarak gaz ve toz zerrecikleri halinde dağılır. Laser ışığının
etkili olduğu en güzel örneklerden biri
de taş yüzeylerinde en çok rastlanan siyah kabuklaşmalardır. Uygulamacıların çeşitli yöntemler ile kaldırmaya çalıştıkları bu kabuğu kolaylıkla alınması temizlik yöntemlerinde restorasyon
alanında bir çağın başlangıcı sayılabilir (Şekil 1,2).

Tarihi Eserlerin Korunmasında
Restorasyon Lazerleri

Katı hal lazerleri genellikle iki farklı darbe uzunluğu rejiminde çalışırlar.
Serbest devinimli tipte (Free Running,
FR), lazer çıkışı pompalama ışığının geçici şeklini yaklaşık olarak takip

Şekil 1. Lazerin çalıisma prensipleri

Şekil 2. Lazerin çalıisma prensipleri

eder. FR’de Lazer darbesinin genel süresi 200 µs’den mili saniyeye kadar değişir. Kısa darbeler, Q-Switch modunda (QS), anahtarlama aygıtına ve lazer
kazancına bağlı olarak 1 ila 100 ns’lik
lazer darbeleri ile elde edilir.
Günümüzde, gerek QS gerekse FR
teknolojileri kullanılmakta olup, bunlardan her biri birtakım avantaj ve dezavantajlar sergilemektedir. QS daha
yüksek bir ablasyon oranı sergiler ve
nokta büyüklüğü ise FR lazerden daha
azdır. Öte yandan, QS lazer daha kalın kabuk tabakalarının parçalanmasına yardımcı olabilen yoğun bir şok
dalgası oluşturur, Ancak aynı zamanda bu yoğun şok dalgası taş yüzeylerde mikro çatlak oluşumuna ve yarılmalara da neden olabilirler. Bu süreci izlemek oldukça zor olup, süreç genellikle göz ardı edilebilir ancak ısıl mekanik şok dalgası belki de kısa darbeli lazerle temizlemede karşılaşılan en
önemli yöntemdir. Bu nedenle, 30-60
µs’lik (Short Free Running)SFR lazer,
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her iki teknolojinin de avantajlarını
bir araya getirmek ve ısıl ve fotomekanik etkilerini azaltmak amacıyla, modellenmiş taş yüzeylerde kullanım bakımından esasen en gelişmiş çözümü
temsil eder.

Restorasyonda Niçin Lazer
Kullanılmalıdır?
Minimum Yayılabilirlik
Yüksek Kontrol Düzeyi
Seçicilik
Yüksek Hassasiyet

Minimum Yayılabilirlik

Lazer, cihaz ve işlenecek yüzey arasında fiziksel bir temas olmaksızın,
son derece kırılgan veya ağır değişime
uğramış yüzeylerde, konsolidasyon öncesinde dahi çalışmaya izin veren ilk
ve en önde gelen yöntem olarak nitelendirilmektedir. Bunun yanı sıra, yüzeylere doğrudan etki etmesi sebebiyle lazer, aşındırıcı malzemelerin veya
kimyasal maddelerin kullanılmasını
gerektirmez. Lazer yalnızca, sanat eserinin koşulları izin verdiği ölçüde, işlenecek yüzeyin suyla hafifçe nemlendirilmesine ihtiyaç duyabilir.

Yüksek Kontrol Düzeyi

Bozulmuş tabakanın kaldırılması
sırasında, tek bir darbe başına yalnızca bir kaç mikron kalınlığındaki kısmı
kaldıracak şekilde hesaplanarak, en üst
düzey hassasiyette derinliğin belirlenmesine imkân vermektedir

Seçicilik

Lazer, çeşitli malzemelerin renklerine bağlı olarak farklı ışık soğurma
katsayılarından yararlanır. Temizlenecek yüzey, çoğu durumda çok koyu
veya siyah renk bozulmasıyla çevrelenerek, ışığı tamamen emer ve lazer tarafından yapılan neredeyse ani bir kaldırma işlemine (ablasyon) izin verir.
Bunun tersine, malzemenin genellik-

le daha açık tonlardaki korunacak alt
tabakası (patina), ışığı daha çok yansıtarak lazerin etkisini sınırlar veya geciktirir.

Yüksek Hassasiyet

Temizleme süreci, çevreleyen alanlara mekanik veya ısıl olarak hiçbir şekilde etki etmeden, yalnızca lazer ışını
ile aydınlatılan bölgeyi içerir. Ayrıca,
fiber optik kullanan lazerler, daha girift yüzeylerin temizlenmesine olanak
verirler. Değişken odaklı el parçasının
kullanımı ilave bir esneklik sağlarken,
aynı zamanda geniş yüzey alanlarının
işlenmesine veya son derece ince detaylar üzerinde hassasiyet gerektiren çalışmalara izin verir.

Lazerle Taş Temizleme

Lazer, oldukça tatminkâr sonuçların alındığı stucco dekorasyonları da
dâhil olmak üzere, metotlar arasında
artık en kullanışlı olanıdır.
Atmosfer etkileriyle oluşan kirlenme nedeniyle hasar gören mimari elemanların lazer uygulaması ile temizlenmesi sırasında, özellikle anıtın tarihine saygılı olarak minimum düzeyde
zarar veren en etkili tekniktir.

Metaller

Lazerin sanatsal veya arkeolojik değeri olan metal parçaların koruma süreçlerinde kullanımı, taş sektöründekinden daha kısıtlıdır; bu sebepten
ötürü hala deneysel bir işlem türü olarak kalmaktadır.
Bununla beraber, lazerin olası kullanımı durumsal olarak değerlendirilmeli
ve bir ön teşhis aşaması yapılmalıdır.
Lazer kullanımı en başarılı etkinliğini, altın yaldızlı bronz yüzeylerin
üzerinden pasın ve korozyon tabakasının kaldırılmasında göstermiştir.

Çok Renkli Yüzeyler

Bu alanda yapılacak müdahale, lazer kullanımının hala bilimsel araştır-
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ma sonuçlarıyla yakından ilgili ve onlara bağlı olduğu, en hassas kısmıdır.
Temizlik sürecinde, koyu renk veya
açık renk karbonizasyonuyla ilgili olup
olmadığına bakılmaksızın bozulmuş
katmanların kaldırılmasına izin veren
en olumlu sonuçlar, iyi etki ve kontrol derecesiyle, freskli yüzeylerden elde
edilmiştir. Pigmentin yapısı, desteğe
yapışması ve korozyon tabakasının doğası ile sağlamlığı; restoratör tarafından duruma göre değerlendirilmesi gereken parametrelerdir.
Bunun yanında kağıt ve kağıt üzerinde
uygulanmış altın varak temizliğinde de
uygulamalar yapılmıştır. Özellikle çok
yıpranmış veya hassas eserler için en
iyi çözümdür.

Lazer Kullanımında Dikkat
Edilmesi Gerekenler

Tüm bu uygulamalarda uygulayıcıların
dikkat edecekleri noktalar:
Uygulama mesafesi ve eserin hassasiyet derecesi test edilmelidir. Bunun
için uygulamacının özel eğitime ihtiyacı vardır.
Uygulamaları mutlaka en düşük
ayardan yükselterek yapmak gerekmektedir.
Işık demeti halinde gelen makinenin etki alanı uzman tarafından belirlenmeli uygulama uzaklığı sabit kalmalıdır.
Ayrıca kullanan kişi yansıyan ışığın
etkilerinden korunabilmesi için özel
gözlük kullanmalıdır.
Bütün uygulamalar dikkat ve sabır
isteyen çalışmalardır. Dikkatin azalması halinde çalışmaya son verilmelidir.
Makineyi devamlı kullanımlarda her
1,5 saatte makine dinlendirilmelidir.
Çalışma alanı özel bir koruyucu
bantla ayrılmalı ve uygulama alanına
gözlüksüz girilmemelidir.
Uygulayıcı makineyi kapattıktan

sonra anahtarını üzerinden almalıdır.
Aksi takdirde alanda uygulamayı merak eden gözler bilinçsizce kendilerine
zarar verebilirler.

Türkiye’de nerelerde uygulamalar
ve etkinlikler yapılmıştır?
Türkiye’de yeni olmakla birlikte lazerin kültür varlıklarının korunması ile
ilgi bazı projelerde kullanılmıştır.
Bu projeler:
Sivas gök medrese portal kapısı mukarnasları restorasyonu 2009 (Şekil
3,4); Art Restorasyon tarafından yürütülen bu çalışmada QS Tunder Art
cinsi makine taş yüzeyindeki siyah kabuklaşmaları ve özellikle mukarnas,
kabartma yazı gibi çok girift ters açılı yüzeyleri iskelede, yerden yaklaşık 5 metre yukarıda rahatlıkla kullanan restoratör makinenin sağladığı
imkânlarla eser yüzeyine zarar vermeden bir seferde kolaylıkla alabilmiştir.

Şekil 3.Sivas gök medrese portalı

Şekil 4.Sivas gök medrese portalından
detay

83

84

KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2010

Şekil 5. TİEM Ab-ı Hayat sergisi
taş temizliği

Şekil 6. TİEM Ab-ı Hayat
sergisi taş temizliği detay

Şekil 7. TİEM Ab-ı Hayat
sergisi taş temizliği

Şekil 8.
Hırka-i
Şerif

Şekil 9.
Hırka-i
Şerif’teki
simli perdeler

TİEM’de 14 Mayıs-20 Temmuz
2010tarihleri arasında açılmış olan
Ab-ı Hayat Geçmişten Gününüze su ve
su kültürü konulu sergideki eserlerin
restorasyonu da Art restorasyon ve QS
Tunder Art marka makinesi tarafından gerçekleştirilmiştir (Şekil 5,6,7).
Hırka-i Şerif’in Altın sim ile işlenmiş kadife perdelerin temizliği (Şekil 8,9); Marmara Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversiteleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının yürüttüğü 3 ay süren konservasyon çalışmaları tamamlanarak
20 Ağustos 2010 Cuma günü ziyarete açılmıştır.
1400 yılında kuran-ı kerim sergisi
TİEM 5 Eylül-1 Aralık 2010 Sergiye
yer alan eserlerin restorasyon çalışmalarını gerçekleştiren Sayın H.Karagöz
(Resim 10,11), G.Mavili ve M.Er çalışmada QS Tunder Art marka makine
kullanılmıştır.
Uygulama projelerinin yanı sıra
11-15 EKİM 2010 tarihlerinde
İstanbul’da “Kültürel Mirasın Korun-

Şekil 10-11. Kitap
restorasyonu

masında Lazer Temizliği” konulu eğitim etkinliği düzenlenmiştir. (Şekil
12,13,14,15)
YTÜ Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO, TBMM Milli Saraylar Daire
Başkanlığı, Bresciani SRL-TR ve Art
Restorasyon işbirliği ile Türkiye’de lazer teknolojisinin restorasyon alanında
kullanımının tanıtıldığı bir dizi etkinlik kapsamında, İtalya Kültürel Mirası Koruma ve Değerlendirme Enstitüsü (ICVBC-CNR) araştırmacılarından
Koruma Bilimcisi Kimyager Dr. Antonio Sansonetti, lazer temizliğinde uzman serbest restoratör Anna Brunetto
ve Bresciani SRL-TR’den Sayın Vittorio Bresciani eğitimci olarak katıldılar.
Eğitimciler, lazer ablasyonunun fiziksel ilkeleri, yararları, dezavantajlarını ve son yirmi senede İtalya’da edinilen deneyimleri aktardılar.
Organizasyonun diğer bölümüne ev
sahipliği yapan Yıldız Şale atölyelerindeki üç günlük çalışma sürecinde ise,
Art Restorasyonun Türkiye’ye getirmiş
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Şekil 13-14.
Lazer Kursundaki
deneme
çalışmaları

Şekil 12.
Lazer
kursu
afişi

Uygulama seansları sırasında katılımcıların çoğu lazer temizliğini kendileri
deneme şansını elde etti ve bu uygulamanın faydaları ve zararlarını kendileri değerlendirme fırsatı yakaladılar.

Sonuç

Şekil 15. Lazer kursu katılımcılari

olduğu son sistem Tunder Art marka Q-Switch makine ile yapılan uygulamalarda; müze deposundan seçilen
kumtaşı, mermer, varaklı ve boyalı ahşap, kumaş, kağıt, resim ve metal eserler üzerinde bir dizi test yapılarak korozyon yüzeylerin, resimlerde üstten
boyamaların, kumaşlardan toz parçacıkları ile kurumun ve taşta siyah kabuklanmaların temizlenmesi sağlandı.

Lazer yeni olmasına karşın dünyada çok hızlı ilerleyen bir teknolojidir.
Son yıllarda yapılan geliştirme çalışmaları neticesinde restorasyon uygulamaları içinde geniş bir alanda kullanılmaya başlanmıştır.
Klasik yöntemlere oranla çok daha
güvenilir ve kontrollü bir sistem olması her geçen gün uzmanların dikkatini
daha fazla çekmesine yol açmaktadır.
Yakın gelecekte restorasyon alanındaki temel elemanlardan birisi haline
geleceği, bu şekli ile geleceğin restorasyon teknolojisi tanımını kullanmanın
abartı olmayacağı kanaatindeyiz.
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CENDERE - HAMİDİYE POMPA İSTASYONU
RESTORASYONU PROJE VE UYGULAMA SÜRECİ
GÜLSÜN TANYELİ*

Hamidiye Suları adını taşıyan ve II.
Abdülhamit döneminde inşa edilen şebekenin bileşenleri Cendere Pompa İstasyonu binasıyla birlikte Levent’te su
kulesi, Balmumcu’da depo ve yüzü aşkın sayıda çeşmedir. Endüstri mirasımızın önemli örneklerinden olan binanın resmi açılışı 31 Ağustos 1902’de
yapılır (Şekil 1).
Kağıthane Suları, içme suyu kalitesi bakımından tercih edilmiş ve yüzyıl sonunda buhar makinaları kurularak Taksim Suyu’nun beslenmesi için
çalışılmıştır. Bu projenin istenen verimi sağlayamamasından ötürü, Kağıthane sularının toplanarak Cendere’de
yapılan su pompa istasyonu ile yükseltilmesi çalışmaları başlar. 1883 yılında Terkos Gölü’nden İstanbul’a su sağlayan ve buhar gücüyle çalışan pompalar sayesinde su uzak mesafeden getirilebilmişti. Cendere’de gerçekleştirilen teknolojik yenilik 2260m. uzaktaki
bir su kulesine su seviyesinin yaklaşık
olarak 120m. yükseltilmesidir. Sözkonusu çalışmaların yapılmasına memur
olan Mirliva Bertie (Berthier?) Paşa ve
yardımcısı Binbaşı Ziya Bey’in yerine
Hendese-i Mülkiye hocası ve Ticaret ve
Nafia Nezareti Sanayi Müdürü Hulusi
Bey, 3 Eylül 1317 (16 Eylül 1901) tarihli raporunun ardından, inşaatın teknik müdürü olarak görevlendirilir1.

Yapım süreci ve özellikleri dönemin
yayınlarında2 ayrıntılı olarak betimlenen pompa istasyonunun, bu belgelerde ve arşivlerde detaylı fotoğrafları da
yer almaktadır (Şekil 2). Hamidiye su
sistemi ve yapım süreciyle ilgili birçok
özgün belgenin yayımlandığı yakın tarihli çalışmalar da bulunmaktadır3.
Cendere Pompa İstasyonu, deniz
seviyesinden 34 m. yükseklikte konumlanmıştır. 600 metreküplük iki
adet depoyla birlikte inşa edilen tek
katlı yapı, yaklaşık olarak 35x25 m.
büyüklüğündedir. Eski kaynaklarda
“fabrika” olarak adlandırılan pompa istasyonunun ana binasında merdivenlerle çıkılarak ulaşılan iki kanatlı demir bir kapıdan girilen büyük bir salon
ile güneybatı kanadında kazan dairesi ve kömür deposu olarak kullanılmış
mekanlar; kuzeydoğu kanadında ise
müdür, amele odaları ve tamirhane bulunmaktaydı. Pompalar, yapının merkezi kesiminin yükseltildiği ana salona
yerleştirilmiştir (Şekil 3). Suyu basınçlandıracak makineler olan pompalar
ve onlara buhar gücü sağlayan kazanlar (Şekil 4), Escher-Wyss & Cie. isimli Zürih, İsviçre merkezli bir şirket tarafından imal edilmiştir.
Özgün durumunu büyük oranda
koruyabilmiş yapının dış kütlesi zaman içinde bacasını yitirmek dışında
önemli bir müdahaleye uğramamıştır
(Şekil 5). Bununla birlikte kazanlar

* Yrd.Doç.Dr. Gülsün Tanyeli, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
1

BOA,İrade Hususi(Yıldız Saray-I Hümayunu, Başkitâbet Dairesi, 4118), 1319 C 17/ 21 Eylül 1901.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade, Hususi (1319 C 17), 3 Eylül 1317 / 16 Eylül 1901; Anon., “Kağıthane Menba Suları Manzaraları”, Servet-i Fünun, İstanbul, 13 Haziran 1318, s. 583; BOA, Y.MTV ,sızca musavver risale”, İstanbul 1319/1903; Besim Ömer, “Kağıthane Suları ve Hamidiye Çeşmeleri”, Nevsal-ı Afiyet, 3.
Sene, İstanbul, 1320, s. 1-28.
2

3

Z.Kurşun, vd., Bâki Kente Âb-ı Bekâ Hamidiye, İstanbul, 2006.
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Şekil 1.2.3.4. Cendere Hamidiye Su Pompa İstasyonu’nun inşa edildiği döneme ait fotoğrafları. (İstanbul Üniversitesi, Abdülhamit Albümleri Arşivi)

ve pompalar zaman içinde sökülmüştür. Bu süreçte elektrikli pompaların
kullanımı ile bazı mekanlarda değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, kuzeydoğu kanadının ön cephedeki köşe
odası trafoya dönüştürülmüş, pompa
salonu ve kazan dairesi daha sonraki dönemlerde, atölye ve büro odaları
olacak şekilde duvarlarla bölünmüştür (Şekil 6). Bu değişimler sırasında su ve elektrik borularının geçişini
sağlamak amacıyla duvarlarda oyuklar açılmıştır. Ancak, ana salonda söküm ve onarım işlerinde kullanılmak
için gezer bir köprü üzerine yerleştirilmiş vinç ve depoların vanaları ko-

runabilmiştir (Şekil 7). Pompa binası
dışında mevcudiyeti bilinen ek yapılardan da sadece biri günümüze ulaşmıştır.
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ayazağa Mahallesi, Cendere Mevkii, 4 Pafta, 3 Ada, 14 Parselde bulunan yapının sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü’dür (İSKİ).
Kültür varlığı parseli olan geniş bahçe yoğun ağaç ve bitki dokusuna sahiptir ve tabiat varlığı olarak tescillenen anıtsal bir çınar ağacı da yapının arkasındaki yamaçta yer almaktadır (Şekil 8).
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Şekil 5. Yapının ana girişinin de yer aldığı
ön cephesi (2001).

Şekil 6. Pompa salonundaki sonradan yapılan duvarlar sökülürken

Şekil 7. A binası ana mekanında duvarların
kaldırılması sonrasındaki durum ve korunabilmiş donatılar.

Şekil 8. 933 nolu anıt ağaç Batı çınarı ve
Evyap Camisi (2001)

Cendere Pompa İstasyonu 1990’lı
yıllarda fonksiyonunu sürdürmekle beraber4, şehrin ancak birkaç çeşmesine su vermekteydi. İTÜ Restorasyon
Programında hazırlanan bir yüksek lisans tezi5 ve 1999 depremi ertesinde,
İSKİ, yapının özgün işlevinin sürdürülmesini istemekle birlikte bir sosyal
ve kültürel merkez olarak kullanılmasını öngörmekteydi. Bu doğrultuda hazırlanan restorasyon projesindeki müdahale kararları (yapısal güçlendirme,
su depolarının sızdırmazlığının sağlanması, geç dönemlere ait niteliksiz duvar ve bölme eklerinin kaldırılması,
tüm yüzey kaplamaları ile kapı ve pencerelerin onarımı) ile yeni mekanların

düzenlenmesi ve tüm yapının elden geçirilerek yenilenmesi önerileri İstanbul
1 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 31.10.2001
gün ve 13319 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda, A binası olarak adlandırılan pompa istasyonu ana
yapısı sergi, seminer, harita ve kütüphane odaları ile idare birimleri ve ortak ıslak hacimler içeren bir yapı olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Ayrıca,
bahçesinin olanaklarını doğal ortamı
zedelemeden düzenleme ilkesiyle değerlendirilmesi önerilmiş ve yapı içinde bulunan eski trafonun, yeni tesisat
ve servis mekanlarının ise parselde bu-

4

K. Çeçen, Taksim ve Hamidiye Suları, İstanbul 1992, s.167-205.

N. Kaya, Cendere Su Pompa İstasyonu Restorasyon Projesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1998, s. 99;
5
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Şekil 9. A binası ana salonunda taşıyıcı
sistem ve çatının iyileştirme müdahaleleri
sonrasındaki görünümü.

Şekil 10. Baca yerinin mevcut kesiminin
korunarak sergilenmesi.

Şekil 11. 12. Güneydoğu cephesinin onarım öncesi ve sonrasındaki durumu

lunan müştemilat binaları içinde yer
alması uygun bulunmuştur6.
Onaylı proje doğrultusunda yapılan ihale sonrasında onarım çalışmaları 2006 yılı Ekim ayında başlamıştır. Bu süreçte, projede önerildiği gibi,
özgün kullanım sırasında pompa makinelerinin yer aldığı ana salona sonradan eklenen duvarlar ile kazan dairesine eklenen duvarlar kaldırılmış,
güçlendirme çalışmaları yapılmış, çatı
makaslarının rüzgar bağlantıları da
taşıyıcı sistem uzmanları tarafından
projelendirilerek uygulama gerçekleştirilmiştir (Şekil 9).
Cendere- Pompa İstasyonu, altında bulunan su depolarından dolayı ve
6

bulunduğu konum itibariyle zemin
suyu kaynaklı nemden çok fazla etkilenmektedir. Kötü kullanım ve bakımsızlıkla birlikte yapıdaki birçok bozulmanın ana sebebini oluşturan bu soruna çözüm olması için Cendere - Kağıthane Yolu’nun yapımı sonrasında yoldan yaklaşık iki metre kadar çukurda
kalan bahçe ve yapı için önerilen drenaj sisteminin, verilen detay doğrultusunda yapılarak ana kanala bağlanması sağlanmıştır. Ayrıca, bir kesimi binanın altında bulunan su depoları da
temizlenerek gerekli yalıtımlar yapılmış ve bina üst yapısını etkileyecek
su sızıntıları engellenmiştir. Bu çalışmalar esnasında ortaya çıkarılan baca

G.Tanyeli, K.Kuzucular, D.Aslan, N.Baturayoğlu Yöney, “Cendere Hamidiye Water Pump Station, İstan-

bul”, ICOMOS International Symposium: Conservation of the 20th Century Architectural and Industrial Heritage, İstanbul 18-19 Mayıs 2002, YEM Yay., İstanbul 2006, s.169-172.
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Şekil 13. Arka cephede saçak silmesinde
temizlik çalışmaları

Şekil 14. Ön cephede ana salonun yükseltilmiş kesiminde kırılmış olan saçak kornişinin Kandıra taşı ile bütünlenmesi sonrasındaki durumu.

yeri/temeli ve kazanlarla olan bağlantının tespitleri yapılmış ve sergilenebilecek kesimleri onarılmıştır (Şekil 10).
Duvarların nemden dolayı kabarmış sıvalarının raspası ve kuruması
sonrasında malzeme raporunda tanımlanan doğrultuda uygulama yapılmıştır
(Şekil 11,12). Özgün durumunda, eski
fotoğraflarda da görüldüğü üzere, yapı
saçak ve sövelerinde kullanılan açık bej
renkli doğal taşa göre daha koyu renkli
bir boya katmanı sıvayı tamamlamaktadır. Ancak zamanla tüm taş yüzeyler
dahil edilerek tüm yapının sarı renkli olarak boyandığı görülür. Tüm uğraşlara rağmen taşa nüfuz etmiş boyayı sökmek mümkün olmamış ama üzerindeki siyah kabuk oluşumları ve kirler temizlenmiştir (Şekil 13). Taş üzerindeki boyanın rengine kıyasla sıva
daha açık renkte bırakılarak, taş ve sıvalı yüzeyler arasındaki kontraslık tersine çevrilerek elde edilmiştir. Öte yanda, malzeme raporunda önerildiği üzere, eksik olan saçak silmesi ve çatı parapeti harpuştasının yenilemelerinde
Kandıra taşı kullanılmıştır (Şekil 14).
Uygulama sürerken, İSKİ Genel
Müdürlüğü için YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzecilik Yüksek Lisans Programı Öğretim Görevlileri ta-

rafından hazırlanan “İstanbul Su Medeniyetleri Müzesi Terkos Terfi İstasyonu ve Cendere Pompa İstasyonu’nun
Müzeleştirilmesi İçerik ve Yöntem
Raporu” doğrultusunda CendereHamidiye Pompa İstasyonu’nun İstanbul Su Medeniyetleri Müzesi kapsamında yeniden işlevlendirilmesi öngörülmüş ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında 17.04.2007 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda proje revizyonu gündeme gelmiştir. Sözkonusu protokol uyarınca müze senaryosunun ve sergileme içeriğinin hazırlanması sonrasında ana bina ve müştemilat yapılarının restorasyon revizyon
ve iç mimari kesin projeleri ile peyzaj
projelerinin revizyon çalışmaları hazırlanmış; ayrıca, İSKİ Genel Müdürlüğü
tarafından yine parseldeki tescilli ağaçlara yönelik İÜ.Orman Fakültesi’ne
“İSKİ-Cendere Hamidiye Pompa İstasyonu Yeşil Doku Analizi ve Bakım Raporu” hazırlatılmıştır.
İstanbul Su Medeniyetleri Müzesi kapsamında geleneksel olarak suyun kente ulaştırılmasının teknolojik arkaplanını öne çıkaracak bir işlevi üstlenen Cendere Hamidiye Pom-
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Şekil 15. 16. Uygulama sürecinde ana salonda ortaya çıkan volan ve transmisyon kanalları ile sergileme için yükseltilmiş döşeme uygulaması.

pa İstasyonu’nda makineler salonu ile
daha önce seminer salonu olarak önerilmiş eski kazan dairesinin sergileme
amacıyla kullanılması öngörülmektedir. Ana salona bitişik kuzeydoğu kanadındaki bazı mekanlar da aynı şekilde sergi alanına dahil edilmiş ve genel
kontrol amaçlı kullanım dışında, idari mekanların B binasında yer alması
uygun görülmüş ve B binasının mekan
düzenlemesi bu yönde değiştirilmiştir.
Cendere Pompa İstasyonu’nu özürlülerin de ziyaret edebilmesi düşünülerek önceki projeye göre bazı küçük değişiklikler yapılmıştır için onaylı projenin hazırlanması sırasında bu durum bilinmediğinden, döşeme kaplaması önerisi değiştirilmiştir. Özgün
kaplama kendi tekniğinde ve malzemesiyle tamamlandıktan sonra bu kesimin de sergilenmesi sağlanmıştır (Şekil 15, 16). Sergi alanı olarak kullanılan mekanların bazı kapılarında kasa
ve kanatlar kaldırılarak geçitler kemerli açıklık olarak bırakılmış ve döşeme
farkları dikkate alınarak rampalar yerleştirilmiştir. Eskiden kömür deposu
olarak kullanılan mekanın boyutları ve
konumu itibariyle ortak ıslak hacimleri içerecek biçimde kullanımı sürdürülmüş ancak engellilerin kullanabilmesi

için yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.
Pompaların elektrikle çalıştırılmaya başlandığı tarihten itibaren yapının
kuzeydoğu köşesinde trafoya dönüştürülmüş odanın yeniden kazanılması için öncelikle parsel içinde C binası olarak adlandırılmış yapının bu işleve göre yenilenmesi önerilmiştir. Ancak, böyle bir kullanımda elektrikle ilgili idarenin buraya ulaşma şartları ve
standartlardan ötürü alınan gerilim
değiştirilerek daha küçük bir pano ile
parsele enerji sağlanmıştır. C binasının
yerine ise, müze işlevinin tamamlayıcısı olan bir kitap satış mekanı önerilmiştir (Şekil 17). C yapısı daha önce
arkasında bulunan bir başka yapının
duvarlarını keserek yerleştiğinden buradaki yüksek toprağı ve ağaçları da
tutması öngörülen yeni yapı, oturum
alanı ve yüksekliği aynı olmakla birlikte dönem farkını tanımlayan ve geri
alınabilirliği daha kolay bir sistemle
tasarlanmıştır.
Mekanik tesisat için İSKİ Genel
Müdürlüğü tarafından restorasyon
projesi sonrasında elde edilerek ihale
dosyasına eklenmiş projeler de yeniden
ele alınarak yeni işleve göre proje müelliflerinin gözetiminde güncellenmiş-
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tir. Bu nedenle, mekanik tesisatın gerektirdiği donanımların yerleştirilmesi
için bina ve parsel içinde en uygun yerler belirlenerek projeye işlenmiştir.
Tescilli kültür varlığı 14 parsel içinde, İstanbul 1 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.04.2001 gün ve
12738 sayılı kararı ile tabiat varlığı olarak tescil edilmiş ağaçlar bulunmaktadır. Yukarıda sözü edilen raporla
parselde bulunan tüm ağaçların güncel durumları tespit edilip uygulanması gereken bakımlar önerilmiştir. Bunların içinde en özel öneme sahip olan
933 numaralı Batı çınarı gövde çapı,
boyu, tepe tacı genişliği gibi boyutları ve genel görünümü ile sıra dışı özellikler taşıyan anıt nitelikli bir ağaç
olarak tanımlanmıştır. 428 numaralı
göknarın da yapının ön cephesinde giriş merdiveninin hemen yanında olan
ve ölümcül nitelikli kurumaları olmakla birlikte bu durumunu koruyabileceği ve çevreye ani bir etkisinin olmayacağı belirtilmiştir.
Parselin ağaçlarla birlikte tescil
edilmiş, kabayonu-moloz taş ihata duvarlarında yol cephesinde daha özenli
bir işçilik ve demir parmaklıklar görülür. Parselin doğu tarafında, B binasının yan cephesiyle aynı hizadaki duvar

üzerindeki kapıdan arkadaki alana ulaşılır ve buradaki bir merdiven, oldukça dik bir eğimle yukarıda sözü edilen
anıtsal çınarın bulunduğu alana ulaşır ve bir platform oluşturur. Rölöve
tespitleri sırasında burada bulunan ve
bu alana C binası tarafındaki otoparktan ulaşılan bir rampayla kullanılmasına olanak veren yine ahşap elemanlarla
bir düzenleme önerilmiştir (Şekil 18).
Parselin bu platformun üzerinde kalan
kesimi daha da sert bir eğimle yükselir
ve doğal durumuyla kullanılmaya elverişsiz bir yapıdadır.
Parselin kuzey ve güney kesimlerinde, binanın iki yan cephesi hizasına,
yoldan girilebilen, kısıtlı olmakla birlikle park imkanı verecek alanlar bulunmaktadır. Daha önceleri de benzer
kullanımları nedeniyle, bu alanlarda
biraz daha örgütlenmiş ve yeni yolun
yarattığı olumsuzlukları olabildiğince bertaraf eden denetimli düzenlemeler önerilmiştir. Binaya, artık yoldan
düzayak ve özgün bahçe kapısından geçerek girmek mümkün olmadığı için,
kuzey tarafındaki esas olmak üzere bu
park alanlarından ulaşmak sözkonusu
olacaktır. Ayrıca, yoldan kaynaklanabilecek olumsuzlukları (uygulama sürcinde bir arabanın düşmesi sonucunda
bahçe duvarının bir kesimi ve yanında-

Şekil 17. Parseldeki niteliksiz bir yapının
yerine müze işlevi nedeniyle tasarlanmış
olan kitap satış ve giriş kontrol yapısı

Şekil 18. Anıtsal ağaç çevresi düzenlemesi
sonrasında niteliksiz ahşap müştemilatların yerine peyzaj projesi kapsamında gerçekleştirilen destek yapısı.

KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2010

Şekil 19. Onarım sonrası durum ve yükseltilmiş yol kotu sebebiyle yapılan koruma
bariyeri

ki kapının babaları yıkılmıştır) en aza
indirmek, bahçe duvarının önündeki
tescilli çınarları da korumak üzere, yolun kenarına bir bariyer oluşturulmuştur (Şekil 19).
Bu binada gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sürecinde dönemin
mühendislik projeleriyle ilgili oldukça
önemli bir grup çizim tesadüfen bulundu. Üç cilt olarak büyük boyda katlan-

mış levhalar halindeki çizimler, muhtemelen Dersaadet Anonim Su Şirketi için, Carl Franke tarafından hazırlanmıştır. 1888 yılında kurulmuş olan
şirketin 1913 tarihli projeleri, hangi süreçteki istek üzerine hazırladığı
bilinmemekle birlikte, Bahçeköy’deki
bendlerin de ele alındığı yeni filtre ve
aktarma istasyonu önerileri belki de
savaş nedeniyle hayata geçirilememiştir ve üzerinde daha ayrıntılı çalışılması için zamana ihtiyaç vardır.
Cendere Pompa İstasyonu ana yapı
(A) ve müştemilatı (B) ile peyzaj düzenlemeleri ve küçük ek yapıları 2009
yılında tamamlanmakla birlikte sergi düzenleme çalışmaları sürmektedir.
Terkos Pompa İstasyonu’yla birlikte
“Müze” izinleri alınmasına rağmen bu
yönde kullanımı konusunda belirsizlikleri olan her iki yapının biran önce
kentin kültürel yaşamına kazandırılmasını ummaktayız.

PROJE KÜNYESİ; İBB, İSKİ Genel Müdürlüğü, İTÜ Mimarlık Fakültesi-İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, Proje Yönetimi: Y.Doç.Dr. Gülsün Tanyeli, Öğ.Gör.Dr. Kâni Kuzucular (2001-2007), Peyzaj Projesi:
Öğ.Gör.Dr. Deniz Aslan, Restorasyon Revizyon ve Yeni Kullanım Projesi (2007): Y.Doç.Dr. Gülsün Tanyeli, Doç. Dr. Arzu Erdem, Y.Doç.Dr. Cem Altun, Y.Doç.Dr. Nurbin Paker, Y.Doç.Dr. Hüseyin Kahvecioğlu, Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi ölçme ve çizimleri: Nurdan Kaya Karaaslan (1998 YL Tezi
+ 2001), Araş.Gör. Nilüfer Baturayoğlu (2001-Proje Asistanı), Kürşat Öztek (2001), Özen Aksu (2007),
Gül Ertekin (2007), Peyzaj Projesi Çizimleri: D.S. Mimarlık, Restorasyon,Peyzaj Mimarlığı San.ve Tic.
Ltd.Şti., Optik Aletlerle Ölçüm : İMGE Harita, İnşaat, Turizm, Gıda San.ve Tic. Ltd.Şti., Malzeme Raporu: Prof.Dr. Erol Gürdal, Prof.Dr. Ahmet Ersen, Araş.Gör İrem Verdön (2007), Taşıyıcı Sistem Raporları: Prof.Dr. Feridun Çılı, Doç.Dr. O.Cem Çelik, Araş.Gör. Haluk Sesigür, Yüklenici: Rena İnşaat, Sanayi
ve Ticaret Ltd.Şti. 2006-2007, Atelye Mim-Özbersan (2008-2009)
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PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ
2007-2010 YILLARI RESTORASYON ÇALIŞMALARI
HÜLYA AKTAŞ*
KONUMU VE KISA TARİHÇESİ
Pertevniyal Valide Sultan Camii,
Eminönü İlçesi Gureba Hüseyin Ağa
Mahallesi’nde, Aksaray Meydanı’nın
kuzeybatı kesiminde, Adnan Menderes Bulvarı, Millet Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nın kesiştiği köşede yer
alır (Şekil 1).
“Işık, nur saçan” anlamına gelen
adını camiye veren Pertevniyal Valide
Sultan (1812-1883) (Uluçay, 1980),
II. Mahmud’un eşi ve Abdülaziz’in
annesidir. Valide Sultan’ın hayatı boyunca yaptırdığı pek çok eserinden
biri olan Pertevniyal Valide Sultan
Camisi; cami, şadırvan, mektep, türbe, muvakkithane ve sebilden oluşan
bir külliye olarak tasarlanmış ve inşaatı 3 yıl sürmüştür.
Pertevniyal Valide Sultan
Camii’nin mimarı olarak bazı kaynaklarda Sarkis Balyan ve Agop Balyan,
bazı kaynaklarda ise İtalyan Montani Efendi’nin adı geçmektedir. Ancak Sarkis ve Agop Balyan’ın tasarım
ve yapımla ilgilerini gösteren çok sa-

yıda belge Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde mevcut olup, yapının mimarı
olarak isimleri kabul görmüştür (Fom
Group,2007).
Çeşitli dönemlerde yapılan imar ve
yol çalışmaları nedeniyle, külliyenin
cami dışında kalan yapıları yıkılmış
ya da taşınmıştır. Cami ise 19561959 yılları arasında Aksaray Meydanı düzenlemesi, Vatan ve Millet Caddeleri’nin açılması,1969’da başlayan
alt geçit ve üst yol çalışmaları sonucunda, yol kotuna göre aşağıda kalmıştır (Batur,1994).

Mimari Özellikleri

Camii ana mekânı l0 metre x l0 metrelik kare bir alt yapıya oturan yüksek kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Kubbe altındaki mekân, askı kemerlerinin pandantifleri geniş tutularak yanlara doğru açılmıştır. Böylece kubbenin büyük olmayan çapına karşılık daha geniş ve aynı zamanda yüksek bir merkezi mekân elde
edilmiştir. Ana mekânı örten anıtsal
kubbenin oturduğu dört köşe payesi
arasındaki duvarlar çok sayıda pen-

Şekil
1. 1936
Tarihli
Pervititch
Haritası

* Mimar Hülya Aktaş
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cerelerin açılmış olduğu geniş bir düzenlemeye sahiptir.
Camii’nin kuzeyinde yer alan
Hünkâr Mahfil’indeki (M.07) özel odanın Valide Sultan’ ın dinlenme mekânı
olduğu söylenmektedir. Hünkâr mahfili tavana açılmış olan elips biçimindeki
pencereler ile aydınlatılmıştır.
Kare planlı caminin kubbesi duvarların üstündeki on altı yüzlü
(onaltıgen) ve on altı pencereli, yüksek bir kasnağa oturtulmuştur. Caminin dört köşesinde Hint mimarisini andıran birer kule bulunmaktadır. Taş şerefeli ince uzun minareler
ana yapıdan uzakta ve bağlantısız gibidir. Dikey hatlar; kuleler, alınlıklar
ve yüksek kasnaklı kubbeyle vurgulanmıştır. Her cepheyi dolduran bezeme bolluğu içeride de aynı ölçüde, kalemişi süslemelerle devam etmiştir.
Giriş cephesi hariç her üç cephede sivri kemerli ve dökme demir yaşmaklı neogotik üçer pencerenin bulunduğu orta bölümler birer çıkma
yaparak öne alınmış ve üçgen alınlıklarla bitirilmiştir. Böylece kendi başına bir bütünlük kazanan her cephe, üçgen alınlıkla da vurgulanan bir
anıtsallık kazanmıştır.
Köşelerdeki büyük taşıyıcı ayaklar
da birer çıkma ile dışarıya alınmış ve
üst katlarda kule gibi yükselerek cephe konturunu belirlemiştir. Yapıdaki
bezeme yoğunluğu, yapının simetrisine de önemli katkısı olan köşe kulelerinde de göze çarpar. Bu kuleler ana
gövdeye bitişik yükselen ilk pencere dizisinin sonuna kadar kare, ikinci
sıra boyunca ise içbükey-çokgen planlıdır (Şekil 2).
Mukarnaslı ya da düz nişler, köşe
sütunçeleri ve çeşitli yıldız motifleri bu kulelerde yer alan başlıca bezeme
öğeleridir. Bu düzenleme bir yandan
da cepheye daha sivil bir görünüm ver-

Şekil 2. Güneydoğu cephesi (Pertevniyal Valide
Sultan Sultan Cami Restorasyon Projesi 2006)

Şekil 3. Yapının restorasyon sonrası genel
görünümü

mektedir. Camii cephelerinin alışılmış
geleneksel öğesi olan askı kemerlerinin
görüntüsünün silinip, yerine içerideki strüktürden bağımsız bir cephe giydirilmesi bu yapıyla başlayan ve daha
sonra Yıldız Camii ile sürdürülen çok
yeni ve ayrıca anlamlandırılması gereken bir tasarım özelliğidir.
Valide Sultan Camii’nde kubbe
adeta geri plana alınmıştır. Onaltıgen
yüksek kasnağı, geometrik bölümlenmesi ve dekorasyonu kubbenin bilinen
imgesini değiştirmiştir.
Camii’nin kubbesi ve minareleri çıkarıldığında yapının adeta bir kasır
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veya saray gibi planlandığı göze çarpmaktadır. Balyan ailesinin inşa ettiği yapılardan biri olan Yıldız Hamidiye Camii’nde de görülen bu üslup, geleneksel Osmanlı Mimarisi’ne yeni bir
anlayış olarak yansımıştır (Şekil 4, 5).

Pertevniyal Valide Sultan Camii
Koruma Uygulama Süreci
Yapıda Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinden edindiğimiz belge ve fotoğraflara göre daha önce kapsamlı bir onarım yapılmamıştır.1985 -1995 yılları arasında yapılan onarımlarda; 1989

yılında güneybatı yönünde yer alan minare kaideden itibaren yeniden yapılmış,1991-1995 yılları arasında yapılan onarımlarda ise yapının bazı bölümlerinde taş değişimi, bahçe duvarları onarımı, kalem işi yüzeylerde plastik boya uygulamaları yapılmıştır. Geçmiş dönemlerde herhangi bir projeye bağlı kalınmadan yapılan yanlış uygulamalar sonucunda eserin birçok yerinde özgün detaylara zarar verilmiştir. Bu nedenle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir onarım için, ilk tespitler sonucunda ha-

Şekil 4. Cemaat güvenliği için yapılan geçiş yolu

Şekil 6, 7, 8. İskele ve platformların kurulması

Şekil 5. Taşınmaz kültür varlıklarının koruma altına alınması
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zırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, detay ve raporları ile
İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’ndan
28.02.2007 tarih ve 1089 sayılı kurul kararı ile Pertevniyal Valide Sultan
Camii onarımına yönelik karar alınmıştır. 08.10.2007 tarihinde yer teslimi yapılarak restorasyon çalışmalarına
başlanmıştır.

Uygulama Öncesi Yapılan Çalışmalar
Pertevniyal Valide Sultan Cami restorasyon süreci boyunca analiz ve tespitlerin yapılmasında,uygulama, uygulamada kullanılacak malzeme ve
tekniklerin belirlenmesinde İstanbul
IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararıyla oluşturulan Bilim kurulu etkili olmuştur.
Bilim Kurulu heyetinde Mimari danışman olarak Prof.Dr. Oguz Ceylan,
Sanat Tarihi danışmanı olarak Prof.
Dr. Gönül Cantay, Konservasyon uzmanı olarak Doç.Dr. Ahmet Güleç,
Araş.Gör. İrem Verdön,Y.Konservatör
Gülseren Dikilitaş, kargir yapı statiği
uzmanı olarak Prof.Dr. Ferudun Çılı
ve Vakıflar İstanbul 1.Bölge’nin kontrollük teşkilatı görev almıştır.
Uygulama sürecine, analiz ve tespit
çalışmalarının sistematik bir şekilde
yürütülmesi ve rahat bir çalışma ortamı hazırlanması amacıyla iş programının oluşturulmasıyla başlanmıştır. Yapılacak uygulamaların hava ve dış etkenler düşünülerek hangi aylarda yapılacağı ve bu çalışmalar için gerekli zaman gibi faktörler belirlenerek bir çizelge hazırlanmıştır.
Şantiye alanı ve çalışma mekânları
uygulamalarda engel teşkil etmeyecek
şekilde konumlandırılmıştır. Uygulama
sırasında kullanılacak malzemeler için
gerekli depolama alanları oluşturulmuş, malzemelerin şantiyeye giriş çı-

kışları için gerekli önlemler alınmıştır.
Restorasyon çalışmaları süresince caminin bodrum katının bir bölümü
ibadet yapılabilmesi için düzenlenmiş
ve cemaatin güvenliği açısından ibadete açık olan bodrum kata avludan geçiş
için üstü kapalı geçiş yolu yapılmıştır.
Çevre bilinci oluşturmak ve uygulama
sırasında halkın zarar görmemesi için
de bilgilendirme ve uyarı panoları şantiye çevresine asılmıştır (Şekil 4).
Uygulama sırasında yapı içinde ve
dışında bulunan taşınabilir kültür varlıkları Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze teslim edilerek koruma altına alınmıştır. Taşınamayan kültür varlıkları
ise (mihrap, minber, kürsü gibi) uygulama sırasında zarar görmemesi amacıyla aralarına köpük konularak, OSB
levhalarla kapatılarak yerinde koruma
altına alınmıştır (Şekil 5).
Uygulamaya başlamadan önce yapının her noktasına ulaşabilmek için iskele projesi hazırlanarak caminin içinde ve dışında metal iskeleler kurulmuş,
rahat bir çalışma ortamı hazırlamak
için çalışma platformları oluşturulmuş, uygulama sırasında çevreye zarar
vermemek için branda çekilmiştir. Duvar dokusunun zarar görmemesi maksadıyla iskelelerin bağlantıları pencerelerden ve diğer açıklıklardan geçirilen
gergi telleriyle geçici dübelleme şeklinde yapılmıştır (Şekil 6, 7,8).

Analiz ve Tespitlerin Yapılması ve
Müdahale Kararlarının Alınması
Malzeme analizi ve hasar tespit çalışmalarına başlamadan önce Prof.
Dr. Oğuz Ceylan danışmanlığında FOM Group Mimarlık tarafından hazırlanan ve ilgili Koruma
Kurulu’nca onaylanan projeler ve
raporlar incelenmiş,mevcut projeler
baz alınarak bütün yüzeyler ve de-
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taylar yeniden ölçülendirilerek analitik detay projeleri hazırlanmıştır.

Malzeme Analiz ve Hasar Tespit
Öncesi Yapılan Çalışmalar
İskele kurulmadan önce yapının her
noktası fotoğraflanarak görsel arşiv
oluşturma işlemine başlanmıştır.
İskele kurulmasından sonra doğru tespitlerin yapılabilmesi için, siyah
kabuk oluşumu ve yoğun yüzey kirliliği görülen taş yüzeylerde (kavlanma görülen ve parça kopması riski taşıyan bezemeli yüzeyler hariç ) ılık su
ve düşük basınç ile ön yıkama yapılmış, geçmişteki müdahaleler sırasında
yapılmış niteliksiz onarımlar (portlant
çimento, beyaz çimentolar ve kalem
işi yüzeylerdeki plastik boyalar) raspa
ve çimento sökümü yapılarak yapıdan
uzaklaştırılmıştır.

Malzeme Analiz Çalışmaları
Ülkemizde son yıllarda yapılan restorasyon çalışmaları uluslararası tüzüklere, hazırlanan projelere ve analizlere göre yapılmaktadır.
Pertevniyal Valide Sultan Cami restorasyonun da ilgili uzmanlar tarafın-

dan yapıyı tanımaya ve çözümlemeye
yönelik incelemeler yapılmıştır. Görsel değerlendirmelere dayanarak gerçekleştirilen çalışmalarda, yapının fiziksel sorunlarını tespit etmeye yönelik
yapıda kullanılan malzemeler ve görülen bozulmalar için yapıdan malzeme
örnekleri alınmıştır. Bu örnekler laboratuar koşullarında incelenmiş, yapının karşı karşıya kaldığı sorunlar tespit edilmiş, yapının özgün malzemeleri hakkında gerekli bilgiler elde edilmiştir. Laboratuar çalışmaları ile özgün malzemelerin fiziksel ve mekanik
özellikleri ve bozulma türlerinin nitelikleri saptanmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen bilgiler sıva, harç ,boya
gibi onarım malzemelerinin ve onarımlarda kullanılacak yapı kimyasallarının seçiminde kullanılmıştır. Camiden alınan sıva örnekleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB)
laboratuvarlarında, Taş örnekleri İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dalı Mimari Koruma laboratuvarında, boya ve ahşap örnekleri
ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını

Şekil 9.
Kuzeydoğu
cephesi
malzeme
analizi
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Şekil 10. ve Şekil 11. Son cemaat güneybatı ve kasnak cephesi malzeme analizi

Şekil 12. Kuzeydoğu cephesi hasar tespit

Koruma ve Onarım Bölümü laboratuvarında incelenmiştir.
Laboratuvar incelemesi için yapıdan alınan örnek yerleri malzeme analiz paftalarında gösterilmiştir
(Şekil 9, 10, 11).

Hasar Tespit Çalışmaları

Caminin yapıldığı dönemin üslup özellikleri itibariyle her cepheyi dolduran
taş süslemeler içeride aynı ölçüde kale-

misi olarak tekrarlanmıştır. Bu nedenle yoğun bezeme programına sahip olan Pertevniyal Valide Sultan
Cami’inde doğru müdahale kararının verile bilmesi için yapılan analizlerin ardından caminin tüm yüzeylerinde görülen bozulmalar tespit edilmiş ve 1/20 ölçekli hasar tespit paftalarına işlenerek belgelenmiştir (Şekil 12,13,14,15,16).
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Şekil 13 ve Şekil 14. Son cemaat güneybatı ve kasnak cephesi hasar tespit

Şekil 15. Kubbe hasar tespit

Şekil 16. Zemin kat Z01, güneydoğu cephesi hasar tespit

Müdahale Yöntemleri

Kültür varlıklarında bozulma sorunlarını kontrol altına almaya ya da gidermeye yönelik müdahalelerin ve

kullanılacak onarım malzemelerinin;
yapının özgün malzemelerine, yapısal davranışına ve işlevsel sistemlerine zarar vermemesi; yapı bütününde-
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Şekil 17.
Kuzey
cephesi
müdahale

Şekil 18 ve Şekil 19. Son cemaat güneybatı ve kasnak cephesi müdahale

ki uyumluluk ve dayanıklılık özellikleri gözetilerek planlanması ve uygulama tariflerinin yapılması gereklidir.
(Mersin Bildirgesi,2009)
Pertevniyal Valide Sultan
Camisi’nde yapıyı tanımak ve sorunları saptamak amacıyla yapılan malzeme analiz ve hasar tespit çalışmaların ardından, restorasyon sürecinde
uygulanacak müdahale yöntemlerine
karar verilmiştir. Yapılacak uygula-

malar 1/20 ölçeğinde yapılan detaylı
çizimlerle müdahale paftalarında gösterilmiştir (Şekil 17,18,19).
Uygulanacak müdahalelerde yenileme ve değiştirmeden ziyade mümkün
olduğunca özgün malzemeyi yerinde
tutacak şekilde maksimum koruma,
minimum müdahale ilkesi gözetilmiştir. Restorasyon süreci boyunca yapılan tüm uygulamalar Bilim Kurulu tarafından yerinde denetlenmiştir.
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Şekil 20.
Müdahale
lejantları

Şekil 21
ve Şekil
22. Harim
kalem işi
restitüsyon

Koruma Uygulamalar Çalışmaları
Sağlamlaştırma uygulamaları
Dikiş Atılması

Camide görülen tüm çatlaklar yeterli genişlik ve derinlikte açılarak incelenmiş çatlak ölçüm aletleri yerleştirilip altı ay izlenerek gerekli tespitler yapılmıştır (Şekil 23). Tonozlarda kılcal çatlakların dışından genişliği 2-3 cm bulan yapısal çatlaklar sap-

tamış. Bu tip çatlaklar Prof.Dr. Ferudun Çılı tarafından hazırlanan rapor
doğrultusunda paslanmaz çelik kenetler vasıtasıyla dikilmiş çatlak araları ise özgün harca uygun malzeme ile
enjeksiyonu yöntemiyle doldurularak
kapatılması sağlanmıştır (Şekil 24).

Kalem İşi Altındaki Sıvanın 		
Sağlamlaştırılması

Prof. Dr. Oğuz Ceylan’ın hazırladığı
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Şekil 23. Çatlak ölçüm aleti

Şekil 24. Paslanmaz çelik kenetler

Şekil 25. Sıva arkası enjeksiyon yapılması

Şekil 26. İnce çatlaklara enjeksiyon yapılması

Pertevniyal Valide Sultan Camii’nde
görülen bozulmaların tanımı ve önerilen koruma yöntemleri raporu ve bilim kurulu kararı doğrultusunda Yer
yer boşlukların görüldüğü kubbe göbeğine yakın olan kısımlarda özgün kalemişlerine zarar vermeyecek şekilde
paslanmaz krom çelik çubuklar kullanılarak kalemişlerinin bulunduğu sıva
tabakası kubbeye bağlanmıştır. Ankraj
yerleri konservasyon projesine işlenmiştir. Bu işlem kubbe dışında da gereken yerlerde tekrarlanmıştır.
Güçlendirme işleminden sonra taşıyıcı ile sıva arasında bulunan boşluğa
öncelikle %50 su içeren alkol enjeksiyonu ve daha sonra malta 6001enjeksiyonu ile dolgu yapılmıştır.
Malta enjeksiyonu yapılamayacak
kadar ince olan çatlaklarda ise % 30 u

geçmeyecek şekilde Primal AC 33 enjeksiyonu yapılmış.Bu işleme güvenli
bir sağlamlaştırma yapılıncaya kadar
devam edilmiştir (Şekil 25, Şekil 26).

Taş Yüzeylerde Sağlamlaştırılması
Temizlik sonrasında killi kireç taşı
gibi yüzeyi tozuyan (Şekil 27 Tozuma
görülen yüzeyler, Şekil 28 Uygulama
yapılırken) ve ayrışan, hızlı bozulan
cephe taşlarının bozulma hızlarının yavaşlatılması amacıyla, yurdumuzda ve
dünyada denenerek geçerliliği kanıtlanmış değişik konsantrasyonlarda (% 2,
% 3 ve % 5’lik) metal akrilat ve metal
metakrilat kopolimeri (paraloid B-72)
sağlamlaştırıcı emprenyesi tercih edildi. Ayrışma ve yüzey erozyonu yüzeyde sınırlı olduğundan, bu tip hasarları
olan taşlarla sınırlı olarak, sağlamlaştırma uygulaması yapıldı.
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Şekil 27. Tozuma Şekil 28. Uygugörülen yüzeyler lama yapılırken

Şekil 29. kimyasal
temizlik

Şekil 30. Ahşap yüzeylerde temizlik

Şekil 31 önce

sonra

uygulama

Yüzeysel Müdahaleler
Kimyasal Temizlik Yapılması

Kalem işi yüzeylerde geçmiş dönem
onarımlarında yapılan geçirimsiz bir
tabaka oluşturan plastik boyalar önce
kimyasal raspa yapılarak alındı. Daha
sonra ise kimyasal temizlik yapıldı (Şekil 29). Ahşap yüzeylerde de geçmiş dönemlerde yapılan ve yoğun bir katman
oluşturan yağlı boyalarda kimyasal yöntemle temizlendi (Şekil 30). Camii genelinde yoğun yüzey kirliliği görülen
mermer yüzeylerde ise AB57 ile kimyasal temizlik yapıldı (Şekil 31).

Mekanik Raspa Yapılması
Cami ana cephelerinde geçmiş dönemlerde yapılmış olan yogun badana katmanları (kavlanma görülen bezemeli taş yüzeylerine Paraloid B72
ile ön sağlamlaştırma yapıldıktan
sonra),konservatörler tarafından öncelikle bisturi ile mekanik olarak temizlenmiş, kalan boya katmanları ise

Şekil 32. Taş yüzeylerde mekanik temizlik

kumlama veya mikro kumlama yöntemiyle alınmıştır (Şekil 32,33).
Geçmiş dönem onarımlarında özgün kalem işi yüzeyleri üzerine ince
alçı tabakası çekilerek plastik boya
uygulaması yapılmıştır . Plastik boya
ile özgün kalemişi yüzlerinin arasındaki alçı tabakası da mekanik yöntemle özgün kalem işine zarar vermeden temizlenmiştir.

Kumlama Yapılması

Yüzeyde yoğun kireç katmanları ve
boya tabakası bulunan kısımlarda
önce bistüri ile mekanik temizlik yapılmıştır , ancak alınamayan boya
katmanları 0.5-1.5 atmosfer arası
basınç ve 63-125 mikron arası, tozuyarak çevre kirliliğine , yapının çevresinde tozlanmaya ve yüzeyinde tebeşir lekelenmelerine yol açmayan ithal dolomit kullanılarak kontrollü
kumlama yöntemiyle temizlenmiştir
(Şekil 34, 36).
Aynı nitelikteki kumlama yönte-
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Şekil 33. kalemişi yüzeylerde
mekanik raspa

Şekil 34. Taş yüzeylerde
kumlama Uygulaması

Şekil 35. Yaşmaklarda
kumlama uygulaması

Şekil 36.
Cephe
temizliği
öncesi ve
sonrası

Şekil 37. Alem ve tepeliklere altın varak
uygulanması
Şekil 38.
Korkuluklara
altın varak
uygulanması

mi dökme demir yaşmakların ve şebekelerin temizliğinde de uygulanmıştır (Şekil 35).

Altın Varak Yapılması

Cami genelinde alem ve tepeliklerin
temizliği yapılarak, altın varak uygulaması yapılmış ve yerine takılmıştır
(Şekil 37).
Harim mukarnas sırası püsküllerinde, mihrap, minber, kürsü kum
saati ve püsküllerinde, kedi yolu ve
mahfil katı korkulukları, harim avize
zincirlerinin de temizlik ve bakımları
yapıldıktan sonra altın varak uygulaması yapılmıştır (Şekil 38).

Şekil 39 ve Şekil 40.

Dökme Demir Yaşmak, Şebeke ve
Tepeliklerin Bakımının Yapılması

Kumlama yöntemi ile temizlenen döküm elemanlar (dökme demir yaş-

Şekil 41. Fimügasyon yapılması
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Şekil 42. Ahşap elemanların bakımının yapılması

Şekil 44-45. Öncesi

Sonrası

mak, şebeke ve tepelikler ) koruyucu sürüldükten sonra, özgün renklere göre boyanarak bakımı yapılmıştır
(Şekil 39, 40).

Ahşap Elemanların Bakımı

Temizliği yapılmış ahşap kapı ve pencere kanatları hava ile temas etmeyecek şekilde sarılarak fimügasyon işlemi yapılmıştır (Şekil 41). Cami genelindeki tüm ahşap elemanlara Pinoteks ve cila uygulaması yapılarak bakımı yapılmıştır (Şekil 42).

Kalem İşi Yüzeylerde Tuz Alımı
Yapılması

Kalem işi yüzeylerde horasan sıvanın aldığı rutubet nedeniyle sıva ve yüzeyindeki bezeme örneklerinin yüzeyle birlikte tuzlanma tahribine maruz kaldığı görülmüştür. Bu yüzeylerde kağıt hamuru
ve saf su ile tuz alımı yapılmıştır.

Bütünleme
Taş Değiştirme

Pertevniyal Valide Sultan Camisi’nde

Şekil 43. Taşın işlenmesi

hasar tespit paftalarında belirtildiği gibi
yüzey kaybının tüm taş yüzeylerde 5
cm’i geçtiği form kayıplarının görüldüğü ve geçmişteki yanlış onarımlar sonucu portland çimentosu ile döküm olarak
üretilmiş elemanların olduğu kısımlarda taşlar özgün detaylarına sadık kalınarak yenilenmiştir (Şekil 43,44,45).
Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, yapıda kullanılmış olan
bej renkli organik kalker ve mangan
dendritli kireçtaşı yerine Pınarhisar, Erenler Köyü’nden çıkan krembej renkli organik kalkerin kullanılması uygun görülmüştür. Gri renkli
kumlu kireçtaşı yerine İzmit, Kısalar
Köyü’ndeki taş ocağından çıkan gri
renkli taşın, krem renkli sparitik kireçtaşı yerine ise Antalya’dan “Lymra
beji” olarak adlandırılan kireçtaşının
kullanılması kararlaştırılmıştır.

Plastik Onarım ve Derzleme 		
Yapılması

Yüzey kaybı 5 cm’i geçen kısımların
zaman içinde büyüyerek taşın bütünü-

KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2010

Şekil 46
ve 47.
Plastik
onarım
uygulama
öncesi
Uygulama
sonrası

ne zarar vermesini önlemek ya da yüzey kaybının taş değişimine gerek görülmeyecek kadar küçük olduğu kısımlarda estetik bütünlük sağlamak amacı ile kısıtlı miktarda olsa da plastik
onarım öngörülmüştür. Plastik onarımlar,1 kısım hidrolik kireç,1,5 kısım taş kırığı (agrega boyutu plastik
onarım yapılacak bölgeye göre belirlenmiş),%3-5 Primal AC,Polipropilen lif
(20 lt harca 15 gr.)terkibinde hazırlanan harç ile, 1-3 cm çapında delikler
şeklinde olan kısımlarda dolgu olarak,
daha geniş kısımlarda paslanmaz çelik
donatılı olarak yapılmıştır. Zaman içerisinde boşalmış derzler ya da çimento ile derzlenmiş kısımlar temizlendikten sonra, 1 kısım hidrolik kireç,1 kısım taş tozu,%3-5 Primal AC terkibinde hazırlanmış harç ile taş yüzeyinden 0.5cm geride kalacak şekilde yeniden derzlenmiştir (Şekil 46,47).

Kalemişi Yüzeylerde Rötuş 		
Yapılması

Kalemişi yüzeyler bilim kurulu kararı doğrultusunda boya kaybı olan yüzeyler ve eksik kontürler dönem onarımı anlaşılması için, her rengin bir
ton açığıyla ve trateggıo yöntemiyle
rötuş yapılarak tamamlanmıştır.

Minare

Caminin Kuzeydoğu köşesindeki minarede Prof.Dr. Feridun Çılı, Doç.
Dr. Oğuz Cem Çelik ve Dr. Haluk
Sesigür imzalı, Taşıyıcı Sistem Mev-

cut Durumu Onarım ve Güçlendirme
Önerileri Hakkında Teknik Raporu
sonucunda, 24.06.2009 3031 Sayılı
kurul kararı alınmıştır.
Minare şerefe altındaki bölümü ile
gövdede özelliğini yitirmiş tüm taşların değiştirilmesi, çatlak oluşumlarına müdahale edilmesi önerilmiştir.
Petek bölümünün sökülerek yenilenmesi uygun görülmüştür.
Söküm sonrasında, şerefe ve altında yapılan temizlik ve çimento oluşumları alındıktan sonra, şerefe altından başlayarak, gövdede devam eden
çatlaklar gözlenmiştir. Şerefe taşlarının derzlerinde, kenetlerin paslanarak şişmesinden dolayı, derz aralarında 2-3cm açılmalar ve kaymalar gözlemlenmiştir. Mukarnaslı kısımlarda yoğun form kaybı sebebiyle konturların okunamadığı ve köşe sarkıtları da yok olduğu tespit edilmiştir.
Şerefe korkuluklarının gezinti taşına
oturan kısımlarında, zıvanaların taşı
patlatdığı ve taş dokusunun eridiği ve
boşlukların oluştuğu, bu boşlukların
oluşmasının mermer korkuluklarda
çatlak ve kaymalara sebep olduğu görülmüştür. Bu bulgular ışığında, şerefe altında oluşan çatlakların onarılmasının doğru olmayacağı, petek kısmının sökümü yapılmışken şerefe ve
şerefe altının, çatlağın bitim noktasına (yaklaşık 2m.) kadar sökülüp, tüm
bu bozulmalara sebebiyet veren kenet ve zıvanaların yenilenerek tekrar
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Şekil 48. Minare sökümü-İşlenmesi-Montajı
Şekil 51
ve 52.
Kurşun
değişimi
öncesi ve
sonrası

yapılması için kurul kararı alınmıştır.
Kurul kararı gereğince minarenin sökümü yapılmış, her bir sıra için imalat çizimleri hazırlanmış, imalatta kullanılmak üzere tüm taş kalıpları hazırlanarak, taşları işlenmiş ve montajı yapılmıştır (Şekil 48, 49,50).

Yeni Kalemişi Yapılması

Çimento sıvaların alındığı geniş yüzeylerde horasan sıva ve tezyinat altı sıvası yapıldıktan sonra, süsleme programına bağlı kalınarak, özgün desen orijinalden bir ton açık renk ile programa
bağlı olarak tamamlanmıştır.

Doğramaların İmalatı

Kasnak katındaki, kötü durumda olan
demir doğramalar ile son cemaat ve harim 2.kat ahşap pencere doğramaları,
mevcuttaki özgün detaylarına uygun
bir şekilde yeniden yapılmıştır.

Yağmur Haznelerinin ve Çinko Olukların Yenilenmesi

Bir kısmı daha önceki onarımlarda çinko haznelerle değiştirilen ve kötü durumda olan yağmur hazneleri, kalan
dökme demir özgün yağmur haznelerinin detayına göre kalıpları alınıp, dökülerek yerlerine yerleştirilmiştir. PVC
yağmur olukları ise çinko oluklarla değiştirilmiştir.

Üst Örtünün Yenilenmesi

Kötü durumda olan kubbe, kasnak

Şekil 49 ve 50. Uygulama
öncesi ve sonrası

eteği ve son cemaat üzeri kurşunları değiştirilmiştir. Daha önceki uygulamalarda alınlık kenarlarında motiflerin üzerini kapatarak yapılan kurşun dönüşü uygulamaları değiştirme sırasında bezemeleri ortaya çıkaracak şekilde yapılmıştır (Şekil
51,52,53,54,55)

Bodrum Kattaki küplerin ortaya
çıkarılması ve bodrum katın sergi
alanı olarak düzenlenmesi

Restorasyon sırasında araştırmalar sonucu beton zemine ve toprağa gömülü 23 adet küp ortaya çıkarılmıştır. Bu
küpler kandillikler için gerekli yağların depolandığı küplerdir.(İşli-2008)
Caminin Güneydoğu bodrum girişinden girilen oda mahyacı başı odası olarak kullanılmıştır. Ayrıca mahya kutuları ve levazımatda burada
muhafaza edilmiştir. Bu mekanların mahyacılığın tanıtılması için sergi
alanı olarak düzenlenmesi düşünülmüştür. Bu nedenle gerekli alt yapı
çalışmaları yapılmıştır.

Konservasyon Uygulamaları

Dış cephelerde taş yüzeylerin iklim
ve çevre koşullarından gelebilecek zararlı etkenlere (hava kirliliği nedeniyle hızlı kirlenme, rüzgar erozyonu ve mekanik etkenler) karşı koyabilmesi için yüzey özelliklerinin artı-
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rılması amacıyla, silan (Wacker 280
veya muadili bir koruyucu) esaslı
sağlamlaştırıcı ve koruyucu kimyasal
maddenin kullanılmasının uygun olduğuna karar verilmiş ve su itici uygulaması yapılmıştır. Kalem işi yüzeylerde de kimyasal koruyucu uygulaması yapılmıştır.

Sonuç

Pertevniyal Valide Sultan Cami koruma uygulama çalışmalarında yapıya uygulanan her müdahale koruma
ilkesi gözetilerek yapılmış ve en az
müdahale ile yapının korunması temel alınmıştır. Çeşitli disiplinlerden
uzmanlardan oluşturulan Bilim Kurulu tarafından uygulanacak müdahale yöntemleri, kullanılan teknikler, malzemeler belirlenmiş ve uygulamalar yerinde denetlenmiştir. Ayrıca restorasyon çalışmaları boyunca raspa sonrası çıkan bulgular ışığında ve uygulama sonrasında belge-

Şekil 53,
54 ve 55.
Tesviye sıvası
Çamur sıva
yapılması
Uygulama
sonrası

leme çalışmaları yapılarak İstanbul
IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na sunulmuştur.
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EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN CAMİİ’NİN ONARIM VE
GÜÇLENDİRİLMESİ
HALUK SESİGÜR*

Sunum kapsamında 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi sonrasında Edirnekapı Mihrimah Sultan
Camisi’nide oluşan hasarlarla ilgili kısa bir bilgilendirmenin ardından
onarım ve güçlendirme yöntemlerinin
belirlenmesi ve cami ile ilgili yapılan
analiz çalışmalarına değinilmiştir.

Tarihi Yapılarla ilgili Onarım ve
Güçlendirilmesinde Restorasyon
Felsefesi;

Güçlendirme tekniği geri dönüşümü olacak şekilde seçilmelidir.
Minimum müdahale ile güçlendirme yapılmalıdır.
Geleneksel ya da günümüz teknolojisi kullanılarak oluşturulacak güçlendirmenin etkinliğinin belirlenmesi. (deneysel çalışmalar) olarak sıralanmıştır.
İlk olarak; Edirnekapı Mihrimah
Sultan Camisi’nin mimari özellikleri,
taşıyıcı ve üst örtü sistemi hakkında
bilgi verilmiştir. Ardından caminin ilk
inşa tarihinden itibaren geçirmiş olduğu depremler ve buna bağlı olarak ya-

pıdaki strüktürel sağlamlaştırma çalışmaları aktarılmıştır.
1999 depreminden hemen sonra
caminin hasar gören mihrap cephesine
yönelik yapılan çalışmalar; hızlıca projelendirilen ve uygulaması gerçekleştirilen çelik tahkimat hakkında bilgi verilmiş, bu geçici acil müdahalenin yaklaşık 10 sene kadar yerinde tutulmasıyla neredeyse kalıcı hale geldiği belirtilmiştir. Deprem esnasında yapının
demir elemanlarının da hasar gördüğü
belirtilmiş, deprem sonrası yapıda oluşan yapısal ve kılcal çatlakların durumu hakkında bilgi verilmiştir.
Sunum kapsamında; onarım ve
güçlendirme çalışmalarına yönelik olarak, caminin 3 boyutlu katı modelinin
oluşturulması ile malzeme ve geometrideki değişimlerin analizlerine değinilmiştir. Güçlendirme öncesi ve sonrasında ana kemer mesnetlerinde oluşacak maksimum basınç ve kayma gerilme değerleri, aynı şekilde gergilerde
ve ilave gergilerde oluşacak çekme kuvveti hesaplamaları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

* Dr. Haluk Sesigür, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
* Yukarıda yer alan metin; Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri’nin 2. Gün programının ilk
oturumunda Dr. Haluk Sesigür tarafından sunulan “Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’nin Onarım ve
Güçlendirilmesi” başlıklı bildirinin seminer kayıtları deşifrelerinden elde edilen özet metnidir.
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YÜZYIL DÖNÜMÜNDE İSTANBUL’DA YAPI 			
DIŞ CEPHELERİNDE KULLANILAN YAPAY TAŞLAR
NİLÜFER BATURAYOĞLU YÖNEY,
AHMET ERSEN*
“Yapay taş”, geç 19. yüzyıl erken 20.
yüzyıl mimarlığında özellikle yapı dış
cephelerinde sıklıkla kullanılan, bağlayıcı, agrega ve diğer bazı katkılardan oluşan, ya doğrudan yüzeylere uygulanan ya da kalıplara dökülerek hazırlandıktan sonra yüzeylere sabitlenen bir mimari eleman, kaplama ve/
veya bezeme üretim malzemesi ve tekniğidir. (Baturayoğlu Yöney, 2008; Baturayoğlu ve Ersen, 2009a, 2009b,
2009c, 2010a, 2010b, 2010c; Ersen vd., 2010) 19. yüzyılda hız kazanan Endüstri Devrimi’nin de etkisiyle standartlaşan ve serileşen mimarlık
üretimi, gerektirdiği iş gücü ve süre nedeniyle maliyeti yüksek geleneksel sistemlerden uzaklaşarak, döneminin dinamikleşen sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına uygun malzeme ve uygulama yöntemlerinin arayışına girer. Ortaya çıkan çözümlerden biri, pahalı ve
yavaş geleneksel taş işçiliği yerine benzer görüntüye sahip, daha hızlı ve seri
olarak üretilebilen yapay taş teknolojisi olur. Bu bağlamda sosyo-ekonomik
süreç ve ihtiyaçlarda bir değişim gözlenirken, estetik yaklaşımların başlangıçta aynı oranda değişmediği, geleneksel
biçimlerin yerini yalnızca ucuz ve hızlı üretilen kopyalarının aldığı söylenebilir. Ancak bunu gelişme değil yozlaşma olarak yorumlayanlar çoğunluktadır. Victor Hugo’nun, “Babalarımızın
Paris’i taştan yapılmıştı, ancak oğullarımızınki sıvadan olacak”, (V. Hugo,
Notre-Dame’ın Kamburu, 1832) öngö-

Şekil 1. Dış cephe kabartma bezek sıva
(stüko) örneği: Cenova Palazzo Podesta,
1563 (Bankart, 1908/2002: 35)

rüsünün yüzyılın sonuna doğru gerçeğe
dönüştüğü izlenir.
Çamur ve kireç esaslı sıvalar tarihöncesinden beri kullanılmaktadır.
Eski Çağ Yunanistan’ında ve bunu izleyerek Roma İmparatorluğu’nda anıtsal yapılar ve konutların dış yüzlerinde kireç esaslı sıva (stüko) ile bezendiği
bilinmektedir. (Bankart, 1908/2002:
4-5; Vicat, 1837/1997: 117; Millar, 1897/2004: 3; Vitruvius M.S.
25 / 1990: VII) Romalılar ayrıca tuğla tozu ve diğer bazı puzolanik katkıların hidrolik niteliklerinden haberdardır. “Roma betonu”, 2. yüzyıldan iti-

* Araş.Gör.Dr. Nilüfer Baturayoğlu Yöney, Prof.Dr. Ahmet Ersen, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
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Şekil 2. Eski
Hardwick Sarayı, Derbyshire,
İngiltere, 15671590, Devler
Salonu’ndan
detay (Bankart,
1908/2002: 47)

baren anıtsal yapılarda taşıyıcı sistem
olarak yaygın biçimde kullanılır. (Vicat 1837/1997: 118-120) Orta Çağ
Avrupası’nda bu yöntemler kısmen
kullanımdan kalkarsa da, Orta Doğu
ve Kuzey Afrika’da süreklilik gösterir.
Rönesans Döneminde Vitruvius’un De
Architectura’sının yeniden ortaya çıkışı
ve Roma döneminden kalan yapı kalıntılarının incelenmesi sonucu hidrolik
niteliğe sahip bağlayıcılar tekrar kullanıma girer ve 16. yüzyılın sonuna kadar bir bezeme malzeme ve tekniği olarak sıva ve stüko işleri büyük gelişme
gösterir. Dış cephelerde de zaman zaman kullanılmakla birlikte (Şekil 1),
örnekler daha çok iç mekân kabartma
bezekli sıva işleri üzerine yoğunlaşır.
Bezemeler yerinde elle veya basmakalıpla uygulanır ya da öndöküm olarak
üretilen elemanlar kullanılır. Eski Çağ
heykellerinin kopyalanması da, benzer alçı ve kireç esaslı kalıp tekniklerinin gelişimine katkıda bulunur (Bankart, 1908/2002: 23). İtalya’dan ithal
edilen puzolanik karışımlarla, hidrolik
nitelikli bağlayıcılar ve stüko tekniği

önce Fransa’ya ve ardından İngiltere’ye
ulaşır. (Şekil 2; Millar, 1897/2004:
439-442) 17. yüzyılda kargir dolgulu
ahşap karkas yapıların dış cephelerinde
alçı-kireç esaslı ve zaman zaman renklendirilen stüko bezemeler yaygın hale
gelir; elle oyma ve basmakalıp tekniklerine ek olarak çekme (sürme) kalıplar
kullanıma girer. (Verrall, 2000: I, 3334; Millar, 1897/2004: 14, 24-27) Bu
dönemde dış cephelerde yaygınlaşan
başka bir yöntem siyah alçı sıva üzerine uygulanan beyaz stükonun oyularak
şekillendirilmesiyle yapılan sgraffitodur. (Bankart, 1908/2002: 38) Roma
betonu türünden hidrolik nitelikli karışımlar ise ancak 18. yüzyılda uygulamaya girer ve hidrolik çimentolarla birlikte yaygınlaşır (Cowper, 1927/2000:
5-6; Bankart, 1908/2002: 47-54; Millar, 1897/2004: 15-16). Özellikle Rönesans Dönemi ve sonrasında mimar ve ustalar arasında Batı ve Orta
Avrupa’da, davet ve dolaşıma dayalı yoğun bir bilgi ve üslup alışverişi olması ilgi çekicidir. Yerel malzeme ve teknikler geliştirilmekle birlikte, döne-

KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2010

min kültürel ilgisi Eski Çağ ve özellikle Roma’ya odaklanır.
Yapay taşların ortaya çıkışı ve bir
uygulama yöntemi olarak gelişip yaygınlaşması sürecini, hidrolik bağlayıcılar ve bunlardan üretilen karışımlardan bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. 18. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak hidrolik sertleşme
mekanizmalarının anlaşılması ve doğal hidrolik çimentoların ayırt edilmesi, 19. yüzyılın ilk yarısından başlayarak hidrolik nitelikli bağlayıcıların yapay olarak üretilmesi ve aynı yüzyılın
ikinci yarısında yaygınlaşması ve ucuzlaması, yeni erken modern yapım yöntemlerini desteklemiş ve basit yapılarda bile kullanılır hale gelmesini sağlamıştır. Başta dönemin gelişmiş mühendislik projelerinde daha yüksek dayanıklılık ve mukavemet sağlamak
üzere geliştirilen, sualtında inşaata
olanak sağlayan yeni malzemelerin mimarlık alanında dönemin estetik anlayışına uygun yapı ve süsleme elemanlarının üretiminde de yararlı olabileceği
anlaşılmıştır.
Endüstri Devrimi’nin ardından ortaya çıkan malzemeler ele alındığında, İngiltere’de çalışan en ünlü yapay taş üreticilerinden biri, 18. yüzyılda önemli bir üretim merkezi halinde gelen Lambeth’deki Coade’s
Lithodipyra’dır (1769-1837). Ancak aralarında Robert Adam ve John
Nash’in de bulunduğu dönemin pek
çok ünlü mimarı ile çalışan bu atölye-

nin yaygın kullanım alanı bulan yapay taş ürünleri çimento esaslı değil, dayanıklı bir seramiktir (Prudon, 1989: 81, 90). Özellikle dış
mekân anıtsal heykellerinde tercih edilen bu yöntemin İngiltere’de başka örnekleri ve üreticileri de vardı (Millar,
1897/2004: 450-455). Aynı malzeme
19. yüzyılın sonunda gelişen çelik yapım sistemlerinde yangına dayanıklı ve
bezeme amaçlı kaplama malzemesi olarak özellikle ABD’de yaygın kullanım
alanı bulur; ancak ülkemizde örneğine
pek rastlanmaz.
18. ve 19. yüzyıllarda seçmeci ve/
veya eski üslupların elemanlarını yeniden değerlendiren tarihselci ve canlandırmacı akımlar bağlamında Orta ve
Batı Avrupa’da, bezeme ögeleri ve mimari elemanların sıva ile taklidi yaygınlaşır. Ancak stucco-duro oyma bezek
tekniğiyle yapılmış bezeme programlarının 19. yüzyılda alçı ve çimento öndöküm yöntemleriyle kopyalanmasının
moda oluşu, işçiliğin yozlaştırır (Bankart, 1908/2002: 327, 336). Roma çimentosu gibi hidrolik nitelikli bağlayıcılar 19. yüzyılın başından, Portland
çimentosu1 ise 19. yüzyılın ortalarından itibaren kargir tuğla yapı cephelerinde taş taklidi bezeme programlarında özellikle Londra’da yaygın olarak
kullanıma girer (Millar, 1897/2004:
181-184). Nem, su ve bozulma dayanımı, kaplama, öndöküm ve heykel/
model işlerine yatkınlığı, boyanabilir, renklendirilebilir, sagraffito, depe-

Burada Portland çimentosu olarak bahsedilen malzeme, günümüzde beton üretiminde kullanılan
Portland çimentosuyla aynı adı taşımakla birlikte, üretim teknolojisindeki farklar nedeniyle eş niteliklere sahip değildir. Adını Portland kireçtaşına benzerliğinden alan bu erken çimentoya ilişkin ilk patentler 1811 ve 1824 yıllarına aittir. (Baturayoğlu Yöney ve Yöney, 2009b). Ancak 19. yüzyılın ilk yarısında üretilen Portland çimentolarının pişirme işlemi teknolojik yetersizlikler nedeniyle sinterleşme
derecesi (1450°C) altında yapıldığından, çimentonun kalitesi fazla yüksek değildir ve Roma çimentoları
arasında sınıflandırılabilir. 1850’den başlayarak kiln ısısının arttığı ve İngiltere’de Thames ve Medway
ırmakları kıyısında kurulan çimento işliklerinde yüksek sıcaklıklarda üretilen malzemenin kalitesinin
günümüzde üretilenlere yakın (Decorated Renders, 1999: 65) ancak 1850-1875 arasında üretilen Portland
çimentolarının kireç oranının çok düşük olduğu (Eckel, 2005: 374) bilinmektedir.
1
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ter gibi diğer renkli işlerde kullanılabilir olması, Portland çimentosunu 19.
yüzyılın sonunda dış cephe işlerinde,
özellikle taş ve tuğla yerine vazgeçilmez bir malzeme haline getirir.
Avrupa’da 19. yüzyıl mimarlığını
biçimlendiren en önemli etkinliklerden
biri, ardarda yayınlanan ve yeni malzemeler ile uygulamaları kendi isimlerine patentlemek suretiyle duyuran
mimarlık ve mühendislik kitaplarıdır.
19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak endüstriyel standartlaşmaya bağlı
olarak, hidrolik kireç ve çimentoların
nitelikleri yükselip kullanımları yaygınlaştıkça, işlenmiş taşlarla değil tuğla kargir olarak inşa edilen yapılarda
basit kesmetaş sıvalardan üç-boyutlu
öndöküm elemanlara, yapay taş uygulamaları tüm Avrupa’da ve etkisinde
ve çeperinde kalan diğer ülkelerde hem
ekonomik bakımdan hem de üslupsal
tercihlerin bir sonucu olarak yaygınlaşır. 19. yüzyılda Batı dünyasıyla yakın iletişim içinde olan Osmanlı devleti ve özellikle başkent İstanbul’da,
Avrupa’da yaygın olan üslupların ve
kullanıma giren malzeme ve tekniklerin yansımaları genellikle eşzamanlı olarak izlenir. Osmanlı sanat ve mimarlık tarihinde modern ya da çağdaş anlamında “yeni”nin ortaya çıkışının işaretlerinden biri 1720’lerden itibaren terminolojiye giren ve yeni üslupta yapılar için kullanılan “nev-icat”
nitelemesi olmalıdır (Tanyeli, 2005:
34). Lâle Devri’nde ortaya çıkan bu
ilk işareti izleyen iki yüzyıl boyunca sanat ve mimarlık alanında gerçekleşen üslupsal ve biçimsel yenilikleri
burada bir kez daha tekrarlamaya gerek yok. Avrupa mimarlığında tarihselci ve seçmeci üslupların ortaya çıkış ve gelişimi ile özellikle yurtdışında
öğrenim görerek Osmanlı ülkesine dönen ya da çalışmaya gelen mimarların

formasyonunda Beaux Arts ekolünün
önemi ve etkileri yadsınamaz (Baturayoğlu Yöney, 2008: 70-90). 18. yüzyılın ortalarından başlayarak sayısı ya da
etki ve sorumlulukları artan gayrimüslim Osmanlı mimarlarına ek olarak,
İstanbul’da çalışmaya gelen çok sayıda “yabancı mimar” vardır. OsmanlıAvrupa etkileşiminin bu erken döneminde Osmanlı ilerigelenleri ile batılı büyükelçiler sosyal anlamda ilk kez
Boğaziçi sayfiyelerinde karşı karşıya
gelir ve kültürel etkileşim söz konusu olur (Can, 1993: 27). Avrupa’dan
gelen ya da Osmanlı olmakla birlikte
Avrupa ülkelerinin büyükelçisi sıfatını taşıyan bu kişiler, askeri ıslahatlara
yönelik uzmanlara ek olarak Avrupalı sanatçıların da İstanbul’a gelmesine
önayak olur. Çağdaşlaşmanın kamusal
alandaki ifadesi olan mimarlıktaki değişim de bu uzman mühendis/asker ve
mimar/sanatçıların etkisiyle ve devlet
eliyle başlar.
Belki de arka planını oluşturan tarihsel süreç yeterince kavranamadığı ve kimlik-anlam ilişkisi kurulamadığından, Osmanlı mimarlığına batıdan kopyalanarak gelen ve batı burjuvazisinin öznel kimlik krizi olarak tanımlanabilecek bu tarihselci yaklaşımların hepsi tarz-ı cedid olarak adlandırılır (Tanju, 1999: 32-33). Osmanlı için yabancı ve batılı olan bu mimarlık, batı için de yabancı ve doğuludur;
bu durum Osmanlı için aslında bir özgünlük ve kişisellik göstergesi olsa da,
aydınlar kendilerini batılı, gelenekçileri ise batı ve yenilik karşıtı olarak tanımlamaya devam eder. Batıda burjuvazinin henüz sahiplenilmemiş imgeler aramasından kaynaklanan seçmecilik (Tanju, 1999: 34), Osmanlı’da
yeni batılı imgelerin sahibi merkezi
yönetimin ile iktidarını paylaştığı bürokrat ve aydınların tekelinde kalır ve
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Şekil 3a, 3b ve 3c.
Ortaköy Defterburnu Hatice Sultan
(Neşetâbad) Sarayı
Başağa ya da Karaağası Dairesi, A.-I.
Melling, 1795-1796;
cephe çizimi (Perot, Hitzel ve Anhegger,
2001: 13);

karakalem,
çini mürekkebi ve
suluboya resim (Perot, Hitzel ve Anhegger,
2001: 12)

ve gravür

(sağ; Arslan, 1992: 137)

resmi söylemi olur. Aslında Türkiye
mimarlık tarihinin “batılı” olarak değerlendirdiği yabancı sanatçılar eliyle
gerçekleştirilen üslup ve bezeme programları bile, aslında döneminde çağdaşı batılı akım ve uygulamalara tam anlamıyla uygun olmayıp, Osmanlı istek
ve kültürüne göre biçimlenir. Batılı görünümün altında bir doğululuk ya da
Osmanlılık süregider.
İstanbul’da çalışan Avrupalı sanatçılardan Antoine-Ignace Melling, III.
Selim’in kız kardeşi ve ıslahat çalış-

malarının destekçisi Hatice Sultan’ın
Defterdarburnu’ndaki sarayında inşa
ettiği, başkentin Neo-klasik üsluptaki
ilk yapısı olarak değerlendirilen köşkle tanınır (Şekil 3). Bugün artık var olmayan ve kaynaklarda kargir olarak nitelendirilen (Arslan, 1993: 116) bu
yapının resimlerinden kargir mi ahşap mı olduğunu anlamak imkânsız
görünüyor. Taşıyıcı sisteminin ahşap
olması durumunda Boğaz cephesinde yer alan açık sarı / krem renkli (Perot, Hitzel ve Anhegger, 2001: 13) be-
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Şekil 4. Eski Çırağan Sarayı, Abdülhalim Efendi, 1834-1841: J. Sands (gravür), 1839
(Arslan, 1992: 154)

zemelerin alçı ya da kireç sıvayla yapılmış olduğu varsayılabilir; dolayısıyla bu büyük olasılıkla Osmanlı başkentinin ilk yapay taş / stüko bezekli yapısıdır. Kargir olması durumunda bile, üç-boyutlu çizimlerde izlenen
bezeme eleman derinliklerine ve elemanların birbirini yinelemesine dayanarak yine taş yerine yapay taş / stüko kullanıldığı ileri sürülebilir. Bu
köşk aynı zamanda başkentte yeni bir
mimarlık çağı başlatır ve yinelenecek
bir tasarım prototipi oluşturur. İçinde Melling’in tasarımlarını da barındıran III. Selim’in Beşiktaş Sarayı’nda
Has Oda ya da Mermer Köşk olarak
bilinen ahşap yapı ile bunu Valide Sultan Dairesi’ne bağlayan galerinin dış
yüzeyleri, Neo-klasik ve Rokoko üsluplarında mimari elemanlarla bezelidir. Ahşap yüzeyler üzerinde yer alan
bu elemanların yine alçı ve kireç, bel-

ki de bu dönemde Avrupa’da kullanıma girmeye başlamış olan sukireci gibi
hidrolik bağlayıcılı karışımlarla yapılmış olduğu öne sürülebilir. II. Mahmut dönemi çağdaşlaşma hareketlerinin “mimari ifadesi”, daha önce Beyhan Sultan için 1791-1795’te Yorgi Kalfa tarafından inşa edilen ve III.
Selim için 1802-1803’te yenilenen
Neo-klasisizmin en önemli ürünlerinden eski Çırağan Sarayı Abdülhalim Efendi’nin eseridir. 1855’te kargir
olarak yenilenmek üzere yıkılır. (Can,
1993: 32; Arslan, 1992: 151-158)
Ahşap iskeletli olduğu bilinen bu yapının tarihselci bezemeleri yapay taş olmalıdır (Şekil 4). Reşit Paşa’nın kendi
görüşleri doğrultusunda 1847’de kargir olarak Fossati’ye yaptırdığı Baltalimanı Sahilsarayı ise devlet ve burjuvazi ileri gelenlerinin yabancı mimarlardan yararlanması ve yapım sisteminin
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Şekil 5. Arnavutköy Memduh Paşa Silah Koleksiyon Salonu ve Kitaplık Pavyonu, Raimondo D’Aronco, 1904; mimari proje (Barillari ve Godoli; 1997: 103-104)

kargire dönüşmesi konusunda yeni bir
dönemin başlangıcını simgeler (Can,
1993: 37, 112-114).
19. yüzyılın ikinci yarısında şehrin batılı bölgesi Galata ve Pera’da gayrimüslim işverenler için serbest çalışan
ve sayıları gittikçe artan üretken mimarlar batılı görünüm ve üsluplarda
tasarımlara imza atar. Kentte yabancı
yatırımcıların sayısının arttığı ve projelerinin gerçekleştirildiği izlenir. Özgün hatta kişisel üslupların ortaya çıkmasına rağmen, Beaux-Arts ilkelerine
dayalı ve ölçeği Neo-Grekten Oryantalizme uzanan tasarımlar Birinci Dünya Savaşı’na dek varlığını sürdürecek,
bunlara yüzyıl dönümünde Art Nouveau (Şekil 5) ve hemen ardından yine
Beaux-Arts ilkelerine dayalı rafine yerel bir üslup, I. Ulusal Mimarlık Akımı (ya da Neo-Ottoman/Yeni-Osmanlı)
eklenecektir.

19. yüzyıldan başlayarak devlet tarafından yürütülen yapı üretimi ile sivil üretim üzerindeki denetim kurumsallaşır ve yasalarla düzenlenir hale gelir. Yapay taş kullanımı açısından sivil ya da özel sektör eliyle yaptırılan
büyük ölçekli yapı üretiminin daha
önemli olduğu ileri sürülebilir. 19.
yüzyılın ikinci yarısında sivil mimarlık örneklerinin ahşap karkas yerine,
sık yangınlar ve yeni yasaların etkisiyle
özellikle dokunun yoğun olduğu alanlarda kargire dönüştüğü izlenir. Kamu
yapıları hariç yapı üretimi, yani anıtsal
ölçeğe sahip ve okullu mimarlarca tasarlanan özel yapılar dışında kalan konutlar ile ticaret gibi işlevlere sahip sivil mimarlık örnekleri, alaylı ustalar
ve müteahhitler tarafından gerçekleştirilir. Yapay taş kullanımı bağlamında, dış cephe bezeme programlarının
yapı özelinde dönemin mimari anlayı-
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şına göre tasarlanmadığı, aksine büyük
olasılıkla popüler olan üsluplar temelinde çeşitli görsel kaynaklardan alınarak yeniden üretildiği ve mimari cephe
ve bezeme elemanlarının da işlik sahibi ustalarca benzer kaynaklar üzerinden belki yapıya özel olarak belki de
farklı yapılarda kullanılabilecek tasarımlarda seri olarak imâl edildiği öne
sürülebilir.
Bu birbirine yakın dönemler ve
kent bölümleri arasında mimarlık dili
ve biçimlenişinde büyük farklar görülebilen bir çeşitliliktir. Ancak kent geneline bakıldığında, aynı dönemde gelişen alanlarda mimari tipoloji ve üsluplar bakımından, kentin bütünselliğine işaret eden, dikkat çekici benzerlikler izlenir. Bu üslupların ortak özelliği, tarihselci ve seçmeci yaklaşımlarla
üretilen mimari bezeme elemanlarının
sonsuz çeşitliliği ve zamanla bunların
üretiminde standartlaşma sonucu maliyetlerin düşürülmesi arayışıdır. Fakat bu hareketli ve dinamik yapı üretimi ortamında, çok sayıdaki müteahhit, mimar, yapıcı ve bunlara taşeronluk yapmış olabilecek bezeme/taş/sıva
ustasının, maliyetleri düşürmeyi başardıkları ve büyük arazi spekülasyonu yaşanan ortamda kâr ettikleri kesinse de, herhangi bir standartlaşma
gerçekleştiğine dair kanıt yoktur. Sivil
mimarlık örneklerinin bu üsluplar altında biçimlenen ve yapay taş kullanılan dış cephelerinde standartlaşma izlenmez ve dolayısıyla Avrupa’da olduğu gibi endüstriyel düzeye ulaşan bir
üretim kapasitesine erişilemediği söylenebilir. Ancak 1930’ların Art Déco
üslubu ile üretim yönteminin nispeten
standartlaştığı ve yaygınlaştığı izlenir.

Gerek kamusal gerek sivil imar faaliyetlerinin yüzyıl dönümünde hız kazanması ile yapım yöntem ve teknolojilerinin değişimi sonucu yapı üretim süreci de hızlanır. Yeni teknolojilerin adaptasyonu ve entegrasyonu sürecinde yapım sistem ve malzemelerinin ithalatına gerek duyulur. Kargir ile betonarme-çelik karma yapım
yöntemleri kullanıma girerken, tuğla gibi seri üretilen kargir malzemelere
ve harçlarla sıvalar için hidrolik bağlayıcılara gereksinim artar. 20. yüzyılın başında hidrolik kireç kullanımının Osmanlı İmparatorluğu dâhilinde
teknik şartnamelerde bir zorunluluk
haline gelmiş olduğu (Raymond, 1908:
105-107), yaygın olarak ithal edildiği ve kullanıldığı anlaşılıyor. Aynı dönemde kaynaklarda yapay taş ithalat ve
üretimi konusunda adı geçen iki isim
vardır: O. Dérounian ve Tricon-Vieillot
(Annuaire Orientale, 1893-1894; Raymond, 1908; Genie Civil Ottoman,
1913-1914). Metinden Dérounian’a
(ya da Derunyan) ait olduğu anlaşılan
malzeme tarif ve boyutları Raymond’un
kitabında “Çeşitli kargir işleri malzemeler” ve “derzleme ve sıvalar” başlıkları altında sunulmuştur (Şekil 6 ve 7;
Raymond, 1908: 193, 195-196)2:
51. Yapay taş: basit, kaplama bordürleri (trotuar), pencere söveleri, korkuluk
dikmeleri vb. farklı fiyatlarda
52. Yapay taş merdiven basamakları,
1.00x0.32x0.16
8. (Hidrolik Teil kireçli), yatay derzli
sıva, tach-kesmé (kesme taş taklidi), birimi m2, 119. Portland çimentolu sıva, 0,02m
kalınlığında, iki tabaka halinde uygulama, birimi m2, 12-

Raymond’un tablo üzerindeki notuna göre tüm birim fiyatlar yaklaşık olarak Türk Lirası cinsindendir.
Değerlendirmede fiyatların 1908 yılına ait olduğu göz önüne alınmalıdır. Bu metin orijinalinden Türkçeye yazar tarafından aktarılmıştır.
2
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14. Tirol tarzı sıva (crépissage), süpürge otu (balai) katkılı, yağlı kireç,
ince çakıl ve demir curufu ile kum karışımı, birimi m2, 3,50
15. Aynı malzeme, Hidrolik Teil kireci ile, birimi m2, 4,50
16. Aynı malzeme, Vicat veya Portland çimentosu ile, birimi m2, 617. Portland çimentolu korniş, Şekil
149’a uygun, (yükseklik 0,25m, genişlik 0,23m), birimi m, 1618. Aynı harçtan korniş, Şekil
150’ye uygun, (yükseklik 0,30m, genişlik 0,18m), birimi m, 1419. Aynı harçtan korniş, Şekil
151’e uygun, (yükseklik 0,36m, genişlik 0,30m), birimi m, 2020. Aynı harçtan korniş, Şekil
152’ye uygun, (yükseklik 0,46m, genişlik 0,14m), birimi m, 2521. Aynı harçtan korniş, Şekil
153’e uygun, birimi m, 55Bu korniş sersisi için verilen m-tûl
birim fiyatları, kalıp yüzeylerinin hizalanmasını kapsamamaktadır.
Her türlü ek bezeme, ayrıca fiyatlandırılır.
Bu kornişler iç ve dış mekân duvarlarında kullanılabilir.
Korniş birim fiyatlarına metraj-keşif
dahildir.
Ustalar kendi aletlerini kullanır.
Korniş birim fiyatları, kat yüksekliğine ve istenen boyut, miktar ve konuma
bağlı olarak değişir.
19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20.
yüzyılın ilk çeyreğinden oluşan 75
yıllık dönemde, Avrupa’da yeni gelişen yapım sistemleri ile yapı malzemelerinin önce ithalat (ve ancak dönemin sonuna doğru yerli üretimle
desteklenerek) hızla İstanbul pazarına girdiği ve inşaat sektörünün farklı
ölçeklerdeki üretim kanallarına yansıdığı anlaşılıyor. Mimarlık mesleği ile
müteahhitlik pratiği, yeni yasa ve yö-

netmelikler, yeni bir öğretim sistemi
ve yeni işlerlik kazanan ve yapı işlerini denetleyen yerel yönetimler eliyle
aynı dönemde uzmanlaşıp kurumsallaşır. Sivil mimarlık alanında, yoğunlaşan kent dokusunda yapım sistemi olarak kargir (sonra kısmen betonarme sistemli ve son olarak betonarme karkas) tekniklerin tercih edilmesi
ve yapıların görece daha yüksek katlı
oluşu gibi gerekçeler, ustalar eliyle ve
krokilerle yapılan inşaatlar için proje
üretiminin zorunlu ve karmaşık hale
getirir. Yapıları tasarlayan ve inşa
eden birey, 19. yüzyılın ehliyetsiz yapıcı kalfasından dönemin sonlarında
teknik eğitim almış ve toplumsal ticari konum sahibi mimara dönüşür. Yapıların proje ve inşaatları denetlenir,
ruhsatsız inşaatlar engellenir. Dolayısıyla bu gereksinimlere uygun nitelikte ve miktarda malzeme gereksinimi ortaya çıkar ve öncelikle genişleyen dış ticaretle karşılanır. Hızlı, yoğun ve kargir yapı üretimi, üslupsal
tercihlerin ağır bezeme programları
içeren tarihselci ve seçmeci veya yine
aynı niteliğe sahip Art Nouveau gibi
modern yaklaşımlardan yana olması, özellikle çok sayıda sivil mimarlık örneği üretimi sonucu maliyetleri düşürme arayışı ve söz konusu yeni
malzemelerin kullanıma girmesi gibi
farklı nedenlerin biraraya gelişi, dönem yapılarının büyük çoğunluğunda doğal taş bezeme işçiliğinin yerini,
sıvacılık tekniklerine dayalı yapay taş
yöntemlerini desteklemiş olmalıdır.
Ancak üretici ismi ve üretilen malzemelere ilişkin bilgilerin sınırlı oluşu,
bu malzeme ve üretim yöntemlerini
kaynaklara dayalı olarak değerlendirme olanağı vermez. Avrupa’daki diğer
ülkelerle karşılaştırıldığında, böylesine yakın bir döneme ait bu kadar az
somut kanıt ve/veya yazılı belge koru-
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b

a

Şekil 6 ve 7. Birim fiyat cetveline ait O. Dérounian tarafından İstanbul’da üretilen yapay
taş profillerine ait detaylar (sol; Raymond, 1908: 195-196) ve O. Dérounian’ın ilanı (sağ; Annuaire
Orientale, 1893-1894, Constantinople – Galata, 1331)

nabilmiş olmasının en önemli nedeni,
sivil alanda yapı işleri ve üretiminin
kurumsallaşamaması olmalıdır.
Yapı dış cephelerinde tercih edilen
düzen ve biçimleri, dönemlerin üslupsal tercihleri belirlese de, duvarın dış
yüzünü oluşturan ve “dış kaplama” olarak da adlandırılan kısım duvarın taşıyıcı çekirdeğini dış koşulların etkisine karşı koruması bakımından önem
taşır. Yapı dış kabuğunun yüklenmesi
gereken işlevler arasında ısı-tutuculuk
ve sugeçirimisizlik gibi iç mekânı dış
koşulların etkilerinden koruyan işlevlere ek olarak, fiziksel, mekanik ve
kimyasal dayanıklılık, temizlik ve bakım kolaylığı, güneş, yağmur, don gibi
dış etkiler ile yangına dayanıklılık gibi
özellikler sayılabilir. Yığma duvar çekirdeği de, iç ve dış kaplama yüklerini taşıyacak mukavemetteki malzemeden ve tespitine olanak verecek nitelikte yapılmış olmalıdır. Yapay taşların uygulandığı taşıyıcı duvarlar genellikle kargir tuğladır. Dış cephe niteliği ve düzenini doğrudan etkilememekle birlikte, yığma duvarlarla birlikte
ahşap, çelik veya betonarme kirişli dö-

şeme sistemleri kullanıldığı izlenir. Bu
yığma ve/veya karma taşıyıcı sistemler,
yoğun taş veya sıva / yapay taş bezeme
programlarını taşıyacak niteliktedir.
Yapay taş ya hidrolik bağlayıcılı
harçlarla uygulanır ya da duvara bağlı bir donatı veya taşıyıcı altyapı üzerine uygulanır. Daha seyrek rastlanmakla birlikte, yerinde ya da öndöküm olarak üretilmiş taşıyıcı yapay
taş (veya beton) elemanlar da kullanılır. Açıklık çevresi gibi konumlarda
kullanılan yapısal nitelikteki mimari
elemanların da yapay taşla üretilmesi
mümkündür; bunlar zamanla donatı ile güçlendirilmiş standart betonarme elemanlara dönüşecektir. Bu sistem ve elemanlar cephe ve taşıyıcı sistemle ilişkisine göre sınıflandırılabilir
(Baturayoğlu Yöney, 2008; Baturayoğlu Yöney ve Ersen, 2009a):
Monolitik donatısız brüt beton
taşıyıcı sistemler, genellikle ahşap kalıplarla dökülür ve döküm sırasında
pencere, kapı gibi boşluklar bırakılır. Fazla derin rölyefli olmayan yüzey bezemeleri (dizi, panel ve motifler) perde kalıplarının içine alçı ya da
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ahşap dolgu kalıplar yerleştirilerek yerinde yapılabilir. Örneğine ülkemizde
henüz rastlanmamıştır.
Yığma yapılarda taşıyıcı veya iskelet sistemli yapılarda dolgu veya
kaplama amaçlı kargir eleman olarak kullanılan yapay taşlar, bezemeli ya da bezemesiz bloklardır. Özellikle Portland çimentosunun yaygın kullanıma girmesi sonucu dayanım ve diğer malzeme niteliklerinin yükselmesiyle uygulama alanı genişlemiştir.
Bu konuda çok sayıda tarif ve patent
mevcuttur. Ülkemizde de kullanıldığı
bilinmektedir.3
Yığma veya iskelet taşıyıcı sistemli
yapılarda kargir eleman olarak kullanılan yapay taşlar, taşıyıcı işlevi bulunan
veya bulunmayan korniş, silme, söve,
lento, denizlik, merdiven basamağı,
harpuşta, korkuluk, bezemeli veya bezemesiz kaplama levhaları gibi öndöküm veya başka yöntemlerle işlikte
üretilmiş mimari elemanlardır. Taşıyıcı elemanlar önceleri taştan yapılırken,
çimentoların niteliğinin yükselmesi ve
yaygınlaşmasıyla öndöküm olarak üretilir hale gelir. Örneğine sık rastlanır.
Yığma veya iskelet taşıyıcı sistemli yapılarda kargir duvar üzerine
uygulanmış yapay taşlar, derz kesilmiş, kabartma ve/veya oyma bezekli sıvalar, çekme kalıpla yapılmış korniş,
silme vb. yerinde üretilmiş mimari elemanlardır. Örneğine sık rastlanır.
Arkası boş yüzeyler üzerine yerinde uygulanmış yapay taşlar, öncelikle ahşap bağdadi duvar ve tavan kapla-

ma tekniğinde Avrupa ve Türkiye mimarlığında geleneksel nitelik taşır;
kargir alt yüzeylerde olduğu gibi farklı uygulama yöntemleriyle farklı bezeme eleman ve programlarının üretilmesi mümkündür. 19. yüzyılın sonundan başlayarak ahşap yerine metal kafes, levha, çıta vb. elemanların kullanımı yaygınlaşır.
Yapay taşlar, temelde bir bağlayıcı ile bir dolgu malzemesi yani agregadan oluşan karışımlardır. Bağlayıcı olarak genellikle hidrolik nitelik taşıyan doğal sukireci ya da erken çimentoların tercih edildiği izlenir. İstanbul örneklerinde dolgu malzemesi
olarak ise farklı boyutta kum ve açık
renkli taş kırıklarına ek olarak, kıtık gibi organik liflere rastlanır. Ayrıca tuğla tozu ve kırığı ile odun kömürü ve külü gibi yapay ve opal gibi
doğal puzolanlar ile titanyum dioksit gibi renklendirici pigmentler benzeri başka katkı maddeleri de bulunabilir. (Bağlayıcı ve harçların nitelikleri için bkz. Baturayoğlu Yöney, 2008;
Baturayoğlu Yöney, N. ve A. Ersen,
2009b, 2009c, 2010b, 2010c; Ersen
vd., 2010.) Endüstriyel standartlaşmaya bağlı olarak hidrolik kireç ve çimentoların nitelikleri yükselip, kullanımları yaygınlaştıkça, yapay taş üretim yöntemleri de yerinde uygulanan
basit sıvalardan üç-boyutlu öndöküm
elemanlara doğru çeşitlenir. Yöntemlerin tamamı temelde hidrolik bağlayıcıların gelişimi öncesi geleneksel
tekniklere dayalıdır (Tablo 1).

IV. Vakıf Hanı (Bahçekapı, İstanbul, Kemalettin Bey, 1916-1926), T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü (Ankara, Guilio Mongeri, 1930) ve San’Antonio Kilisesi (İstanbul, Guilio Mongeri, 1907) bezemeli ve
bezemesiz taşıyıcı kargir yapay taş elemanlar kullanılmıştır. IV. Vakıf Hanı için Prof. Dr. Ahmet Ersen ve
diğ. tarafından (İTÜ, 2005) ve T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü için Prof. Dr. Emine Caner Saltık ve
diğ. tarafından (ODTÜ, 2004) gerçekleştirilmiş ve yayınlanmamış malzeme araştırma projeleri bulunmaktadır. San’Antonio Kilisesi ve T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü binası inşaatlarında yapay taş
işlerini yapmak üzere Mongeri’nin İtalya’dan Salvatore Genovezi isimli bir yapay taş ustası getirdiği bilinmektedir. Ayrıca T.C. Ziraat Bankası’nın sıva işleri bir Alman firmasına verilmiş ve kullanılan çimento ve alçılar da Almanya’dan ithal edilmiştir. (Hazar, 1986: 306-308).
3
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Öndöküm yapay taş elemanlar
kullanım biçimine göre taşıyıcı ve taşıyıcıyı olmayan mimari elemanlar
olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca üretim ve yerleştirme yöntemine göre
yekpare (monolitik) ve kargir (parçalı) biçiminde bir sınıflandırma daha
yapılabilir. Yekpare taşıyıcı elemanlar arasında, donatılı ve donatısız monolitik duvar, döşeme, kiriş ve merdiven gibi sistem ve elemanlar yer alır;
19. yüzyılın sonunda kullanıma giren
bu yenilikler, günümüzde kullanılan

bazı betonarme yapım sistemlerinin
de öncüsüdür. Kargir taşıyıcı yapay
taş elemanlar ise blok ve tuğla olarak nitelendirilenlere ek olarak, lento,
basamak gibi elemanları da kapsar;
bunlar da, günümüzde kullanılan ve
farklı malzemelerden üretilen, genellikle taşıyıcı nitelik taşımayan kargir
tuğla ve blokların öncüsüdür. Taşıyıcı olmayan elemanlar ise biçim ve yapıdaki görevlerine göre gruplanabilir:
Kaplama elemanları arasında, çeşitli
taş, blok, karo ve levhalar yer alır. Di-

Tablo 1. Yapay taş üretim yöntemleri.
Tanım

Kökeni

Kullanılan Malzeme ve Uygulama Yöntemi

stüko,

genellikle iki tabakalı; üst/ince tabakalar ince dokulu, bağlayı-

yerinde

stucco-duro,

cı oranı yüksek; taklit edilen taşın tozundan yararlanarak, gra-

yüzey uygu-

yapay mer-

nit, mermer vb. taklidi; tam kurumadan yüzeye taş taklidi ama-

lamaları (sı-

mer (ges-

cıyla silme, taraklama, perdah veya malayla düzeltme gibi bir

valar)

so, scaglio-

teknik uygulanabilir; derz cetveli ve bıçağı ile derz de kesilebi-

la vb.)

lir. (Şekil 5, 12)

sit basma ka-

parge ve

basma kalıplarla yüzey bezenerek, tam kurumadan oyularak dü-

lıp ve oyma

cavo-relievo

zeltilebileceği gibi, basma kalıp veya çeşitli el aletleri ile yüzeye

bezek uygula-

vb.

taş dokusu vermekle de yetinilebilir. (Şekil 12)

yerinde ba-

maları
yerinde çekme (sürme)
kalıpla özel
eleman uygu-

çekme (sürme) kalıp sacdan kesilmiş bir profil ve bunu taşıyan
carton pierre vb.

lamaları

ahşap strüktürden oluşur; üretilecek elemanın biçim, boyut ve
konumuna göre geliştirilmiş farklı kalıp türleri vardır; taş görünümü vermek için üst/ince tabakalarda bağlayıcı oranı yüksek tutulur. (Şekil 8, 14)
farklı malzemelerden ve biçimlerde kalıplardan yararlanılır; bu

öndöküm elemanlar

papier

elemanlar bezeme amaçlı ya da taşıyıcı nitelikte üretilebilir; dö-

maché, car-

kümlerin üst tabakasında taklit edilen taşın görsel niteliklerini

ton pier-

uygun malzeme kullanılır; alt tabakalarda malzeme ekonomisi-

re, pâte cou-

ne gidilebilir; hafifletme amacıyla dökümler içi boş veya artık alçı

lante, paste

gibi malzemelerle desteklenebilir; büyük elemanlara donatı yer-

compo vb.;

leştirilebilir; yüzeylerin parlaklığını sağlamak için kalıp yüzleri

marezzo

cam yapılabilir ya da döküm sertleştikten sonra yüzey mekanik
olarak parlatılır. (Şekil 9-11)
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a

b

Şekil 8a ve 8b. Çimentolu harçlarla çekme
(sürme) kalıp uygulaması (sol: Millar, 2004: 186; ve

Şekil 9. Benedict Stone Co., Chicago üretim atölyesi (sol; Cowden ve Wessel, 1995: 89)

sağ: Lade ve Winkler, 1955: 161)

a

b

Şekil 10a ve
10b. Kompozit
düzende pilastr
başlığı için alçı
kalıp (sol; Lade
ve Winkler, 1955:

ve yivli bir
sütun gövdesi
için parçalı alçı
kalıp (sağ; Lade ve
229)

Winkler, 1955: 232)

ğer eleman türleri arasında, harpuşta,
dikme, denizlik ve direkler gibi uzun
ve baca blokları ile borular gibi delikli elemanlar ile suya ya da yangına dayanıklılık gibi özel fiziksel niteliklere sahip elemanlar anılabilir. Bezeme elemanları ise üç boyutlu pilastr,
sütun, başlık, kaide, kapı ve pencere
için alın, etek, söve ve denizlik, korniş, silme, furuş, vazo gibi elemanlara ek olarak kabartma bezekli levha ve
rozetleri içerir.
Öndöküm yapay taş elemanların
üretiminde kullanılan kalıplar, elemanın boyut, biçim ve karmaşıklığına
bağlı olarak farklı malzemelerden üretilebilir. Ahşap ve kum kalıplar daha
basit biçimli ve bezemesiz ya da bezemesi az elemanların üretiminde tercih
edilir; bezemeli kısımlar için bunların

içine başka malzemeden ek parçalar,
örneğin alçı dolgular yerleştirilebilir.
(Blocs et Murs en Béton, 1930; Childe,
1961; Prudon, 1989) Üç boyutlu elemanların üretiminde parçalı alçı kalıplardan yararlanılır. Tezgâhta hazırlanan modellerden üretilen ters alçı kalıplar ise, detaylı bezemeye sahip elemanlar için uygundur. Karmaşık üretimlerde, alçı ya da kil dolgularından
ya da ek kalıp parçalarından yararlanılabileceği gibi bazı bezeme detayları ayrıca üretilerek kalıp içine yerleştirilebilir. (Bankart, 2002: 324-329;
Millar, 2004: 262-289, 380-392;
25-43; Lade ve Winkler, 1955: 222229; Childe, 1961: 189-206; Prudon,
1989: 84, 91) İnce detaylı bezemeler için, özellikle alçı dökümler söz konusu olduğunda jelatin kalıplar tercih
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edilir (Bankart, 2002: 329-332; Millar, 2004: 317-329, 339-342; Verrall, 2000: II, 49-59; Childe, 1961:
207-221; Prudon, 1989: 84, 91);
ince ve detaylı bezekli çimentolu dökümler için ise hint kauçuğu kalıplar
uygundur (Millar, 2004: 332-333).
Üretimin endüstriyel ve mekanize hale
gelmesiyle, daha dayanıklı ve daha
fazla sayıda üretime olanak veren betonarme ve metal kalıplar üretime girer, ancak bu tür kalıplar daha basit
bezemeli ya da bezemesiz elemanların
üretiminde tercih edilir.
Yapay taş uygulamaları cephe düzeni içinde kullanıldıkları yerlere göre
de sınıflandırılabilir. Geçen yüzyıl dönümüne tarihlenen mimari dış cephe
düzenlemelerinde, doğal taşlarla yerinde uygulanan veya öndöküm olarak
üretilen yapay taş kaplama ve elemanların sıklıkla birlikte kullanıldığını
vurgulamak yerinde olur. Taşıyıcı niteliğe sahip elemanların genellikle yapay taş yerine, mermer gibi dayanıklı
doğal taşlardan üretildiği izlenir. Cephe düzenlerinin karmaşıklığına göre
farklı eleman ve düzenlerin bir arada kullanıldığı örnekler de bulunmakla birlikte, basit düzenlemelerde karmaşık elemanların pek çoğu hiç yer al-

maz. Örneğin giriş ve portikler daha geniş kapsamlı ticaret yapıları ve büyük
apartmanlarda kullanılır. Alınlar ve
kornişler ile yapı ve/veya çıkma boyunca
devam eden sütun ve pilastrlar ile bunlara ait kaide ve başlıklar ise, tasarımın
karmaşıklığı ile genellikle üslupsal tercihlere bağlı olarak öne çıkar; bunlara
19. yüzyıl ortalarına tarihlenen Neoklasik düzenlemelerde daha sık rastlanır. Daha basit ya da seçmeciliğin ağır
bastığı düzenlemelerde bu elemanların
stilize edilerek basitleşen biçimlere dönüştüğü ve kabartma derinliklerinin
azaldığı gözlenir. Kabartma derinliklerine bağlı olarak bu tür profilli elemanlar için genellikle cephenin kaba taşıyıcı
yapısı içinde destek olarak kargir altlıklar bırakıldığı izlenir (Şekil 14). Pencere ve kapılar gibi açıklıkların çevrelerinde izlenen düzenlemeler ise genellikle
cepheyi oluşturan elemanların düzenini
küçük ölçekte tekrar eder ve yine genel
düzenin karmaşıklığı ölçeğinde kapsamı
ve kullanılan öge sayısı artar ya da azalır. Kabartma derinliği nispeten daha
az olan ögelerde ve daha basit cephe düzenlemelerinde, öndöküm veya doğal
taş elemanlar yerine genellikle yerinde
çekme kalıpla uygulanan yapay taşların
tercih edildiği görülür.

Şekil 11. Kesmetaş ve köşetaşı taklitleri
(soldan sağa):
konut (Balat Vodinya Caddesi 96,

ve
Marmara Han
20. yy. başı)

(Beyoğlu Kurabiye
Sokak 1, 1893)
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Şekil 12. Pilastr
gövdesi: apartman (Beyoğlu Mis Sokak 24,
1905’ten önce);
seçmeci karmaşık bir üslupta
farklı düzenlere
ait ögelerin bir
araya getirildiği
izleniyor

a

b

c

Şekil 13. Pilastr başlıkları (soldan sağa): Apartman (Beyoğlu Büyük Bayram Sokak 12, 1905’ten önce),
Apparts. Azarian (Beyoğlu İstiklal Caddesi 186-188, 1905’ten önce) ve Memduh Paşa Kitaplığı (Arnavutköy, mimar R. D’Aronco, 1904)

Taş kaplama taklitleri veya çeşitli kesme taş dokularını taklit eden yapay taş kaplama yüzeyler, uygulama
yöntemlerinin en basitlerinden ve en
sık rastlanan yapay taş cephe ögelerindendir. Zemin kat seviyesinde farklı (bosajlı, rustik, vb. çeşitli kaba ya da
ince) yonularda derzli kesmetaş taş ve/
veya daha üst seviyelere devam eden
köşe taşı taklitleri biçiminde ortaya çıkar. Uygulama yöntemi genellikle kalınlığı istenen derz ve bosaj derinliğine
dayalı düz bir sıva kaplamasına bıçakla derz kesilmesidir. Düşük maliyetli
ve ustalık bakımından da kalıp kullanılan tüm diğer yöntemlere göre daha

basittir. Ancak iri köşe taşları gibi çok
derin derzli yüzeylerde öndöküm elemanlardan da yararlanılabilir. Kabartma yüzeyler yerinde basmakalıplar,
derz ve diğer yüzey dokuları ise kesilerek uygulanabilir (Şekil 11).

Girişler ve portikler için yüzey sıvanarak hazırlanır, tasarım yerine ölçülerek ana hatlarıyla uygulanır, büyük
işlerde ya da alınlık varsa önce eğimli kornişler ve alınlık, küçük işlerde ise
yatay korniş ve/veya arşitrav tamamlanır; daha sonra timpanum düzeltilir,
triglifler yerleştirilir ve kalıptan çıkarılan kısımların detayları düzeltilir; son
olarak sütunlar yapılır.
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a

b

Şekil 14. Kat silmesi: apartman
(Beyoğlu Kilit Sokak
3),

1. kat (sol) ve
2. kat (sağ)

a

b

c

d

Şekil 15. Pencere düzenleri ve detayları (soldan sağa): konut (Beyoğlu Kilit Sokak 1, 19. yy. sonu)
ve Appts. Castorides (Beyoğlu Yeşilçam Sokak 27, 1905’ten önce). Pencere düzeni detayları (soldan sağa): Haco Pulo Pasajı (İstiklal Caddesi, 1890’lar) ve konut (Beyoğlu Halas Sokak 31, 19. yy. sonu)

Parapet, alın ve saçaklar, yapı cephesini kornişin üzerinde sonlandıran
elemanlardır. Bezemeleri üslup ve
düzenler uyarınca farklılık gösterir.
Kargir parapetlerin üzerinde yer alan
bezeme elemanları sıva üzerine yerinde uygulanabileceği gibi döküm olarak üretilebilir. Alınlıkların üretimi
ise boyut ve profillerinin kesit genişliğine bağlı olarak yerinde ya da işlikte, çekme kalıp veya öndöküm yöntemiyle yapılabilir. Yatay ve eğimli kornişler için farklı çekme kalıplar kullanılır, dış köşe ve dönüşler ayrıca bitirilir. Alınlıklar ters kalıpla döküm
olarak bir kerede üretilebilir; yerinde
uygulama için lifli harç kalıplar tercih edilir.

Sütun ve pilastr gövdeleri cephe düzenine bağlı olarak cephe boyunca bir kaç kat yüksekliğinde uzanabilir veya tek kat yüksekliğinde olabilir.
Kaide ve başlıklar tek bir düzene ait
olabileceği gibi her katta farklı bir düzeni de yansıtabilir. Hatta belli bir düzenin özelliklerini taşıyan kaide, sütun/pilastr ve başlıklarda da o düzene ait ögeler tümüyle ve doğru bir sıra
içinde kullanılmamış ya da farklı düzenlere ve üsluplara ait ögelerle bezenmiş olabilir (Şekil 12). Sütun gövdelerinin profilini oluşturmakta, kargir
bir çekirdek etrafında döndürülen çekme kalıplardan yararlanılabileceği gibi
alçı ters kalıpla döküm olarak üretim
de yapılabilir (Şekil 10b). Pilastrlar ise
genellikle çekme kalıpla üretilir.
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a

c

b

Şekil 16. Kapı çevresi düzenleri (soldan sağa): Apparts. Maliakas (Beyoğlu Büyük Parmakkapı Sokak 10, 1905’ten önce), konut (Beyoğlu Öğüt Sokak 7, 1905’ten önce) ve Appts. Castorides (Beyoğlu Yeşilçam Sokak 27, 1905’ten önce).

a

b

Şekil 17. (Soldan sağa) kilittaşı, T. İş Bankası Müzesi (Bahçekapı, 1892); payanda ve kilittaşı,
apartman (Beyoğlu Sakızağacı Caddesi 16, 1905’ten önce)

Sütun, pilastr ve heykel kaideleri ve
sütun ve pilastr başlıkları için parçalı
alçı kalıplar (Şekil 10a) veya bir eksen
ve/veya çekirdek etrafında çekme yönteminden yararlanılır. Bezemeler ayrıca yerleştirilebilir. Başlık tür ve biçimlerinde izlenen büyük çeşitlilik, başlığı
oluşturan parçaların ayrı üretildiği ve
farklı kombinezonlarda biraraya getirildiği biçiminde açıklanabilir (Şekil 13).
Kat silmesi ve kornişler, bezemesiz veya çeşitli dizilerle bezeli olabilir. Çekme kalıpla yerinde yapılabileceği gibi, korniş vb. daha kalın elemanlar tezgâhta çekme kalıpla veya par-

çalı öndöküm olarak üretilerek yerine
yerleştirilebilir. Özellikle geniş kesitli korniş ve silmelerde taş tercih edilir.
Çekme kalıpla yapılan örneklerde kesiti dayanıklı hale getirmek için çıkmalı
bir kargir altyapıdan veya demir donatılardan yararlanılabilir (Şekil 8, 14).

Pencere alın, söve, denizlik ve
etekleri ile bezemelerinde kullanılan
elemanlar, açıklık biçimlerinden doğrudan etkilenir; açıklıklar dikdörtgen/
kare köşeli, çeşitli biçimlerde kemerli
veya daire/oval biçiminde olabilir. Üslup belirleyici ögeler, pencere çevresinde yer alan düzen ve bezemelerdir.
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a

b

Şekil 18. Yapay
taş bezeme örnekleri (soldan
sağa): isim levhası, Marmara Han
(Beyoğlu Kurabiye Sokak 1, 1893),

pencere altı ve üstünde
bezeme levhaları,
Apparts. Couteau (Beyoğlu İstiklal
Caddesi 135, 1905’ten
önce)

Tek bir üslup özelliği gösteren düzenlemelere ek olarak, farklı üsluplardan
ögeler devşiren seçmeci örneklere de
sık rastlanır. Hazırlanan cephe üzerine önce saçaklık, ardından pilastrlar
ve arşitrav tek seferde, sonra denizlik
uygulanır; furuş ve diğer elemanlar
yerleştirilir; renk farkı olmaması için
iç ve dış köşeler diğer elemanlar tamamen kurumadan bitirilir. Tekrarlayan elemanlar döküm olarak da üretilebilir ancak bezeme detayları yerinde
modellenir (Şekil 15).

Nişlere dış cephelerde sık rastlanmamakla birlikte, pencereler gibi önce
korniş ve alın, ardından üstatkı/kemer
ve söve, sonra pilastr/sütun ve kilittaşı/başlık, son olarak kaide ve levhaların
yapılmasıyla üretilir.
Kapı alın, kemer ve söveleri, pencere
ögeleri gibi değişkenlik gösterir ve benzer yöntemlerle üretilir (Şekil 16). Yapıların zemin katlarının genel olarak
daha fazla değişikliğe uğramış olması,
özgün örneklerin sayısını kısıtlar.
Payanda, furuş, blok korniş, konsol, modiyon, antefiks, kilittaşı vb.
elemanlar, genellikle tek tek ve öndöküm olarak veya çekme kalıplarla üretilir. Payandalar, geniş kesitli furuşlar
ve kemer kilit taşları gibi taşıyıcı ni-

telik de taşıyan bezeme elemanlarının
genellikle dayanıklı doğal taşlardan
üretildiği izlenir. Bunlar taşıyıcı niteliğe sahip olmadıklarında, yani sadece dış cephede görünmeyen taşıyıcı bir
sistemin üzerini bezemekte kullanıldıklarında ya da kabartma derinlikleri
göreceli olarak daha azsa, yapay taşlarla üretilebilir (Şekil 17).

Korkuluklar ve korkulukları oluşturan elemanlar, genellikle öndöküm
veya yuvarlak kesitli ise bir eksen etrafında çekilerek üretilir. Yerinde döküm
yöntemleri kullanıldığı da bilinmektedir; geniş kesitleri ve kısmen yük taşımaları nedeniyle donatı kullanılabilir.
Diğer bezeme eleman ve levhaları, cephede genellikle bağımsız olarak
yer alan bezeme ögeleridir ve cephenin
geri kalanına uygun ya da farklı üslupsal nitelik gösterebilir (Şekil 12, 18).
Birbirini tekrarlayan bezeme öge ve örgeleri ise yine kabartma derinliği ve tasarımın karmaşıklığına bağlı olarak yerinde basma ve çekme kalıplarla veya
işlikte öndöküm olarak üretilebilir.
Dönem içinde popüler hale geldiği izlenen pencere tepelikleri gibi bazı ögelerin farklı yapılarda farklı düzenlemeler içinde kullanıldığı izlenir. Bunlar
birbirini beğenerek kopyalayan farklı
ustalara ait olabileceği gibi moda olan
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bir elemanın belirli bir işlik tarafından üretilerek görece standartlaştığına

ve farklı tasarımlarda kullanıldığına da
işaret edebilir.
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IMPLEMENTATION OF MICRO-SAND
BLASTING IN RESTORATION PROJECTS
The use of delicate and conscientious cleaning techniques with minimum
intervention on the surface material is preferred for surface cleaning projects of
historical places. Thanks to new possibilities in technology, micro-sand blasting systems have advanced and reached to the level and quality to provide these
services. Micro-sand blasting is a mechanical surface cleaning system which
makes controlled operation with centrifugal flow at low pressures possible. In
micro-sand blasting systems, pressurized air and blasting material and/or water,
if used, are forced in to a rotational motion in the tank and sprayed on the surface in circular motion. By this means, surface cleaning effect with soft touches
is achieved and it is possible to work delicately and conscientiously without
damaging material’s patina. We have achieved successful results in restoration
projects with micro-sand blasting systems which facilitates delicate operation
through combinations of different nozzles/materials/operating pressure. We can
combine micro-sand blasting systems with other cleaning methods or we can
perform tasks in cleaning project based on site studies.

RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA
MİKRO KUMLAMA UYGULAMALARI
MÜGE GÜNEL*
Tarihi eserlerde yüzey temizliği çalışmalarında malzemeye minimum düzeyde etki eden hassas ve itinalı temizleme tekniklerinin kullanılması tercih edilmektedir. Teknolojinin sunduğu yeni olanaklar ile gelişen ve değişen
mikro kumlama sistemleri bu amaca
hizmet edecek düzeye ulaşmışlardır.

Mikro Kumlama Nedir?
Mikro Kumlama, düşük basınçla ve
merkezkaç akımla, kontrollü bir şekilde çalışmaya olanak sağlayan mekanik bir yüzey temizleme sistemidir.
Mikro kumlama sistemlerinde basınçlı hava ve sarf malzeme ve/veya kullanılıyorsa su tank içerisinde rotasyona
sokularak dairesel hareketlerle çalışılacak yüzeye püskürtülür. Bu şekilde
hafif dokunuşlarla bir yüzeysel silme etkisi yakalanmış olur. (Şekil 1,2)
* Y.Mimar Müge Günel, Letoon Mimarlık

Geleneksel Kum Püskürtme
Sistemlerinden Farkı Nedir?

Geleneksel kum püskürtme yöntemleri direk atış yaparak yüzeyden parça
koparma mantığı ile hareket ederler.
Yani aşındırma amaçlı çalışırlar. Bu
sistemlerde basınç debisi, granül püskürtme oranı vb ayarlanamaz. Çalışma
basınçları yüksek olup restorasyon uygulamalarında istenilen hassasiyeti yakalayacak seviyede düşürülemez. Çeşitli ve farklı ebatlarda granül kullanımına olanak sağlamazlar. Yüksek basınçla çalışıldığı ve granül kullanımı sınırlı olduğu için çalışılan ortamda rahatsız edici boyutta tozuma oluştururlar. Operatör, tozumadan dolayı çalıştığı yüzeyi tam olarak göremez. Ayrıca operatör sağlığı ve iş güvenliği açısından da tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Bu gibi sebeplerle kontrolsüz
çalışan geleneksel kum püskürtme ve

KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2010

Şekil 1,2. Mikro kumlam sisteminin
dairesel atışlarla çalışma prensibi
Şekil 4.
Mikro kumlama uygulaması ile mermer yüzey
temizliği

Şekil 3. Mikro kumlama uygulaması
ile mermer yüzey temizliği
Şekil 5.
Mikro kumlama uygulaması ile küfeki taşı temizliği

Şekil 6.
Mikro kumlama ile ahşap yüzey
temizliği

mekanik temizleme ekipmanlarının bir
kaç yıl öncesine kadar özellikle restorasyon uygulamalarında kullanımı kabul görmüyordu.
Bugün ise,
Direk atış yaparak değil, merkezkaç
akımla çalışabilme özelliği
Hafif, hareket kabiliyetinin yüksek
ve kullanımının kolay olması
Basınç ayarının kolay ve rahat bir şekilde yapılabilmesi ( 0.1 bar ile 7 bar
arası)
Granül püskürtme oranının istenilen
debide ve kolaylıkla ayarlanabilmesi

Farklı özelliklerde ve çaplarda nozul
kullanımı
Sulu ve kuru püskürtme yapabilme
özelliği
Malzemeye ve yüzey kirinin niteliğine göre kullanılabilecek granül çeşitliliğinin artması gibi avantajlar mikro kumlama sistemlerini restorasyon
sektöründe kullanabilecek düzeye getirmiştir.
Aşındırma mantığı ile kontrolsüz
çalışan geleneksel kum püskürtme sistemlerinin aksine mikro kumlama sistemlerinde döner basınçlı hava hareke-
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Şekil 7.
Mikro
kumlama
ile metal
yüzey
temizliği

ti sonucu elde edilen yüzeysel silme etkisi ile malzemenin patinasına zarar vermeden hassas ve itinalı bir çalışma yapılabilmektedir (Şekil 3,4,5,6,7).

Patina Neden Önemlidir?
Yüzey temizliği çalışmalarında malzemenin zamanla kazanmış olduğu
“patina”nın korunması esastır. Patina, eskimenin doğal sonucu olarak taşın yüzeyinde oluşan bir renk ve doku
değişikliğidir. Uygun olmayan temizlik metodları ve müdahaleler taşın mukavamet tabakası olan patinaya ve dolayısı ile malzemeye geri dönüşü olmayan hasarlar verebilir (Şekil 8).

Mikro Kumlama Uygulamalarında
Dikkat Edilmesi Gereken 		
Parametreler Nelerdir?

Kuşkusuz restorasyon çalışmalarında
sadece ekipman özellikleri ve temizleme tekniği yüzey temizliği uygulamaları için yeterli kriterler değildir. Mikro kumlama uygulamalarından başarılı sonuçlar alınabilmesi için dikkate alınması gereken başka parametreler de vardır;
Çalışılacak Malzeme ve Yüzey Kirinin Niteliği; Diğer temizlik yöntemlerinde olduğu gibi mikro kumlama uygulamaları için de çalışılacak yüzeyin
malzeme özellikleri, yüzey kiri ve niteliği, malzemenin mevcut durumu,
temizlenecek yüzeyin sağlamlığı, yü-

Şekil 8.
Patina tabakasının
kalkması
sonucu taşta oluşan
kayıplara
örnek

zey bozunmaları ve hatta çevresel şartlar çalışma parametrelerini belirleyen
önemli faktörlerdir.
Sistemi Kullanacak Operatör; Sistem
özellikleri ve uygun sarf malzeme seçimi kadar önemli bir diğer nokta kuşkusuz sistemi kullanan operatörün bilgi ve tecrübesidir. Operatör, Çalışma
mesafesini doğru olarak ayarlayamazsa
ya da aynı yüzeye gerektiğinden uzun
süre müdahale ederse malzemeye zarar
verebilir.
Çalışma Basıncının Kontrolü; Mikro
kumlama sistemleri çok düşük basınçlarda (0.1 bardan başlayarak) kontrollü
bir şekilde çalışabilme olanağı sağlar.
Granül Püskürtme Oranının Ayarlanması; Mikro kumlama Sistemlerinin kontrollü kullanım adına getirdiği
diğer bir kolaylık ise sarf malzeme püskürtme yoğunluğunun çalışılacak yüzeye ve kirin niteliğine göre az ya da
çok istenilen debide ayarlanabilir olmasıdır.
Granül Seçimi; Doğru granül seçimi en az sistem özellikleri kadar
önemli bir konudur. Mikro kumlama sistemlerinin sağladığı avantajlardan biri de farklı parçacık boyutlarında ve özelliklerde granül kullanımına
olanak sağlamasıdır. Garnet, alüminyum oksit, dolomit, soda, kalsiyum
karbonat, cam küre, cam tozu gibi doğal mineralleri ve karbonatları, fındık
kabuğu, mısır koçanı gibi bitkisel kö-
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Şekil 9,10,11.
Bitkisel kökenli granüller (sırasıyla
fındık kabuğu,
mısır koçanı)

kenli granülleri sistemle kullanabiliriz (Şekil 9,10).
Doğru granül seçimi için; malzemenin şekli, sertliği, ebadı, yoğunluğu ve
hatta mineralojik yapısı gibi faktörler
de dikkate alınmalıdır.
Granül Şekli; Tarihi eserlerde yüzey temizliği çalışmalarında sekizgen
gibi düzgün geometriye sahip granüller
daha hassas ve homojen bir temizleme
etkisi sağlar.
Granül Ebadı ve Sertliği; Yüzeye
ve yüzey kirinin niteliğine göre farklı ebatlarda uygun granül kullanımı malzeme üzerindeki tahribatı engeller. Mikro kumlama sistemleri ile
38mq’dan 1.8mm’e kadar olan aralıkta
farklı ebatlarda granüller kullanılabilmektedir (Şekil 11).
Granülün Kimyasal Özellikleri; Kullanılacak granülün mineralojik yapısı
da önemlidir. Örneğin taş temizliğinde
düzensiz bir geometriye sahip ve demir
içeriği yüksek bir granülü kullanmayı tercih etmeyiz çünkü düzensiz geometrisi nedeniyle yüzeye yapışacak ve
içeriğindeki demir oranının yüksekliği nedeniyle de malzeme üzerinde lekelenmelere neden olabilecektir.
Bununla birlikte kullanılan granüllerin SGS belgeli ve ISO 14001 Çevre koruma standartlarına ve çalışma
güvenliğine uygun olması iş ve çalışan
güvenliği için önemlidir.

Şekil 11. Granül ebadı, sertliği mikro kumlama uygulamaları için önemli parametrelerden biridir

Nozul Seçimi; Çalışılacak yüzeye ve
yüzey kirini temizlemeye yönelik uygun püskürtme uçlarının seçimi tahribatı azaltan etkili bir faktördür. Konik
atış yapan venturi nozul hassas bir şekilde yüzeysel temizliği yapan bir başlıktır. Çalışılacak yüzeyde kullanılan
ağızlığın çapına göre 5-20 cm arası değişebilen geniş bir etki aralığı yakalanabilir. Dairesel atış yapılmasını sağlayan
silindirik nozul ile basınçlı hava yüzeye
direk olarak etki eder. Bu nozulla partiküller yüzeye daha hızlı nüfuz ettiği
için boya sökümü, metal yüzey temizliği gibi konularda üstün verim alınır.
Venturi etkisi ile merkezkaç akım etkisini birleştiren helix nozul ise patinaya
zarar vermeden daha da hassas yüzey
temizliği yapılabilmesini sağlayan özel
bir başlıktır.
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Mikro kumlama uygulamalarında çalışma basıncı/kullanılacak granül tipi ve ebadı/çalışma mesafesi/ nozul tipi ve ebadı gibi parametreler konusunda genel bir uygulama prosedürü
vermek doğru değildir. Yüzey temizliği yapılacak mimari eser ya da nesneye
özel olarak belirlenecek bu parametreler için örnek numuneler yapılması gerekir. Bu numunelerden elde edilen verilerin ve malzeme-kirlilik üzerine yapılmış laboratuvar çalışmalarının deneyimli profesyoneller ve danışmanlar
tarafından değerlendirilmesinin ardından, mikro kumlama uygulaması yapılacak mimari eser ya da nesnenin yü-

zey temizliği için özel bir çalışma prosedürü oluşturulabilir.

Sonuç
Mikro kumlama sistemleri diğer temizleme teknikleri ile kombine edilerek de kullanılabilir. Farklı nozulları/
granülleri/çalışma basıncını birleştirerek hassas çalışmaya olanak sağlayan
mikro kumlama sistemleri ile artık restorasyon çalışmalarında başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Diğer temizleme metodları ile kombine ederek kullanabiliyor ya da teşhis çalışmalarının neticesi
olarak temizleme planında yer alan eylemleri yerine getirebiliyoruz.
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SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI KORUMA YAKLAŞIMI
PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜRECİ
CEM ERİŞ*
Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğünce 2001-2010 yılları arasında 66 proje ile toplam 326 tescilli kültür varlığının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi ile avan projeler hazırlanmıştır. Bu projelerimizin toplam bedeli 11.953.000 TL.’dir.
Halen çalışmaları devam eden
22 projemiz ile toplam 403 parselde rölöve, restitüsyon, restorasyon ve
avan projeler hazırlanmaktadır. Devam eden projelerimizin toplam bedeli 6.025.000 TL.’dir. Müdürlüğümüzde ihale yöntemi ile elde edilmesi planlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje çalışmaları ve ön etüd çalışmaları devam eden 24 adet proje konusu vardır.
24.05.2006 tarih ve 2006/10501
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan
edilen Süleymaniye Yenileme Alanında;
Ortak uygulama yapılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi arasında protokol yapılmıştır.
Söz konusu protokol;
13 Eylül 2006 tarihinde İBB
Meclisince kabul edilmiş,
19 Eylül 2006 tarihinde İBB
Başkanınca onaylanmıştır.
Yenileme alanında ortak uygulama
yapılmak üzere İBB ve ilçe belediyesi arasında yapılan protokol’ün kabulünden sonra 5366 Sayılı yasa gereğince Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü bünyesinde uygulama birimi oluşturulmuştur.
Yenileme Alanlarında ihalelerin
gerçekleştirilmesi için ihale yönetmeliği hazırlanmıştır.
Söz konusu ihale yönetmeliği;
* Y.Mimar Cem Eriş, Tarihi Çevre Koruma Müdürü

Harita 1: Süleymaniye Yenileme Alanı Sınırı

Harita 2: Süleymaniye Yenileme Alanı
Etap Sınırları

13 Eylül 2006 tarihinde İBB
Meclisince kabul edilmiş,
19 eylül 2006 tarihinde İBB
Başkanınca onaylanmıştır.
İhale yönetmeliği, Sayıştay Başkanlığı görüşü alınarak hazırlanmış ve
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmıştır.
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Süleymaniye Yenileme Alanı Projesi

Proje Alanı

Tescilli Yapı Sayısı

Tescilsiz Yapı Sayısı

1.Etap

348.502 m

427

365

2.Etap

155.984 m

134

472

3.Etap

101.762 m2

167

402

4.Etap

68.532 m

5.Etap

263.938 m

Üniversite, Külliye, Müftülük

TOPLAM:

938.718 m2

728

2

2

İstanbul Manifaturacılar Çarşısı

2
2

Süleymaniye Yenileme 		
Alanı, 1. Bölge, Avan Proje 		
İle Rölöve Restitüsyon ve 		
Restorasyon Projeleri

1239

24.05.2006 tarih ve
2006/10501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Süleymaniye, Hacıkadın, Kalenderhane, Molla
Hüsrev, Hoca Gıyaseddin, Sarıdemir, Yavuz Sinan ve Demirtaş
mahallelerinden oluşan alan Süleymaniye Yenileme Alanı olarak
belirlenmiştir. Yenileme Alanı
ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
üzere 13.09.2006 tarih ve 1558
Harita 3: Süleymaniye Yenileme Alanı Tescilli
sayılı Meclis Kararı ve eki İBB
Yapı Paftası
ile Eminönü Belediyesi arasında
yapılan protokol kapsamında uy- SÜLEYMANİYE I. BÖLGEDEKİ PROJE ÇALIŞMALARI İBB
VE FATİH BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR.
gulama biriminin oluşturulması
kabul edilmiştir.
1. Bölgede yer alan 150 tescilli yapıya ait rölöve-restitüsyon
ve restorasyon projesi ile, 92 tescilsiz yapıya ait avan projeler ile
mühendislik uygulama projeleri için toplam 11 proje ihalesi yapılmıştır.
85 adet tescilsiz yapıya ait
avan projeler tamamlanmıştır.
Süleymaniye yenileme alanında ortak uygulama yapılmak üzere İBB ve ilçe belediyesi arasında 19.09.2006 tarihinde yapılan
protokol kapsamında alanda İBB
ve ilçe belediyesi tarafından 2
Harita 4: Süleymaniye Yenileme Alanı Çalışma Alanı
ayrı çalışma sürdürülmektedir.
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Harita 5: Süleymaniye Yenileme Alanı
Projesi 1. Etap Sınırı

PROJELER

TESCİLLİ PARSELLERE

AİT PROJE SAYISI

YENİLEME KURULUNA
GÖNDERİLEN PROJE
SAYISI
149

95

TESCİLLİ PARSELLERE

AİT PROJE SAYISI

YENİLEME KURULUNA
GÖNDERİLEN PROJE
SAYISI
75

PARSELLERİNE AİT

300

PROJE SAYISI

PROJE SAYISI
TOPLAM

PROJELER

AVAN PROJE

AVAN PROJE
PARSELLERİNE AİT

Harita 6: Süleymaniye Yenileme Alanı
Projesi 2. Etap Sınırı

244

TOPLAM

375

Tablo 1: Yenileme Kurulunca onaylanan
tescilli ve avan proje parsellerinin dağılımı

Tablo 1: Yenileme Kurulunca onaylanan
tescilli ve avan proje parsellerinin dağılımı

1.Bölgede, İBB’nin projelendireceği alanda 2007 yılı Haziran ayı
içerisinde 1.774.804 TL.’si İl Özel
İdaresi katkı payı fonundan karşılanmak üzere toplam 6.166.835 TL.’ye
11 adet ihale gerçekleştirilmiştir.
Projelerin tamamı, koruma kuruluna iletilmesinden 2009 yılına ka-

dar geçen süreçte, kurul tarafından
değerlendirilerek onaylanmıştır.
2. Bölgede, proje alanında 2009
yılı içerisinde 2.280. 000 TL.’si
İl Özel İdaresi katkı payı fonundan karşılanmak üzere toplam
3.801.000 TL’ye 8 adet ihale gerçekleştirilmiştir.
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Proje Yaklaşımımızı 3 Grupta
Toplayabiliriz;
I. Tescilli sivil mimarlık örneği yapı
parselleri
I. A. Bakım Onarım:
Bakım - Onarım kapsamında yapılan
müdahaleler ile yıkmadan restorasyonu Şekil1. Kayserili Ahmet Paşa Konağı –
mümkün olan SMÖ yapılar
Süleymaniye

Şekil2. Süleymaniye 568 ada, 7 parsel, Rölöve Çizimi

Şekil3. Süleymaniye, 568 ada, 7 parsel, Restitüsyon Projesi
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I. B. Rekonstrüksiyon:
I.B.1- Esaslı onarım kapsamında, konservasyonu mümkün olan özgün malzemesi ve mimari elemanları yeniden
kullanılmak üzere, restitüsyon projesi ve 660 sayılı ilke kararı dikkate alınarak, kendi kontur ve gabarisinde özgün plan özellikleri, malzeme ve detayları aynen korunarak rekonstrüksiyonu
gerçekleştirilen SMÖ yapılar.

I.B.2- İlgili koruma bölge kurulundan izinli / izinsiz yıkılmış, bugün
parselinde mevcut olmayan, kurul arşivinde yer alan onaylı / onaysız rölöve/
restitüsyon/ restorasyon projeleri ve diğer belgelere dayanılarak rekonstrüksiyonu gerçekleştirilen SMÖ yapılar
I.B.3- İlgili koruma bölge kurulundan onaylı restorasyon projesi bulunan ve bu proje doğrultusunda (veya

Şekil4. Süleymaniye, 568 ada, 7 parsel, Restorasyon Projesi

Şekil 5. Süleymaniye 569 ada, 16 parsel, Restitüsyon Projesi
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Şekil 6. Süleymaniye, 569 ada, 16 parsel, Restitüsyon Projesi

Şekil 7. Süleymaniye, 569 ada, 16 parsel, Restitüsyon Projesi

Şekil 8. Süleymaniye, 569 ada, 16 parsel, Rekonstrüksiyon Projesi
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Şekil 9. Süleymaniye, 569 ada, 16 parsel, Rekonstrüksiyon Projesi

Şekil 10. Süleymaniye, 569 ada, 16 parsel, Rekonstrüksiyon Projesi
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Şekil 11. Süleymaniye, 569 ada, 16 parsel, Rekonstrüksiyon Projesi

Şekil 12.Süleymaniye, 569 ada, 16 parsel, Rekonstrüksiyon Projesi
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projesine aykırı da olsa) yerinde, 660
sayılı ilke kararında tanımlanan rekonstrüksiyon prensiplerine aykırı olarak betonarme olarak uygulama
yapılmış bulunan SMÖ yapıların da,
kurul arşivinde yer alan onaylı/onaysız rölöve/restitüsyon/ restorasyon
projeleri ve diğer belgelere dayanılarak, restitüsyon projesi ve 660 sayılı
ilke kararı doğrultusunda rekonstrüksiyonu gerçekleştirilen SMÖ yapılar

II. Avan proje parselleri

Onaylı Koruma Amaçlı İmar Planına
göre; Süleymaniye Yenileme Alanında
kalan yeni yapılara ait avan projelerin
hazırlanmasında ise uygulamanın şekline onaylı koruma planı doğrultusunda yine ilgili koruma bölge kurulu karar verecektir.

III. Tescile öneri parseller
Koruma Yüksek Kurulu’nun 660 Sayılı İlke Kararı doğrultusunda alanda
projelendirme sürecinde mevcut Koruma Amaçlı İmar Planında yapılanma koşulları belirlenen ancak, yapılan
araştırmalarda bulunan belgelere dayanılarak tescil nitelikleri taşıdığı anlaşılan parseller, Koruma Kurulu’na
tescil ettirilerek restitüsyon doğrultusunda rekonstrüksiyon projeleri hazırlattırılmaktadır.
İhale alanında kalan tüm mülk
sahiplerine tebligat yapılarak,
27.12.2007-09.01.2008 tarihleri
arasında, projeler hakkında bilgi vermek amacıyla toplamda 7 adet bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
Bu toplantılar için 239 adet teb-

Şekil 13. Süleymaniye, 569 ada, 11 parsel

Şekil 14.
Süleymaniye,
569 ada,
11 parsel,
Restitüsyon
Projesi
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Şekil 15. Süleymaniye, 569 ada, 11 parsel, Restitüsyon Projesi

Şekil 16. Süleymaniye, 569 ada, 11 parsel, Restitüsyon Projesi

ligat yapılmış olup 58 mülk sahibi ve/veya kiracı tarafından katılım
gerçekleşmiştir.

1. Uygulama Modeli

2009 yılı başında 1. Bölgede
restorasyon projeleri onaylanan özel
mülkiyetteki tescilli kültür varlığı olan toplam 40 adet parsel için İl
Özel İdaresi’nden uygulamaya ilişkin
%60 katkı payı temin edilmiştir.
Geriye kalan %40’lık maliyetin
temini için mülk sahipleri ile muhtelif görüşmeler yapılmış ve bu mik-

Şekil 17. Süleymaniye Yenileme Alanı
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Şekil 18. Süleymaniye, Cemal Yener Tosyalı Caddesi Avan Proje Parselleri

Şekil 19. Süleymaniye, Taş Tekneler Sokak Avan Proje Parselleri

Şekil 20. Süleymaniye, Avan Proje Parselleri
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Şekil 21.
Süleymaniye,
658 Ada, 21
Parsel

Şekil 22. Süleymaniye, 658 Ada, 21 Parsel

tarın ilgili mevzuat gereği TOKi kredisi ile temini yönünde muvaffakatlar
alınmıştır.
Çok az mülk sahibi (sadece 1
adet parselde) %40 oranındaki maliyeti bir defada karşılamayı kabul ve
taahhüt etmiştir.
15 tescilli parsel sahibi mülkünü belediyeye satmak istemiş, yapılan
görüşmeler neticesinde sadece 1 adet
yapı sahibi anlaşma sağlanabilmiştir.
2008 yılından 2010 yılı sonuna kadar geçen süreçte anlaşma sağlanan 9 adet tescilli yapının yapım ihalesi İBB Yapı İşleri Müd.ce gerçekleştirilebilmiştir.

1. Uygulama Modeli;
İBB + İL ÖZEL İDARESİ +
TOKİ + MÜLK SAHİBİ iş birliği
şeklinde oluşturulmuştur.

2. Uygulama Modeli

Süleymaniye Yenileme Alanında, İBB
Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğümüzce 1. Bölgede hazırlattırılan restorasyon projelerinden kamu ( İBB ve
İ.Ü. ) mülkiyetinde olan tescilli kültür varlığı parsellerinin restorasyonu
için 2010 AKB ajansına 2008 yılında
müracaat edilmiştir. Ajans tarafından
yapım ihalesi 2010 yılı sonunda gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 23.
Süleymaniye,
658 Ada,
21 Parsel

2. uygulama modeli;
İBB + İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ + 2010 AKB AJANSI iş birliği şeklinde oluşturulmuştur.

3. Uygulama Modeli

Süleymaniye Yenileme Alanında, İBB
/ KİPTAŞ tarafından satın alınan tescilli/tescilsiz parsellerde ada ve parsel bazında hazırlattırılan restorasyon
projeleri ve uygulamaları
3. uygulama modeli;
İBB + FATİH BELEDİYESİ +
KİPTAŞ iş birliği şeklinde oluşturulmuştur.

SONUÇ OLARAK;
PROJE
Yukarıda belirtilen tüm uygulama
modellerinde idaremiz ve alanda paydaş olduğumuz diğer kurumlar, özel
mülkiyette bulunan SMÖ yapıların
restorasyon projelerinin tamamını
kamu kaynakları ile hazırlamışlardır.

UYGULAMA

Özel mülkiyetteki SMÖ yapıların restorasyon uygulama finansmanının
%60’ı kamu kaynaklı fonlarla
%40’ı mülk sahiplerince ve TOKİ
kredisi ile temin edilmiştir.
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SUMMARY

150

RECONSTRUCTION PROJECT OF ETHEM PASHA KONAK AND
ITS SCRUTINY
Ethem Paşa Konağı, which is one of the first masonry mansions built at a time
when the Ottoman Empire turned its face towards the Western civilization, has
been a product of a transitional period when the changes taking place with the
Tanzimat began to influence the Ottoman architecture and the traditional forms
of Ottoman architecture gradually altered. This was also a time at which eclectic
styles and Western technology, very common at that time in the West, was
practiced by foreign architects instead of styles and forms of the conventional
Ottoman architecture, which has a long-standing history. This product was
destroyed at a period when contemporary conservation was not yet adopted in
our country, and preservation of the elements that could be the base for variety
by making any kind of cultural heritage last longer against the uniformity of the
future was not a top priority; and only such symbolic structures as grand monumental mosques were considered worthy of protection. Currently, it is among
those buildings whose reconstruction is in the municipal plan as a “structure to
be restored”.
Within the scope of this study a project of restitution has been made in light
of analogical studies conducted on Ethem Paşa Konağı, about which we know
little, and the existing information and documents. During this process, the
typology of the building has been observed, structural and spatial characteristics
of the mansion have been meticulously analyzed. Certification of this mansion,
which is one of the symbols of the Tanzimat ideology, by establishing its unique
status, spatial integrity, and architectural characteristics; and transferring the
traces this cultural heritage has left in terms of both architecture and history of
art to next generations has been aimed. Should reconstruction of this mansion
be considered in light of the suggestion of restitution? To be able to comment on
this question, the reconstruction approach has been dealt with in the context of
the objective, motive, circumstances and methods of practice in reconstruction;
the authenticity problems of the structure being reconstructed; the originality
of the material to be used and the technology of construction; the status of our
country concerning reconstruction, related codes and resolutions. It has been
attempted to define the values that make the mansion a cultural property and
constitute its authenticity. In this sense, a conclusion has been made concerning
the authenticity of the product that will come out as a reconstruction.

ETHEM PAŞA KONAĞI REKONSTRÜKSİYON
PROJESİ VE İRDELENMESİ
ARZU KARAHAN*

ETHEM PAŞA KONAĞI
RESTİTÜSYONU
Konağın yapıldığı tarihten yıkıldığı
güne kadar geçirdiği aşamaları belirle-

mek ve özgün durumuna ilişkin belgelere ulaşmak için yazılı ve görsel kaynaklar taranmış, benzer niteliklere sahip dönem yapılarının incelenmesi ve
literatür taraması sonucunda elde edilen veriler ışığında analoji yoluyla res-

* Y.Mimar Arzu Karahan, Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü
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titüsyon önerisi hazırlanmıştır. Dış
cephede tezyinat, bezeme gibi özel detayların olmaması restitüsyon çalışmasını kolaylaştırmıştır.

Restitüsyon Kararlarına Temel
Oluşturan Veri Kaynakları:

Söz konusu yapının ilk yapıldıkları
dönemdeki durumlarının tespit edilebilmesi için çeşitli belge ve görsel kaynaklardan elde edilen bilgiler dayanak
kabul edilmiştir. Restitüsyonda yararlanılan bu kaynaklar şunlardır:

1. Eski Fotoğraflar: Güvenilir belgeler olarak değerlendirilmiş olan fotoğraflardan en önemlileri Tüten ailesi fotoğraf arşivinden alınan 1930’lu yıllara ait cephe ve iç mekan fotoğraflarıdır. Bu fotoğraflar bugün mevcut olmayan yapı hakkında detaylı veri oluşturmakta ve konağın üçüncü boyutu hakkında bilgi vermektedir. Ethem
Paşa Konağı’nın restitüsyon cephe çizimleri bu fotoğraflar doğrultusunda hazırlanmıştır. Konağa ait en eski
tarihli fotoğraf ise 1850-1855 yılları
arasına tarihlenen Lorando albümündeki bir fotoğraftır (Şekil 1). Bunun
yanı sıra Kurul dosyasından temin edilen 1967 tarihli fotoğraflar yapının yıkımdan hemen önceki son durumunu
belgelemektedir. Ayrıca Alman Arkeoloji Enstitüsü fotoğraf arşivinden temin edilen fotoğraflardan tütün deposu olarak kullanımından sonraki dönem olan 1960 yılındaki durumu hakkında bilgi edinilmektedir. Süheyl
Ünver’e ait suluboya resim çalışmasından Kızılay deposu olarak kullanıldığı
1957 yılındaki durumunu göstermekte
olup, konağın yine Haliç’e bakan cephesini gösteren tarihi belirlenemeyen
bir kartpostal da başvurulan diğer bir
kaynak olmuştur (Şekil 2, 3).

Şekil 1. Ethem Paşa Konağı, (Lorando
Albümü, 1850-1855)

Şekil 2. Ethem Paşa Konağı selamlık avlusu (Süheyl Ünver’in suluboya çalışması)
Şekil 3.
Ethem Paşa
Konağı’nı da
içine alan eski
Süleymaniye
görüntüsü
(tarihi belirsiz
eski bir kartpostal)

2. Eski Haritalar: İBB Atatürk
Kitaplığı’ndan alınan 1904 tarihli Goad haritası, 1913 tarihli Alman
Mavisi haritası, 1920’li yıllara tarihlenen İstanbul Harita Şirketi’nin hazırladığı harita ve 1941 tarihli Pervititch
haritası konağa dair vaziyet planı ölçeğinde önemli bilgiler sunmaktadır. Bu
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haritalar parsel boyutları, yapı boyutları, parsel içindeki yapı alanı, yol ve
arazi kotları, bahçe duvarları, yapı girişleri ve yapım sistemleri gibi detayları içermektedir (Şekil 19, 20, 25).

3.Tipolojik araştırma: Tipoloji kapsamında yapım şekli ve dönemi itibariyle bize bilgi verecek yapılar incelenmiştir. Çalışma konusu olan konağın batılılaşma etkisinde yeni bir üslubun denendiği bir yapı olması restitüsyon denemesinin yapının ait olduğu dönemin mimari ve kültürel etkilerinin yapı üzerinde bıraktığı izlerden
yararlanılarak yapılmasını gerekli kılmıştır. Konağın 1840-1850‘li yıllarda
Abdülmecid döneminde yapılmış bir
konak olmasından ötürü sivil mimarlık örneklerinden olan 19.yüzyıl konakları ve Türk evi tipolojisinden faydalanılarak yapı biçimleri tanımlanmıştır. Yapılarda karşılaştırma yapılır-

ken plan tipleri, taşıyıcı sistem ve malzeme vb. nitelikler göz önüne alınmıştır (Çizelge 2).

4. Benzer Dönem Yapılarının
İncelenmesi: Mevcut durum ile fazla bir tahmin yapılamayan yapı bölümleriyle ilgili en önemli kaynak benzer yapı örneklerinin incelenmesi ve
yapı elemanları ile ilgili boyut ve detay saptanmasıdır. Çalışma konusu
olan konak Tanzimat dönemi ile birlikte Osmanlı mimarisinde yaşanan
değişim ışığında üretilmesinin yanında plan düzleminde geleneksel Türk
evinin özelliklerini hala taşıdığından,
tipolojik karşılaştırma yapmak amacıyla seçilen örnekler mekan düzenlemeleri ve ilişkileri ile yapım tekniği ve cephe düzeni açısından hem geleneksel mimari hem de batılılaşma etkisi altında üretilen yapılardan seçilmiştir. Bu amaçla İstanbul’un çeşit-

Şekil 4
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Şekil 5

li bölgelerinden, yapım tekniği, yapım
yılı, mimari üslubu, planı bakımından Ethem Paşa Konağı ile benzerlik
gösteren yapılar incelenmiştir. İnceleme yapılan örnekler arasında Ethem
Paşa Konağının mimarı William James Smith’in Türkiye’de gerçekleştirdiği yapıları bu tipoloji çalışmasında
ilk sırayı almaktadır. Bunlar Tophane
Kasrı, Dolmabahçe Sarayı Alay Köşkü,
Taşkışla (Mecidiye Kışlası), Gümüşsuyu Askeri Hastanesi (Tophane-i Amire Hastanesi), İngiliz Konsolosluk ve
Gemicilik Binaları, Konsolosluk Hapishane Binası’dır. İncelenen diğer örnekler; Abdüllatif Suphi Paşa Konağı,
Mütercim Suphi Paşa Konağı, Mermer Konak, Baltalimanı Sahil Sarayı,
Şair Nigar Hanım Konağı, Adile Sultan Kasrı, Malta Köşkü, Çadır Köşkü ve yine Ethem Paşa’nın kullanıcı-

sı olduğu Halil Ethem Paşa Yalısı’dır.
Benzer dönem yapıları içinde ele alınan mimar William James Smith yapılarından konut işlevi görmeyenler
sadece cephe ve mimari öğeler bazında incelenmiştir. Diğer yapılar ise Ethem Paşa Konağı restitüsyonuna altyapı oluşturacak plan özellikleri, taşıyıcı sistem tanımları ve boyutları, cephe özellikleri ve etkili olan üslup özellikleri, pencere, kapı, merdiven gibi
mimari öğeleri ile tavan ve cephe süslemelerinde görülen bezemeler yönünden ele alınmıştır (Şekil 4, 5, 6).

5. Arşiv Kayıtları: Belgeler, fotoğraflar ve yapıya ait varsa plan çizimleri
için İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları arşivleri, IRCICA Kütüphanesi, Alman Arkeoloji Enstitüsü fotoğraf arşivi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kü-
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Şekil 6

tüphanesi fotoğraf arşivi, Mimar Sinan Üniversitesi Sedat Hakkı Eldem
Arşivi, Arkeoloji Müzesi Encümen Arşivi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi taranmıştır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden elde edilen belgeler arasında
yapıya ilişkin restitüsyon çiziminde yararlanılabilecek bir çizime rastlanmamış olup; yalnızca konağın kullanımına ilişkin bilgileri içeren dokümanlara
ulaşılmıştır. Osmanlı Devleti’nde müzeciliğin kurucusu olan Osman Hamdi
Bey’in Ethem Paşa’nın oğlu olması Arkeoloji Müzesi Encümen Arşivi’nden
Ethem Paşa Konağı’na ait bilgi ve belgelerin temin edilebileceğini düşündürmüştür. Ancak bu konuda herhangi bir
veriye ulaşılamamıştır.
Ayrıca eski fotoğraflarda varlığı görülen ancak detayları tam olarak belirlenemeyen yapı elemanları çiziminde, benzer nitelikli yapılardaki detayların baz alınmasının yanı sıra bu konu-

da önemli kaynaklardan olan Ali Talat
Bey’in 1922 tarihli “Ahşap İnşaat Eşkali” ve “Kagir İnşaat Eşkali” eserleri
ile “Doğramacılık, Marangoz ve Silicilik” kitapları ve Sedat Hakkı Eldem’in
“Yapı” kitabındaki detaylardan yararlanılmıştır.

Kullanıcısı: İbrahim Ethem Paşa
Sultan Abdülhamit’in saltanat yıllarında (1876-1909) Osmanlı Devleti’nin
en buhranlı döneminde11 ay (1871878) sadrazamlık yapan İbrahim Ethem Paşa çok yönlü kişiliğiyle dikkat çekmektedir. Ethem Paşa’nın çağdaşları onu idare gücüne sahip, dürüst, Avrupa politikasına vakıf ve geniş bilgi sahibi bir devlet adamı olarak
tanımlamaktadır (Cezar, 1995). Batılı çağdaş fikirleri temsil eden aydınlardan biri olarak “yeni insan “tipindedir.
Avrupa’ya gönderilen ilk Türk öğrencilerinden biri olarak batı kültürü ile ye-
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tişmiş olması Osmanlı devlet adamı
modelinden farklı bir çizgide olmasını sağlamıştır. Bu özellikte biri olarak
Ethem Paşa’nın batılı üslup ve yeni
teknolojik gelişmeler doğrultusunda
bir konak inşa ettirmek istemesi şaşırtıcı değildir. Güzel sanatlara, özellikle resme karşı ilgisi küçük yaşta aldığı
batılı eğitimle açıklanabilir. Çocuklarından üçü ün yapmış kimselerdir. İlk
çocuğu Türkiye’de ilk müzeyi açan,
müzeciliğin, arkeoloji ve güzel sanatlar eğitiminin öncüsü, “Sanayi Nefise
Mektebi”’nin kurucusu, aynı zamanda ülkemizin tanınmış ressamlarından
biri olan Osman Hamdi Bey (18421910)’dir. Sadrazam İbrahim Ethem
Paşa’nın diğer oğlu da tarih, nümizmatik ve arkeolojide bir uzman olan
Halil Ethem Bey (1861-1938)’dir.
Osman Hamdi Bey’den sonra Ethem
Paşa’nın ikinci oğlu olan İsmail Galip
Bey (1848-1895) ise Türkiye’de nümizmatik biliminin kurucusu sayılmaktadır.

Mimarı: William James Smith

19. yüzyılın ortalarından itibaren
Tanzimat dönemiyle birlikte Osmanlı Devleti’ndeki saray, kışla gibi büyük
ebatlı ve büyük harcamalar gerektiren birinci derece önemli yapıların inşasında gayrimüslim mimarların yanı
sıra yabancı mimarlar görev almaya
başlamıştır. Bu dönemde Osmanlı hükümetinden iş alan üç mimar dikkati çekmektedir: William James Smith,
Gaspare Trajano Fossati (1809-1883)
ve Giuseppe Fossati (1822-1891). Görülmektedir ki değişen siyasi görüşlerle
birlikte etkili olan gruplar değişmiş, bu
durum Osmanlı toplumunda sanat anlayışının da çeşitlenmesine yol açmıştır.
Resmi binaların Fossati ve Smith gibi
yabancı mimarlara yaptırılması özel

şahısların da bu mimarlara yönlenmesine neden olmuştur. Smith’in de resmi yapılar dışında özel şahıslara bazı
binalar yaptığı bilinmektedir (Çizelge 1). Bunlardan birisi de tez çalışmamız kapsamında ele alınmış olan
ilk kargir konaklardan biri olan Ethem Paşa Konağı’dır. Eldem, Ethem
Paşa Konağı’nın İngiliz mimar James
Smith tarafından yapıldığını belirtmektedir (1986, Türk Evi Osmanlı
Dönemi III). Ancak Kurul dosyasından temin edilen 1967 tarihli bir yazısında ise aynı yapının mimarı olarak
İngiliz Elçilik Binası’nın tasarımını
gerçekleştiren Sir Charles Barry’i göstermesi oldukça ilginçtir. Bu mimarın
İstanbul’da bir yapı gerçekleştirdiğine
dair hiçbir veriye ulaşılamamıştır.
Abdülmecid zamanında yabancı mimarlar arasında önemli bir yere sahip olan İngiliz mimar William James
Smith, Sir Charles Barry’nin tasarladığı İngiliz Elçilik Binası’nın yapımı
için 1941 yılında İstanbul’a gelmiş ve
1847 yılından itibaren İngiltere’ye dönüş tarihi olan 1853 yılına kadar maaşlı olarak Osmanlı hükümeti için çalışmaya başlamıştır. Bilinen tüm yapıları Fossati’nin yapıları gibi kargir
olan Smith, belirli bir karakteri başarıyla gözler önüne seren bir meslek
adamı ve sanatçıdan ziyade o yılların
modası olan üslupları takip eden bir
uygulayıcı niteliği taşımaktadır. Cezar, yapı inşaatı alanında yeni sayfa
açan bu mimarların çoğunun sıradan
mimarlar olduğunu, bu yıllarda Smith
ve Fossati’nin Osmanlı hükümetinden
iş almalarında dostluk ilişkileri kurma
ve insanlara nüfus etme bakımından
usta olmalarının büyük payı olduğunu
ifade etmektedir (1995).
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Çizelge 1. William James Smith’in İstanbul’da Gerçekleştirdiği Yapılar
Yapının Adı

Yapım Tarihi

Durumu

İngiliz Elçilik Binası

1844-1854

Mevcut

Gümüşsuyu Askeri Hastanesi (Tophane-i Amire Hastanesi)

1847-1850

Mevcut

Taşkışla (Mecidiye Kışlası)

1847-1853

Mevcut

Tophane Kasrı

1847-1851

Mevcut

Dolmabahçe Sarayı Alay Köşkü

1853-1854

Mevcut

Selimiye Kışlası’nın Harem’e ve kuzeye bakan bölümleri

1849-1853

Mevcut

Elçilik Bahçesinde St. Helena Kilisesi

1849-1856

Mevcut

İngiliz Gemicileri Hastanesi

1846-1854

Yıkılmış

İngiliz Konsolosluk Binası

1849-1858

Yıkılmış

İngiliz Konsolosluk Hapishanesi

1849-1858

Mevcut

Konsolosluk ve Gemicilik Büroları
Ethem Paşa Konağı

Konumu:
Araştırma konusu olan Ethem Paşa
Konağı’nın yer aldığı alan Eminönü
semti sınırları içindeki KüçükpazarKantarcılar mevkiindedir. Tarihinin hiçbir evresinde iskan bölgesi olmayan Küçükpazar, Bizans döneminden itibaren Haliç kıyısı daha çok ticari bölge olarak gelişmiş, önemli iskeleleri barındırmıştır. Ticari yoğunluğu halen günümüzde de devam etmekte olup, eskiden olduğu gibi günümüzde de konut ve yerleşme bölgesi değildir. Konağın yapıldığı dönemde devlet
işlerinin yürütüldüğü üst düzey yöneticilerin konaklarının bu alanda yer almasında; alanın saraya yakınlığı, çev-

Şekil 7 Kantarcılar Mevki Genel görünüşü

-1858

Mevcut

1847-1850

Yıkılmış

re yollarla bağlantılı olması ve Haliç’e
hakim konumunun etkili olduğu düşünülmektedir. Günümüzde ise oldukça
eski ve bakımsız depolar, dükkan ve ticarethaneler yanında arka planda Süleymaniye Külliyesi silüeti tamamlamaktadır (Şekil 7). Konak bu bölgede
129 pafta, 471 ada, 50 parsel sınırları içinde bulunmaktaydı. Konağın bir
zamanlar içinde yer almış olduğu parsel günümüzde doğuda Yeni Kozluca
Han ile, kuzeyde ise Kantarcılar Caddesi üzerinde bulunan dükkan sırasının yaslandığı yüksek duvarlarla çevrilidir. Batı yönünde yine yüksek duvarlarla sınırlandırılmış olan alana güneyden Odunkapı Yokuşu Çıkmazı’ndan
ulaşılmaktadır (Şekil 8).
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Şekil 8. Ethem Paşa Konağı alanının günümüzdeki durumunu gösterir halihazır harita

Tarihçesi

Ethem Paşa Konağı’nın tarihiyle ilgili en eski ve ayrıntılı bilgiler Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden alınan eski
belgelerden elde edilmiştir. Ayrıca eski
tarihli haritalar, tapu kayıtları, kurul
arşivindeki yazışmalar ve bir zamanlar
yapıyı tütün deposu olarak kullanmak
üzere kiralamış olan Hüseyin Sabri
Tüten’in torunu Tarık Tüten ile yapılan görüşme de yapının tarihi ve gelişimi ile ilgili ipuçları vermiştir. Konağın
inşa tarihi ve gelişimi ile kullanım şekli şöyledir:
Ethem Paşa Konağı’nın mimarı William James Smith, 1847 yılından itibaren İngiltere’ye dönüş tarihi olan 1853 yılına kadar maaşlı olarak Osmanlı hükümeti için çalışmıştır.
Bu dönemde çeşitli resmi yapıların inşasında görev almasının yanı sıra özel
şahıslara da hizmet verdiği bilinmektedir. Bunun yanında Başbakanlık Osmanlı arşivinde bulunan en eski tarihli belge Ethem Paşa Konağı’nda çalışan Osman Efendi’ye babasının mektubudur. Bu belge 1850 (hicri 1266 C
21 – miladi 1850) yılında Ethem Paşa
Konağı’nın varlığını kanıtlamaktadır.
Bu durumda konağın yapım tarihinin
1847-1850 yılları arasına tarihlenebileceği görülmektedir. Ayrıca konağa ait

en eski tarihli görsel belge olan Lorando albümündeki fotoğrafın 1850-1855
yıllarına ait olması tarihleme tespitini doğrulamaktadır. Yine Başbakanlık
Osmanlı arşivinde bulunan eski Sadrazam Ethem Paşa’nın bahçesindeki
kayısı ağacının meyvesinden bir miktarının takdiminin istendiği kurenadan Emin Bey’in Ethem Paşa’ya tezkiresi ve Ethem Paşa’nın cevabını içeren 1883 (hicri 1300 N 02 – miladi
1883) tarihli başka bir belge de konağın bu tarihte halen işlevini sürdürdüğünü ispatlamaktadır. Kantarcılardaki
Ethem Paşa’nın Konağı’nın tesis edilmesi kararlaştırılmış olan darül-eytam
(yetimhane) için elverişli olmadığının
belirtildiği Maarif Nezareti’nin bir tezkeresinden 1900 (hicri 1317 Ra 03–
miladi 1900) tarihinde konağın artık
boş olduğunu anlıyoruz.
Tanzimat dönemi sonrasında paşalara ait kagir konakların bir kısmının genişleyen bürokratik yapılanmanın etkisiyle devlet tarafından
bazı idari birimlere verildiği bilinmektedir. Araştırmalar Ethem Paşa
Konağı’nın da aynı şekilde bir uygulamaya gidildiği tespit edilmiştir. İlk
aşamada, Kantarcılar’daki Ethem Paşa
Konağı’na taşınan Numune-i Terakki
Mektebi’nin kısımlarına alınacak öğrencilerle ilgili kayıt şartlarını bildiri ilanın Matbua-ı Dahiliye Müdüriyetince ilan edilmesine dair 1905 tarihli (hicri 1323 B 05 – miladi 1905)
iki belge bu tarihlerde Ethem Paşa
Konağı’nın artık Numune-i Terakki Mektebi olarak kullanıldığını göstermektedir. Konağa ilişkin bir sonraki süreci gösteren 1909 (hicri 1327 Ca
24 – miladi 1909) tarihli iki belge ise
Numune-i Terakki Mektebi olarak kullanılan Edhem Paşa Konağı’nın mukavelesinin bir daha yenilenmediği ifade
edildiğinden, binanın artık Numune-i

157

158

KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2010

Terakki Mektebi olarak kullanılmadığı
anlaşılmaktadır.
1913 tarihli Alman Mavisi haritasında konağın Hilali Amber Merkez
Ambarı (Kızılay Deposu) olarak kullanıldığı görülmektedir (Şekil 9). 1920’li
yıllara ait İstanbul Harita Şirketi’nin
hazırladığı keşfiyat haritasında da konağın yine aynı işlevi sürdürdüğü tespit edilmiştir (Şekil 10).

Bununla birlikte Başbakanlık Osmanlı arşivindeki 1919 (hicri 1337
C 12 – miladi 1919) tarihli belgelerden binanın aynı yıllarda bir süre
Polis Müdüriyet-i Umumiyesi tarafından Kabataş Kadınları Çalıştırma
Cemiyetine şube olarak kiralandığı,
sonra ise Mülkiye Mektebi kullanımına tahsis edildiği anlaşılmaktadır
(Şekil 11, 12).

Şekil 9. 1913 tarihli Alman mavisi haritasından
ayrıntı; Ethem Paşa Konağı ve yakın çevresi

Şekil 10. 1920 yıllarına ait İstanbul Harita Şirketinin hazırladığı harita, (İBB Atatürk Kitaplığı)

Şekil 12.Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dahiliye,
Levazım Kalemi,Dosya No: 46, Gömlek No: 23

Şekil 11. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dahiliye,
Levazım Kalemi,

Şekil 13: Ethem Paşa Konağı’na ait 1928 tarihli kadastral pafta
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Şekil 14: Ethem Paşa Konağı alanına ait 2008 tarihli mülkiyet bilgisi (Fatih Tapu Sicil
Müdürlüğü)

Bundan sonraki süreçlere ilişkin
Başbakanlık Osmanlı arşivinde herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Ancak Tüten ailesi ahfadından Tarık
Tüten ile görüşmeden bu döneme ilişkin bilgi edinilmiştir. Buna göre, yapı
Tüten ailesi tarafından 1926 yılında kiralanmış ve tütün deposu olarak
kullanımı 1937 yılına dek sürmüştür.
Konak Ethem Paşa’nın torunu olan
Cemal Reşit Rey’in ailesinden kiralanmıştır. Tarık Tüten, o yıllarda konakta tütün balyalarının hazırlanarak
Almanya’ya gönderilmek üzere limana
götürüldüğünü ifade etmiştir.
1928 tarihli kadastral haritadan
konak alanının bu tarihte henüz ifraz
edilmediği anlaşılmakta olup, konağın
bulunduğu parselin 3 numaralı parsel
olduğu görülmektedir. Avrupa’daki feodolite ve kişizadelikten farklı olarak
Osmanlıda yapıların bağış şeklinde aileye geçtiği, bazı istisnalar dışında
özel şahıs ve ailelerin elinde kalmadığı, mülk ve arazilerin çoğunlukla vakıflara bağlı olduğu bilinmektedir (Eldem, 1986, Türk Evi Osmanlı Dönemi II). Ancak sözü edilen bu haritada
yapının mülk sahibi olarak “mutasarrıfı ilk maden mühendisi Halil Ethem
Bey” ibaresi mevcuttur. Yani bu tarihte konak halen Ethem Paşa oğulların-

dan Halil Ethem mülkiyetindedir (Şekil 13). Bu bağlamda Fatih Tapu Sicil Müdürlüğü’nden alınan 2008 tarihli tapu bilgisi ile ise taşınmazın
1947 tarihinde ifraz yoluyla ayrı şahıslara geçtiğini görmekteyiz (Şekil
14). Bina 1947 yılında satılmış, satışın ardından ifraz yoluyla bulunduğu
3 numaralı parsel bölünmüştür. 48,
50, 51, 52 parseller ortaya çıkmıştır.
Konağın bulunduğu esas alan 50 parsel sınırları içinde kalmaktadır.
1941 tarihli Pervititch haritasında konağın yine tütün deposu olarak işlev gördüğü bilgisi vardır (Şekil 15). Tüten ailesinin konağı kullanım süresi 1937 yılında sona erdiğine
göre bu ailenin kullanımından sonra
bile binanın tütün deposu işlevini devam ettirdiği anlaşılmaktadır. Başka
bir kaynaktan Tütüncü Hacı Hasan
Kozluca’nın Ethem Paşa Konağı’nı
1945 yılında satın alarak bahçesine günümüzde halen ayakta olan yeni
Yeni Kozluca Hanı inşa ettirdiği belirtilmektedir. 471 ada, 51 parselde
yer alan Yeni Kozluca Hanı’n 1951
yılında inşa edildiği tespit edilmiştir. Yine aynı kaynakta 471 ada, 52
parselde yer alan Yaprak İş Hanı’nın
1953 yılında inşa edildiği belirtilmektedir (Url-1) (Şekil 16).
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Şekil 15. 1941 tarihli Pervititch haritasından ayrıntı; Ethem Paşa Konağı ve yakın
çevresi

Şekil 16. Yeni Kozluca Hanı ve Yaprak İş
Hanı

Şekil 17. Ethem Paşa Konağının yıkımına ilişkin kurul kararı (İstanbul Yenileme
Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu)

Şekil 18. Konağın yıkımına ilişkin Eminönü
İlköğretim Müdürlüğü yazısı
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Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu arşivinde incelenen belgelerden Ethem Paşa
Konağı’nın 1967 yıkıldığı belirlenmiştir. Aynı evraklardan yıkımın izin
alınmadan gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır (Şekil 17). Tütün deposu
olarak kullanımının hangi tarihe kadar devam ettiği, yıkımdan hemen
önce binanın herhangi bir amaçla kullanılıp kullanılmadığı tespit edilememiştir. Yine Kurul arşivindeki bir bel-

geden konağın yıkıldığı tarihte Galatasaray Yapı Kredi Bankası Umum
Müdürlüğü ile Yeni Kozluca Hanı’n
sahibi Saffet Kozluca mülkiyetinde olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 18). Konak alanı bir süre otopark alanı olarak
kullanıldıktan sonra (Şekil 19) 1982
yılında yerine 5 katlı betonarme vasıfsız bir yapı olan Hırdavatçılar Çarşısı
inşa edilmiştir (Şekil 20). Bu yapı günümüzde işlevini halen devam ettirmektedir.

Şekil 19. Konağının yıkımından sonra alanın
otopark olarak kullanımı, (Kurul arşivi, 1982).

Şekil 20. Konağın yerine yapılan Hırdavatçılar Çarşısı’nın inşa halindeki görünümü

Genel Tanımı:
Ethem Paşa Konağı, sınırları
kuzey-güney ekseninde Kepenekçi Sabunhane Sokak’dan başlayıp Kantarcılar Caddesi üzerindeki dükkan dizilerine doğru uzanan geniş ve yeşil bir
bahçe içinde, Haliç’e hakim bir noktada konumlanır (Şekil 21). Bahçe olarak düzenlenmiş geniş bir açık alan
içinde kuzeybatı yönüne yakın bir
noktada doğu-batı doğrultusunda yerleşmiş olup, bir tek yapı olarak planlanmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısına
kadar yüksek duvarlarla çevrili büyük
bahçe ve meydanlar içinde ayrı ayrı binalardan oluşan konaklar yerine daha
sonra yapımı tercih edilen ölçüsüz derecede büyük yapı kütlesine sahiptir.
Yüksek bir bodrum kat üzerine zemin

Şekil 21. Ethem Paşa Konağı’na genel bir
bakış (Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

kat, 1. kat ve çatı katından oluşmaktadır. Bilindiği gibi Sedat Hakkı Eldem tarafından Türk evi plan tipleri
gelişimi sırası açısından oluşturduğu
sınıflama mevcut olup, Ethem Paşa
Konağı bu sınıflama içinde harem ve
selamlık birbiriyle ilişkileri açısından
ve bölüm sayılarının arttığı ve ilişkile-
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Şekil 22. Ethem Paşa Konağı Haliç
cephesi

ğu Neoklasik anlayışla inşa edilmiş olduğu gözlenmiştir. Diğer dönem yapılarında olduğu gibi Doğu ve batı beğenisinin ortaklaşa kullanılmış olup,
saf üslup özellikleri göstermemektedir.
Cephede yaygın mimari bileşenler olarak yalın bezemeler, klasik ve simetrik
kurgu, kat aralarındaki silmeler, dar
saçaklar, yuvarlak kemer ve üçgen alınlıklara rastlanmıştır. Merdivene ve girişlere verilen merkezilik ve anıtsallık,
merdiven evinde eğrisel formlar ve çokgen tasarımların kullanılması, genellikle üç kollu tasarlanan merdiven çözümleri, klasik çıkmanın kullanılmaması, onun yerine zemin katın sokak
ile ilişkisinin kurularak tüm cepheyi
içeren cephe hareketleri, yüksek bodrum kat üzerine sık pencereler, düz atkılı, yarım daire kemerli ve basık kemerli pencerelerin farklı yüzeylerde
veya farklı katlarda kullanılarak tasarıma çeşitlilik kazandırılması, mekanların öne ve arkaya çekilmesiyle plan ve
cephe düzleminde hareketliliğin sağlanması, boyutları nedeniyle kentsel
dokuda ölçek büyümesine neden olması, Osmanlı biçimlenmesinden uzaklaşan anıtsallık ve eksene göre simetrik
tasarım ile gelenekselden farklılaşma
incelenen yapılarda olduğu gibi Ethem
Paşa Konağı’nda görülen ortak özelliklerdendir. Cephe özellikleri bakımından Ethem Paşa Konağı’nın diğer dö(Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

rin karmaşıklaştığı örnekler başlığı altında iki paralel iç sofalı plan tipi olarak değerlendirmiştir (Eldem, 1954).
Türk evi plan şemasına uygun olarak
iç sofalı selamlık ve harem bölümlerinden ve bu iki bölümün bağlantı birimleri ve servis mekanlarından oluşmaktadır. Geç dönem konutlarında
görülenin aksine harem-selamlık arasında güçlü bir ayırım vardır. İki bölümü birbirine bağlayan kısmı cephede de ayırt edici bir özellik olarak göze
çarpmakta olup, bu nitelikleriyle Ethem Paşa Konağı bu türde incelenen
özel bir örnektir. Batı etkisinde yapılmış geç dönem Osmanlı sivil mimarlık
eserlerinin çoğunda olduğu gibi bu yapıda da cephede görülen Batı mimarisi
eğilimi, iç mekanda geleneksel şemaların ışığında türetilmiş çözümlere yerini bırakmıştır (Çizelge 2). 19. yüzyılda
inşa edilen büyük yapılarda görülen bir
özellik olarak muntazam ve simetrik
plan tercihi de kendini göstermektedir.
Harem-selamlık bölümlenmesinin keskin olarak hissedildiği bir mekan organizasyonuna sahip olması konağın devlet işlerinin de yürütüldüğü bir bina
olduğunu göstermektedir.
Tanzimat Dönemi ürünlerinden
olan konak genel olarak cephe biçimlenmesi açısından Barok ve Ampir kaynaklı bezeme ve üslup öğelerinin oldu(Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)
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nem yapılarıyla karşılaştırıldığında en
önemli farkın iki bölümün ayrı ve oldukça kütleler halinde tasarlanmasının cepheye yansıması olduğu görülmektedir.
Yapıda plandaki simetri cephelere de güçlü bir şekilde yansımış olup;
pencere dizileri, çatıdaki hareketlenmeler de bu simetriği vurgulamaktadır. Kütle parçalarındaki genel anlamda görülen bu simetri sürekliliği ancak kendi içerisinde Haliç cephesinde-

ki perspektifi güçlendiren teras ve cihannüma hissini yaratan çatı katı bölümleriyle bozulmuş ve yapıda denge
sağlanmıştır. Geniş ana kütlenin yarattığı yatay etkiye karşın planda her bir
bölme ve oda birimlerinin hareketliliği
cepheye yansımış, bu genişlik etkisine
daha mütevazi bir boyut kazandırmıştır. Cephelerin oldukça sade, süslemesiz, bu boyuttaki konaklara kıyasla oldukça mütevazi olduğu göze çarpmaktadır (Şekil 22, 23, 24, 25).

Şekil 24. Ethem Paşa Konağı; giriş cephesi
ve batı cephesine selamlık avlusundan bakış
(Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

Şekil 25. Ethem Paşa Konağı; harem bölümü giriş ve batı cephelerine bakış
(Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

Çizelge 2. Geleneksel Osmanlı Mimarisi Üzerinde Batılılaşma Etkisi ve Ethem Paşa Konağı
Üzerine İrdelenmesi
GELENEKSEL OSMANLI
MİMARİSİ

GELENEKSEL
OSMANLI MİMARİSİNDE
BATILILAŞMA ETKİSİ

ETHEM PAŞA KONAĞI

Anadolu’da yayılım alanı en geniş taşıyıcı sistemi
ahşap, kerpiç dolgulu, zemin katı taş olan geleneksel konut; yapı malzemesi
olarak ahşabın tercih edilmesi

Tanzimat döneminde mimarideki yasal düzenlemelerle özellikle yangından
korunmak amacıyla kagir
inşaatın özendirilmesi; endüstrileşme etkisi ile Batılı
üretimin sadece yapı malzemesi değil yapım sistemi tekniklerinin de Osmanlı
mimarlığında yer alması.

Düşey taşıyıcıların modern
ölçülü tuğla malzeme ile
yığma kagir, yatay taşıyıcıların ahşap kirişleme tekniğinde inşa edildiği yapım
teknolojisine sahiptir. Daha
esnek tasarım gerektiren
ikincil önemdeki küçük boyutlu odalar ve hela duvarları ile çatı katında yer alan
bölüm ise ahşap karkas
olarak önerilmiştir.
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Aksiyel ve simetrik bir anlayışın oluşması

Harem ve selamlık bölümlerinin birbiriyle ilişkileri
açısından iki paralel iç sofalı plan tipindedir. 19. yüzyılda inşa edilen büyük yapılarda görülen muntazam
ve simetrik plan tercihi de
kendini göstermekle birlikte cephede görülen Batı
mimarisi eğilimi, iç mekanda geleneksel şemaların
ışığında türetilmiş çözümlere yerini bırakmıştır.

Sofaların salonlara dönüşmesi; iki odayı birbirine bağlayan geçitler olarak varlığını gösteren koridorların zamanla büyük ev
planlarında bölüm sofalarını birbirine bağlayan esaslı
elemanlar haline gelmesi

Harem ve selamlığa ait eşdeğer nitelikte ayrı iç sofalı iki müstakil bölüm bulunan ve bu bölümler arası
bağlantı iç koridorlar aracılığıyla sağlanan iki ev karakteri taşımaktadır. Tüm
mekanlar direkt olarak sofaya açılmamaktadır. Odalardan birbirine geçiş olması Tanzimat etkisi ile
Türk evinde oluşan değişmelerin bir etkisidir.

Her bir odanın bir ev niteli- Odaların belirli işlevlere
ğinde olup, işlevsel ayrılığı- sahip, tefriş ve dekoruyla
nın olmaması
tekil bölümlere dönüşmesi

Geleneksel Türk evinde görülen her odanın kendi kendine yeten birim olma özelliğinin konakta kaybolduğu
görülmektedir.

Organik, asimetrik düzenler, kapalı-yarı açık- açık
mekanlarıyla dış dünya ve
manzara ile ilişki

Konut tipini tayin eden sofanın ana dağılım merkezi olması

En değerli odanın genellikle köşede konumlanması

Rönesans devri
Avrupası’nda olduğu gibi
en değerli odanın bazı örneklerde ortada olması

Yapıdaki ikincil önemdeki mekanlar dar cephelerde yer almakta olup; Haliç cephesi ve giriş cephesindeki sürekli çıkmalarla
oda birimleri cepheye yansımıştır.
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Yapının taşıyıcı sistemi,
odanın boyutu, biçimini etkilemiş olup, ahşap malzemenin getirdiği esneklik
hissedilmemekle beraber
oda boyutları birbirine yakın olup, geleneksel konutlarda olduğu gibi kareye
yakın dikdörtgen formunda
tasarlanmışlardır.

Odaların kareye yakın dikdörtgen şeklinde olması

Oda sayıları artması, boyutların değişimlere maruz
kalması

Duvara bitişik konumlandırılan tefrişin sabit elemanlarla yapılması

Batılı yaşam tarzı yavaş
yavaş hissedildiği yüklükOcakların mangal, soba ve
lerin ve geniş dolapların olşöminelere; yüklüklerin domayışından ve şöminelelap ve büfelere dönüşmesi
rin bulunmasından anlaşılmaktadır.

Önem derecesi fazla olan
odaların üst katta olması; katı şeması olan üst kat
yanında düzenli şeması olmayan zemin katta servis
alanlarının olması

Zemin kat şemasında plansızlık ve her türlü işleve
uyabilecek mekan bölüntülerinin yer almayarak bu
katta da kullanılacağı amaç
doğrultusunda oluşturulmuş mekanlar olması

Zemin kat da kullanılacağı
amaç doğrultusunda oluşturulmuş mekanlar halinde, ana kat olan birinci kattan tek farklı yanı çıkmalar ile kuvvetlendirilmemiş
mekan tekrarı şeklinde bir
oluşum göstermektedir.

Bulunduğu yer ve aldığı biçimin değişime uğrayarak iç sofalı evlerde merdiMerdivenin genelde avlu
ven sofasının artık önemkenarında ve abartısız yal- li bir yer alması, plan üzenızca fonksiyonel amaçrinde etkili bir elemana dölı form alması; plan üzrinde nüşmesi; Barok etkiler ile
fazla tesir etmemesi
eğriselleşen merdivenlerin
daha sonra neoklasik düzenler ile sert ve dik hatlı
açılarla biçimlenmesi

Ana merdivenler aksiyel
ve monumental bir özellik
göstermektedir. Kanat kitlelerinin ikisinde orta mekan dışında yer alarak plan
üzerinde etkili bir elemana
dönüşmüştür.

Türk evinde odanın daha
iyi bir açıdan algılanması için girişin ortadan değil
köşeden olması

Konakta oda kapılarının
çoğunlukla köşede yer aldığı görülmektedir.

Odalara köşeden girişler
terk edilerek ortadan girilmesi
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Organik sokak konturünü
izleyen alt beden duvarının
üst katta çıkmalarla zenginleştirilmesi

Çıkmalar azalması, saçakların daralması; birinci
kat çıkmalarının terk edilip onun yerine zemin katın
sokak ile ilişkisi kurularak
tüm katları içeren cephe
hareketleri uygulanması;
yine gelenekselden farklı
olarak çıkmaların bir kısmı
açık çıkma formunu alması
ve balkonlara dönüşmesi

Klasik çıkma kullanılmamış
olup, onun yerine zemin
katın sokak ile ilişkisi kurularak tüm cepheyi içeren
cephe hareketleri vardır.
Zemin katta kullanılan dairesel çıkma üst katta terasa dönüşmesi ile yapının
derinliğinin ve Haliç cephesi perspektifinin kuvvetlendirilmesi sağlanmıştır.

Mahremiyet ve içedönüklük özelliği ile zemin katın çoğunlukla sağır olup
dış çevre ile ilişkisinin azlığı, cephe biçimlenmesinde
büyük etkisi olan pencerelerin üst katlarda sokak ve
dış mekanı görecek şekilde yerleşmesi daha küçük
tutulan “tepe penceresi”
adını alan üstteki pencereden oluşan iki sıra pencere dizisi

Mahremiyet ve güvenlik olgusu yaklaşımının dışlanması, pencerelerin dış çevreye dönük bir mekan anlayışının sonucu olarak organize edilen gruplamalarla meydana gelmesi, zemin
katta da üst katlar gibi dışarıya açılım olması Yunan
ve Rönesans elemanları kullanılmaya başlanması, cephe boyunca simetrik
bir anlayışın olması, pencere boyutlarının klasik Osmanlı pencere boyutlarından büyük tutulması, pencere söve biçimlerinin değişmesi, Pencere üstü üçgen alınlık ve dairesel kemerli silmelerle bezenmesi; sofalarda pencerelerin
döşemeye kadar alçalması,
tepe pencereleri ve tahta
kepenkler kaybolması

Oda boyutuna bağlı olarak
pencere sayısının arttığı
gözlense de pencere aralarının sıklığı ve üçlü pencere
gruplarının kullanımı dikkat çekmekte olup; zemin
kat ile 1. katta aynı pencere düzeni vardır.

KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2010

Yunan ve Rönesans elemanları kullanılmaya başlanması, cephe boyunca simetrik bir anlayışın olması,
pencere boyutlarının klasik Osmanlı pencere boyutlarından büyük tutulması, pencere söve biçimlerinin değişmesi, Pencere
üstü üçgen alınlık ve dairesel kemerli silmelerle bezenmesi; sofalarda pencerelerin döşemeye kadar alçalması, tepe pencereleri ve tahta kepenkler kaybolması

Batılı etki kagir taşıyıcılı
yapıda yüksek pencere kullanımını getirmiştir. Neoklasik mimari üslubun özelliklerinden olan üçlü pencere grubunun kullanıldığı görülmektedir. düz atkılı, yarım daire kemerli ve
basık kemerli pencerelerin farklı yüzeylerde veya
farklı katlarda kullanılarak
tasarıma çeşitlilik kazandırılmış, sofa pencereleri azami derecede büyütülmüş ve yükseltilmiştir.

Konut girişlerinin abartılı
anlatım ve öğelerden uzak
olması

Sütunlarla taşınan çıkmalarla ve anıtsal merdivenlerle vurgulanan girişler

Dış mekanda merdivene
ve girişlere verilen merkezilik ve anıtsallık, merdiven evinde eğrisel formlar
göze çarpmaktadır.

Kitlesel etkisi ile arazinin
içine uyumlu, sokakla bütünleşen, büyük perspektifler oluşturmayan bir görüntü vermesi

Kütlelerin daha ağır ve
daha bütün tasarılar haline
gelmesi, kent silüetlerinde
ezici ve büyük etkiler yapan yapılar inşa edilmesi

Uyumlu ve belirli bir akışın görüldüğü Süleymaniye
silüetinde batılı formların
büyüklük ve bütünlük anlayışının ile

Kentsel dokuda ölçek büyümesine neden olmuştur.

Artık uygulayıcının yavaş
yavaş değişmesi, eserlerin
çoğunlukla azınlık veya yabancı mimarların elinden
çıkması, özellikle büyük
bina ve köşklerde mimarın
şahsi müdahalelerinin hissedilmesi

Konağın mimarı Osmanlı hükümeti adına görev
yapmış olan o yılların modası olan üslupları takip
eden bir uygulayıcısı İngiliz mimar William James
Smith’dir.

Restitüsyon Kararları:
Vaziyet Planı
Vaziyet planı restitüsyon kararları
binanın ilk tasarımındaki plan şeması
ile bahçe duvarları ve komşu yapılar ile
ilişkisine dayanılarak oluşturulmuştur.
Halen yürürlükte olan halihazır haritadaki kadastral çizgilerin eski haritalardaki kontur ile uyuştuğu görülmüş
olup; bu doğrultuda bahçe duvarları,

harem-selamlık avlu duvarları, Kepenekçi Sinan Cami’yi çevreleyen duvarlar ve konak alanını kuzeyde sınırlayan
istinat duvarlarının yeri eski haritalara
dayanılarak sabitlenmiştir (Şekil 26).
Tüten ailesi arşivinden alınan fotoğraflardan ve Pervititch haritasından
konağın oturduğu köşe kotları açısından inceleme yapıldığında doğu-batı
yönlerinde dikkat çekici bir kot far-
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Şekil 26. Vaziyet Planı

Şekil 27. Ethem Paşa Konağı selamlık avlusu; Kepenekçi Sinan Cami yönüne bakış,
(Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

Şekil 28: Konağın Odunkapı Yokuşu sokağa
paralel bahçe duvarı, selamlık bahçesi kuzeybatı
yönüne bir bakış (Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

kı olmadığı, doğu-batı doğrultusunda Odunkapı Yokuşu Sokak yönünde arazinin hareketlendiği görülmektedir. Yine aynı haritasından konağın oturduğu alandan Kepenekçi Sinan
Cami yönünde bu alana doğru yaklaşık 4 metrelik bir kot farkının olduğu tespit edilmiştir (Şekil 27, 28). Bunun yanında Ethem Paşa Konağı’nın
oturduğu kot değerini hesaplamak üzere Alman Arkeoloji Enstitüsü fotoğraf
arşivinden temin edilen bir fotoğraf-

tan yararlanılmış, günümüzde de mevcut olan Ethem Paşa Konağı’na komşu
Yeni Kozluca Han ile konağın kot ilişkisi irdelenmiş, halihazır haritalardan
belirlenen Yeni Kozluca Hanı’n zemin
kotuna göre Ethem Paşa Konağı’nın
zemin oturum kotu ortaya çıkmıştır
(Şekil 29).
Yapının esas işleviyle yani konak olarak kullanıldığı yıllara ait verileri yansıtan Konağa en eski harita
1875-1880 tarihli taş baskı harita ve
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Şekil 30: 1975-1980 tarihli taşbaskı harita;
Ethem Paşa Konağı ve yakın çevresi
Şekil 31: 1941 tarihli bir fotoğraf
(Kurul arşivi);
Ethem Paşa Konağı güney yönünde bahçe girişi, müştemilat yapısı ve Kepenekçi Sinan
Cami.

Şekil 29.
Yeni Kozluca Hanı ile
Ethem Paşa
Konağı’nın
zemin kotu
ilişkisini
gösterir çalışma

eski fotoğraflar incelendiğinde konağın
güney sınırında yer alan Kepenekçi Sinan Cami’ye bitişik ve konak bahçesinin güneydoğu duvarına bitişik müştemilat yapılarının olduğu görülmektedir (Şekil 30). Vaziyet planı restitüsyonunda bu yapılardan hakkında veri
elde edilen camiye bitişik müştemilat binası ile ana giriş kapısı yanındaki kapıcı odası hususunda öneri getirilmiştir (Şekil 31, 32).
Kepenekçi Sabunhane Sokak üzerindeki giriş yanında bir de çeşme ol-

Şekil 32: Ethem Paşa Konağı selamlık avlusu; ana bahçe girişine bir bakış, (Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

duğu görülmektedir. Günümüzde ise
alanda yapılan araştırmada Kepenekçi Sinan Cami yanındaki bu çeşmeye ilişkin herhangi bir veriye rastlanmadığı için restitüe edilmemiştir
(Şekil 33, 34).
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Şekil 33. Kepenekçi Sabunhane Sokak Silüeti

Şekil 34. Odunkapı Yokuşu Sokak Silüeti

Plan

Plan şemasının oluşturulması hususunda ise bize bilgi veren tek belge Sedat Hakkı Eldem’in geleneksel Türk
evlerine ilişkin “Türk Evi Plan Tipleri” adlı kitabındaki konağa ait plan çizimi olmuştur (Şekil 35). Asıl kullanım katı olan 1.kat planı bu çizime
dayandırılarak hazırlanmıştır. Başka
bir görsel ya da yazılı kaynak bulunmaması nedeniyle zemin kat ve bodrum kat planları benzer dönem yapıları ve geleneksel Türk evi plan tipleri, yapının özgün durumuna ilişkin
fotoğraflar ve eski haritalar incelenerek oluşturulmuş, cephe fotoğrafların
iç planlamaya yansıması şeklinin tahmin edilmesiyle ana hatları ortaya çıkmıştır (Şekil 39, 40, 41, 42).
Parsel ve yapı sınırları ile ilgili kesin ölçüler içeren en önemli veriler
1913 tarihli 1/500 ölçekli Alman mavisi haritası ve 1920’li yıllara tarihlenen İstanbul Harita Şirketi’nin hazırladığı haritadır. Plan boyutlarına
ait veri alabildiğimiz diğer bir harita

ise 1941 tarihli Pervititch haritası olmuştur. Bina konturu harita mühendisliği kaidelerine göre hazırlanması nedeniyle diğer haritalardan daha
güvenilir olan Alman Mavisi haritasından temin edilen plan ölçüleri esas
alınarak belirlenmiştir. Harita bilgisayar destekli çizim programı (autocad) yardımıyla elektronik ortama alınarak ölçekli hale getirilmiş ve nirengi
noktalarına göre veri girişi yapılmıştır. Alman mavisi haritasında belirlenemeyen ölçüleri karşılamak üzere diğer haritalara başvurulmuştur. Aynı
zamanda her üç haritadan da elde edilen plan boyutları eksen noktalarından birbiriyle çakıştırılarak karşılaştırma yapılmış, bu çalışma sonucunda birbirine çok yakın değerlerin çıktığı görülmüştür (Şekil 36). Son aşamada ise yapının dış kontur ve gabarileri ile araziye oturma şekli, alanın bugünkü vaziyet verilerini içeren halihazır üzerine yerleştirilmiş ve oluşturulan dış konturun halihazırdaki mevcut yapılar, bahçe duvarları ve parsel
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çizgileriyle paralellik gösterdiği anlaşılmıştır.
Bodrum kat plan restitüsyonunda
sorun teşkil eden unsur mutfağın ana
binada yer alıp almadığı hususu olmuştur. İncelenen örnek dönem yapılarında özgün mutfak mahallerine ilişkin bir veriye rastlanmadığından, bu
konuda çeşitli kaynaklara başvurulmuştur (Şekil 37). Buna göre; Osmanlıda mutfak evin en alt katında veya
bahçeye çıkıntılı olarak ve servis mekanları içinde yer almaktadır. Ancak
büyük konaklarda mutfak evin dışında yapıdan tamamen bağımsız olabilmektedir. Bunun nedeni ahşap binalarda yangın çıkma tehlikesi, mutfak
için daha büyük alanlara ihtiyaç duyulması, yemek kokularının ve isin
evin içine girmesi, bahçe ve servis mekanları ile bağlantının rahat olması ve
gelişmiş plan tiplerin sahip üst düzey
yöneticilerin yaşadığı binalarda erkek
aşçı olması nedeniyle mutfakların evin
dışında ve uzakta kagir olarak planlanması ve kiler, ambar gibi servis mekanlarıyla bağlantısı olmasıdır. Aynı
zamanda İstanbul evlerinde harem ve
selamlık olarak iki bölümden oluşan
örneklerde mutfağın selamlıkla görsel
ilişki kurmamak üzere harem tarafında yer aldığını, ancak büyük konaklar-

Şekil 35. Ethem Paşa Konağı 1.kat planı
(Eldem, 1954)

da selamlığın kendi mutfağı olabildiğini, sonraki dönemlerde ise geleneksel ev konsepti terk edilmesiyle mutfakların evlere entegre olduğunu ifade etmektedir (Ulular, 2006) (Kuban,

Şekil 36. Eski tarihli haritalardan elde edilen plan ölçülerinin çakıştırılması

Şekil 37. Türk evi plan tipleri, servis mekanların ilişkilerinin irdelenmesi

Şekil 38. Kapatılmış olan bodrum kat depo
alanı (Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)
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1995). Ancak Ethem Paşa Konağı’nın
kagir olarak inşa edilmesi yangın tehlikesini ortadan kaldırdığı gibi bodrum katta bahçeden direkt girişlerin
olduğu mekanların bulunması ve bodrum katın bütünüyle servis mekanlarına ayrılmış olduğu düşünülürse yer
sıkıntısının olmaması ve harem ve selamlık bölümlerinin ayrı iki mutfağı olduğu öngörülerek erkek aşçıların
bir sorun oluşturmadığını göstermektedir. Konağın bir İngiliz mimar tarafından tasarlandığı göz önüne alındığında batı normlarının plan şemasında etkili olması mutfak ve servis mekanlarının konak yapısı içinde çözülmüş olabileceği düşüncesini desteklemektedir. Hizmetlilere ait mekanların
ve servis hacimlerinin de bu katta olduğu düşünülmüştür.
Üst kat planlarına göre bodrum kattaki en büyük değişiklik selamlık bölümünde ana girişin yanı sıra bu kata
ulaşan iki girişin daha olması ve kuzey cephesinde çeyrek daire biçimli mahallerin selamlık sofasına eklemlenmesidir. Kuzey cephesindeki çeyrek
daire biçimli mekanlar Pervititch haritasında tek kat olarak gösterilmekte
olup, bodrum katla sınırlıdır. Bodrum
kat plan ve taşıyıcı sistem şeması düşünüldüğünde bu mekanların mekan
organizasyonuna dahil edilemeyeceği çok açık olup, planla uyumsuz haldedir. Bu nedenle kagir bir yapı olmasının getirdiği kısıtlarla birlikte aynı
şekilde organize edilmiş olması gereken bodrum katta zemin kattaki mekan bölüntüleri ve açıklıkların tekrarlanması uygun bulunmuştur. Bu kapsamda çeyrek daire biçimli mekanların
dışarıdan kullanılan ve bahçeye hizmet veren ek depo mahalleri olma olasılığı yüksektir (Şekil 38).

Şekil 39. Zemin Kat Planı

Şekil 40. 1. Kat Planı

Şekil 41. Bodrum Kat Planı

Şekil 42. Çatı Katı Planı
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Cephe
Kat yüksekliklerini ve pencere boyutlarını tespit etmek üzere tüm eski
fotoğrafların değerlendirilmesi sonucu kurul arşivinden temin edilen 1967
tarihli fotoğraf yakın bir mesafeden çekildiği için perspektifsel verileri açısından daha uygun bulunmuş ve bu fotoğraf üzerinde çalışılmıştır. İlk önce binanın silme hizasından kaçış noktaları belirlenmiş, bulunan kaçış noktaları
birleştirilerek ufuk çizgisi paraleli bulunmuştur. Sonraki aşamada fotoğrafın çekildiği nokta yaklaşık olarak belirlenerek bakış noktası ile bakış düzlemi işaretlenmiştir. En son aşama ise
fotoğraf üzerindeki mimari elemanların izdüşümünün plan ve cephe düzlemine taşınarak kat yüksekliği ve pencere boyutlarının tespiti olmuştur (Şe-

kil 43). Benzer dönem yapılarının kat
yüksekliklerinin araştırıldığı çalışma
da kontrol ve karşılaştırma amaçlı kullanılmıştır (Çizelge 3).
Cephede kat hizalarında silmeler
mevcuttur. Ali Talat Efendi’nin 1922
tarihli “Kagir İnşaat Eşkali” kitabındaki detaylarda görüldüğü gibi (Şekil
44) bu silmeler genellikle döşeme üst
hizasını göstermektedir. 1. kat döşeme kotu bu veriye dayanılarak bulunmuştur.
Kat silmeleri ve üçgen alınlık profilleri yapıya ait incelenen fotoğraflardan ve mevcut olan benzerleri göz
önüne alınarak yapılmış, detay ve boyutlarının belirlenmesinde Ali Talat
Efendi’nin 1922 tarihli “Kagir İnşaat
Eşkali” adlı eserinden yararlanılmıştır
(Şekil 45, 46, 47).

Şekil 43. Fotoğrafik perspektif yöntemi kullanılarak yapı elemanlarının ve kat yüksekliklerinin belirlenmesi
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Çizelge 3. William James Smith’in İstanbul’daki Yapılarına (Araştırmada Örnek Alınan
Yapılar Kapsamında) ve Benzer Dönem Yapılarına Ait Kat Yükseklikleri
Bodrum Kat
YAPI ADI

Zemin Kat

Kat
Döşeme
Kat
Yüksekliği Kalınlığı Yüksekliği
(cm)
(cm)
(cm)

1. Kat

2. Kat

Döşeme
Kalınlığı
(cm)

Kat
Yüksekliği
(cm)

435

25
(ahşap)

~440
(döşeme
altına
kadar)

-

-

-

~440(döşeme
altına
kadar)

-

725

100 (BA)

700

100 (BA)

İngiliz
Konsolosluk ve
Gemicilik
Binaları

460

~20

390

-

Abdüllatif
Suphi Paşa
Konağı

495

60

410

60

465
(döşeme
altına
kadar)

-

Mütercim
Rüştü Paşa
Konağı

450

40 (volta
döşeme)

450

40
(volta
döşeme)

450

-

Baltalimanı
Sahil
Sarayı
(Reşit Paşa
Sahil Sarayı)

515

60

515
(döşeme
altına
kadar)

-

470
(döşeme
altına
kadar)

~30

300
(döşeme
altına
kadar)

-

Tophane
Kasrı

Dolmabahçe
Sarayı
Alay Köşkü

Taşkışla
(Mecidiye
Kışlası)

525

100 (BA)

Döşeme
Kat
Kalınlığı Yüksekliği
(cm)
(cm)

Çatı Katı

Şair Nigar
Hanım Konağı
(Salih Efendi
Konağı)

295

~30

460

~30

450

~30

Adile Sultan
Kasrı

320

45

570

30

570
(döşeme
altına
kadar)

30

Mermer
Konak
(Mahmut
Muhtar Paşa
Köşkü)

375

~40

565

~45

560

~35

*William James Smith’in inşa ettiği yapılar koyu yazı karakterinde gösterilmiştir.

Döşeme
Kalınlığı
(cm)

Kat
Yüksekliği
(cm)

Döşeme
Kalınlığı
(cm)

235

-
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Şekil 44. Parapet ve kat silmesi detayları,
Ali Talat Kagir İnşaat Eşkali, 1922

Şekil 45. Üçgen alınlık detayları, Ali Talat
Kagir İnşaat Eşkali, 1922

Şekil 46. Benzer dönem yapıları üçgen
alınlık detayları

Şekil 47. Ethem Paşa Konağı üçgen
alınlık detayı
Şekil 48.
Ethem Paşa
Konağı teras
korkuluk detayının irdelenmesi

Şekil 49.
Kuzey
cephesi

Şekil 50.
Güney
cephesi
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Şekil 51.
Doğu
cephesi

Şekil 52.
Batı
cephesi

Terastaki metal korkuluk elemanları Halil Ethem Paşa Yalısı’nda görülen dökme demir korkuluk elemanları
ile benzerliği de dikkate alınarak teras
korkuluk elemanı çizimi bu doğrultuda
gerçekleştirilmiştir (Şekil 48).

Duvarlar
19. yüzyılda Osmanlı toplum yapısında yaşanan değişimlerin mimari
alana yansıması sonucu yeni bina türleri ile birlikte yeni yapım sistemleri ortaya çıkmış, Avrupa’dan gelen düşüncelerin etkisiyle kargir inşaat ahşap
yerine geçmeye başlamıştır (Eldem,
1986, Türk Evi Osmanlı Dönemi III).
İstanbul’un başına dert olan yangınlar
sonucunda önlem almak için halkı kagir yapı yapımına özendirici hükümleri içiren nizamnamelerin tasarımda ve
malzeme seçiminde etkili olduğu düşünülerek bu doğrultuda inceleme yapılmıştır.
Türk Evi Plan Tipleri adlı kaynakta (Eldem, 1954) diğer yapı özellikleri
incelendiğinde plan şemalarında kargir
ve ahşap duvar kalınlıklarının kroki

şeklinde değil, ölçekli çizim tekniğinde
çizilmesi, Ethem Paşa Konağı’nda iç
duvarların tamamıyla ahşap olabileceğini düşündürmüştür. Ancak Tüten ailesinden temin edilen iç mekanlara ait
fotoğraflarda sofayı merdiven sahanlığından ayıran duvar dışında iç duvarların da kargir duvar kalınlığında olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 53, 54).
Buna göre konakta bodrum kat, zemin
kat ve birinci kat dış duvarları ile sofayı merdivenden ayıran iç duvarlar hariç tüm iç duvarlar kargir; katlar arası
daha esnek tasarıma sahip olan ikincil
önemdeki küçük boyutlu odalar ve hela
duvarları ile çatı katında yer alan bölüm ise ahşap karkas olarak önerilmiştir. Çatı katındaki bölüm de Goad haritasında tespit edildiği üzere duvarlar
ahşap karkastır (Şekil 55). Tütün deposu olarak kullanılan zamanlara kadar ulaşamaması bu katın ahşap olduğu ihtimali güçlendirmektedir. Bu katta ahşap iskeletli bağdadi duvarların
dışta ahşapla kaplı olmayıp iç mekanda
olduğu gibi sıvandığı görülmüş ve bu
doğrultuda öneri getirilmiştir.
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Şekil 53.
Ethem
Paşa Konağı 1. kat harem sofasından merdiven holüne bakış
(Tüten ailesi
arşivi, 19261937)

Şekil 54. Ethem Paşa Konağı zemin kat
harem sofasından görüntü (Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

Şekil 55. 1904 tarihli Goad haritasından
ayrıntı; Ethem Paşa Konağı ve yakın çevresi

Kurul arşivinden temin edilenmevcut olan 1967 tarihli fotoğrafa göre yapının taşıyıcı duvarları dolu
tuğla (harman tuğlası) ile yığma olarak inşa edilmiştir (Şekil 56). Sıvanın büyük oranda dökülmüş olduğu
pencere kenarındaki duvar yüzeyinden kilit örgü sisteminin kullanıldığı tuğla duvar örgüsü görülmektedir.
1845-1918 yılları arasında inşa edilmiş yapılarda kullanıldığı tespit edilen Avrupa ve Osmanlı sınırları içinde farklı üreticilerin endüstriyel yöntemler ile fabrika ortamında hazırlanan tuğla malzemenin standartlarının 20-25x10-14x5.5-7.5 cm ebatlarında olduğu bilinmektedir (Yergün,
2002). Bu veri değerlendirildiğinde
50 sıra tuğlanın karşılık geldiği pencere yüksekliği yaklaşık 3.30 m olarak
hesaplanmış olacaktır. Bu da fotogra-

fik perspektif yöntemiyle bulunan kat
ve pencere yüksekliklerinin doğruluğunu ispatlamaktadır. Yapım teknolojisindeki gelişme ile yapıların beden duvarlarının kalınlığında bir incelme olmuş, düşey taşıyıcıların modern ölçülü tuğla malzeme ile yığma kargir, yatay taşıyıcıların ahşap kirişleme tekniğinde 1841-1850 yılları arasında inşa
edilen yapılarda ~ 105-125 cm arasında değişen ölçülerdeki duvar kalınlığı, daha sonraki yıllarda ~ 70-100 cm
arasında değişen ölçülere düşmüştür
(Yergün, 2002). Ayrıca benzer dönem
yapılarındaki iç ve dış duvar kalınlıkları incelendiğinde bodrum kat duvarlarının ortalama 100-120 cm. genişliğinde olduğu görülmektedir (Çizelge
4). Kagir bodrum kat duvarları yapıya
temel teşkil ettiğinden diğer yapılarda
olduğu gibi üst kat duvarlarına oranla
daha kalın olmalıdır. Üst kat dış duvar
kalınlıkları da ortalama 50-80 cm’dir.
Çizelge 4’ün ortaya koyduğu yaklaşık
olarak aynı kat sayısı ve yaklaşık aynı
kat yüksekliğine sahip benzer dönem
yapılarının duvar kalınlıkları da dikkate alınarak konağa ait iç ve dış kargir duvar boyutları belirlenmiştir (Şekil 57, 58, 59). Benzer dönem yapılarındaki incelemede duvar kalınlığının
bodrum kattan itibaren kalınlığı azalarak devam ettiği görülmektedir. Ethem
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Paşa Konağı’nda ise merdivenin bulunduğu kısımda zemin kat ve 1. katı ayıran hizada herhangi bir diş olmaması
(Şekil 83) zemin kat ve 1. kat dış duvar kalınlıklarının aynı olduğunu göstermiştir.
Taşıyıcı sistemle ilgili olarak çözülmesi gereken bir başka restitüsyon sorunu da harem bölümünde terasa çıkışın bulunduğu 1. kat beden duvarı olmuştur. Bu duvar altında yaklaşık 7.5
m uzunluğunda bir açıklık vardır. Di-

ğer dönem yapıları incelenmiş ve bu
tür açıklıkların ayak veya sütunla taşıtıldığı tespit edilmiştir (Şekil 60).
Buna göre düz atkı ile mekan geçilmekte ve buradan gelen yük sütunlarla
zemine aktarılmaktadır (Şekil 61).
Diğer yapılara göre kat yüksekliği
fazla olan Ethem Paşa Konağı’nda ahşap duvar kalınlığı hesaplanırken ahşap karkas sisteme sahip yüksek katlı yapıların duvar kalınlıkları incelenmesi sonucu elde edilen veriler kulla-

Şekil 56. Ethem Paşa
Konağı giriş
cephesi; selamlık girişine bakış (Kurul arşivi, 1967)

Şekil 57. Ethem Paşa Konağı bodrum kat dış
duvarı boyutlarının belirlenmesi

Şekil 58. Ethem Paşa Konağı zemin kat ve
1. kat dış duvar boyutlarının belirlenmesi

Şekil 59. Ethem Paşa Konağı zemin kat ve
1. kat iç duvar boyutlarının belirlenmesi
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Çizelge 4. William James Smith’in İstanbul’daki Yapılarına (Araştırmada Örnek Alınan
Yapılar Kapsamında) ve Benzer Dönem Yapılarına Ait Duvar Kalınlıkları

YAPI ADI

Bodrum Kat

Zemin Kat

Dış (cm)

Dış (cm)

İç (cm)

Tophane
Kasrı

Dolmabahçe
Sarayı
AlayKöşkü

Taşkışla
(Mecidiye
Kışlası)
İngiliz
Konsolosluk
ve Gemicilik
Binaları

1. Kat
İç (cm)

Dış
(cm)

2. Kat
İç (cm)

~45-55

~3540

~4555

~35-40

-

-

105
40

40
20

Dış
(cm)

Çatı Katı
İç
(cm)

~155-160

~85-130

~115

~80100

~100

~80-100

girilemedi

girilemedi

60

60

60

60

7580

5055

35

-

3035

Abdüllatif
Suphi Paşa
Konağı

95-100

80-85

75-80

65-70
50
(Hamam
Duvarı)
20 (Sofa
Duvarı)

Mütercim
Rüştü Paşa
Konağı

60

60

35

-

Baltalimanı
Sahil Sarayı
(Reşit Paşa
Sahil Sarayı)

75-80

50-60

60-70

50-60

~80

Şair Nigar
Hanım
Konağı
(Salih Efendi
Konağı)

85-95

40-45

55-60

~45

40-45

30-35

4045

Adile Sultan
Kasrı

100

100

80

30

75-80
35 (Wc
Duvarı)

65

6065

Mermer
Konak
(Mahmut
Muhtar Paşa
Köşkü)

85-90

45-50

60-65

35-45

50-55

35

50

*William James Smith’in inşa ettiği yapılar koyu yazı karakterinde gösterilmiştir.

Dış
(cm)

3540

10
(ahşap
duvar)

İç
(cm)

~80

-
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nılmıştır (Çizelge 5). İncelenen örneklerden (Ertuğrul Tekkesi ve Güvercinlik Binası) ve literatür araştırmalarından ahşap taşıyıcıların ve bağdadi çı-

taların boyut ve sıklığına, kullanılan
malzemeye ilişkin veri elde edilmiş ve
bu doğrultuda öneri getirilmiştir (Şekil 62, 63).

Şekil 61. Harem bölümü sistem detayı

Şekil 60.
Çizelge 5.
Yapının /
Kaynağın Adı

Ertuğrul
Tekkesi

Güvercinlik
Binası

Kat
Yüksekliği

Duvar
Kalınlığı

Dikme Boyutları/
Aralıkları

Bağdadi Boyutları/
Aralıkları

~4.0-4.30 m

20 -22cm

4-5x12-13/30-40 cm

1x4-5

4.0 m

17-20 cm

15x15, 7x15/ 30 cm

1-1.5 / 1-3 cm

3x11.5-12 cm

3-5 cm

Zeyrek Cadesi
12-14 No’lu
Ahşap Konak
Erenköy
Prenses Atiye

20-22 cm

0.5x4-9 cm

Köşkü
Yapı Kitabı
(Eldem S.H, Soygeniş M.)

20-22 cm

7x14 / 40-50 cm
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Şekil 62. Kesitler (1-1 Kesiti, 2-2 Kesiti)

Şekil 63. Kesitler (3-3 Kesiti, 5-5 Kesiti)
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Döşemeler
Yapının inşa edildiği dönemin yapım
teknolojileri ve malzemesi birlikte değerlendirildiğinde yapının kat döşemelerinin ahşap kirişleme tekniğinde olduğu anlaşılmaktadır (Yergün, 2002).
Aynı zamanda Pervititch haritasında
döşemenin ahşap olduğu ibaresi bunu
destekleyen bir veri olmuştur. Konağın özgün döşeme sistemine ilişkin detaylı bilgi veya belgeye ulaşılamamakla
beraber, eski birkaç fotoğraf hacimlerin özgün döşeme kaplamasına ait verileri içermektedir. Bunun yanı sıra,
döşeme kalınlığı ve kirişlemenin boyut ve sıklığı, kaplama malzemesi olarak kullanılan ahşap malzemenin genişlik ve kalınlığı belirlenirken benzer dönem yapıları incelenerek oluşturulan döşemelere ilişkin tipolojisi ça-

Şekil 64. Ahşap döşeme detayları

lışmasından (Çizelge 3) ve söz konusu
çalışma kapsamında incelenen yapılarda ebatlarına ilişkin veri bulunamayan
döşeme kirişleri, döşeme kaplaması kalınlığı gibi eleman boyutları, Eminönü
semtine yakın ve benzer yapım sistemi
özelliklerine sahip ahşap yapıları barındıran ve büyük oranda özgün yapı
stoğunu koruyan bir bölge olduğu için
Zeyrek’deki yapılarda (Kuruca, 1997;
Kalkavan, 1997) tespitlerden yararlanılmıştır. Ayrıca bu konuda önemli bir
kaynak oluşturan Ali Talat Efendi’nin
“Ahşap İnşaat Eşkali” adlı eserindeki ve Eldem’in “Yapı” kitabındaki detay boyut ve biçimlerine başvurulmuştur (Şekil 64).
Geleneksel yapılarda 10 metre ve
daha büyük açıklıklarda döşemenin titreşimi tavana gelmesin diye çift kirişle-
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me uygulandığı bilinmektedir (Eldem,
1986, Türk Evi Osmanlı Dönemi III).
Ayrıca döşeme kalınlıklarına ilişkin yapılan tipoloji çalışmasında benzer mekan boyutlarına sahip dönem yapılarının döşeme kalınlıklarının 60 cm’e kadar ulaştığı belirlenmiş olup, bu kalınlık çift kirişlemeyi gerektirmektedir.
Bütün bu veriler, boyutları 9x12 m ölçülerine varan büyük mekanları barındırmasına bağlı olarak Ethem Paşa
Konağı’nda da çift kirişleme sisteminin kullanılmış olduğunun bir göstergesi olmuştur (Şekil 62, 63).
Düşey taşıyıcılarda modern ölçülü tuğla ile yatay taşıyıcılarda (volta) putrelli döşeme kullanımının 1870
ve sonrasında başladığı bilinmektedir (Yergün, 2002). Bu da Ethem
Paşa Konağının inşa edildiği dönem-

de (1843-1850) henüz volta döşeme
yapım tekniğinin kullanılmadığını ortaya koymaktadır. Teras döşemesinin
Pervititch haritasında yapının özgün
sisteminden farklı olarak volta döşeme (putrelli döşeme) olarak gösterilmesi, daha ileriki tarihlerdeki bir müdahale olduğunu göstermekte olup, farklı
bir dönemi belgelemektedir. Bu nedenle terasın döşemesinin yapının diğer
alanlarında olduğu gibi çift ahşap kirişleme tekniğinde inşa edildiği, bu sistem üzerine horasan harcı uygulanarak
döşeme kaplaması olan mermerin uygulandığı düşünülmüştür (Şekil 61).
Ahşap kaplama boyutları konusunda karar verilirken incelenen yapıların ahşap döşeme şekilleri ve genişlikleri sistematik bir şekilde sıralanarak
Ethem Paşa Konağı’na ait fotoğraftaki

Şekil 65.

Şekil 66. Ethem Paşa Konağı bodrum kat sofasına ait olduğu düşünülen
fotoğraf(Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

Şekil 67. Ethem Paşa Konağı 1. kat selamlık merdiven holüne bakış (Tüten ailesi
arşivi, 1926-1937)
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kaplamalarla karşılaştırılmış ve analoji ile en uygun boyut bulunmuştur (Şekil 65). Bununla birlikte kaplama tahtası, ahşap süpürgelik boyut ve biçimine ile ilişkin olarak da yine eski fotoğraflardan yararlanılmıştır (Şekil 66,
67). Buna göre birincil önem taşıyan
bu mekanlarda birbirine geçme tekniği
ile oluşturulmuş desenli ahşap döşemeleri bulunması önerilmiştir. Helalarda yekpare mermer kaplama, bodrum
kat döşeme kaplamasının tipolojik inceleme ışığında doğal taş olması muhtemeldir. Taşlık mahallerinde şeşhane tuğlası; mutfak ve çamaşırhane gibi
servis alanlarında ise taş kaplama önerilmiştir (Şekil 39, 40, 41, 42).

Örtü
Esas yapı kırma çatı ile örtülü olup;
beşik çatı, tek yönde eğimli çatı ve tonoz örtü kullanımı da görülmektedir.
Harem ve selamlık bölümlerinin çatıları birbirine benzer iki ayrı sistem
olarak çözülmüştür. Her iki bölüm de
kuzey-güney yönünde 3’er adet kırma
çatıdan oluşmaktadır. Konakta hamam
dışındaki mekanlar kiremit çatı ile örtülüdür. Yapıya ait eski fotoğraflar incelendiğinde üçgen alınlıkların ve parapet üzerinin marsilya kiremidi ile
kaplı iken çatıda alaturka kiremit görülmektedir. Ancak 1941 tarihli Pervititch haritasında da harem bölümü
çatı örtüsü (TF) marsilya kiremidi gösterilirken, selamlık bölümünde (Tt)
alaturka kiremit açıklaması vardır. Bu
da yine yapıdaki müdahaleler kapsamında çatı örtüsünde de değişiklik yapılmış olduğunu göstermektedir. Bu
doğrultuda benzer dönem yapılarında
da kullanılmış olan marsilya kiremidinin yapının ilk tasarımında kullanıldığı kabulüne varılmıştır.
Restitüsyonda çatıda gizli derede toplanan suların yağmur iniş boru-

Şekil 68. Ethem Paşa Konağı’nın havadan
çekilmiş fotoğrafı,1960(Alman Arkeoloji Enstitüsü Fotoğraf Arşivi)

larından serbest bırakmak uygun görülmüştür. Çinko olukların kesit alanı çatı bölümünün m² alanına bağlı
olup, 1 m² çatı alanı için yatay iz düşümde 0.8-1 cm² oluk kesit alanı kabul edilmektedir (Binan, 1990). Buna
göre; selamlık ve harem bölümlerinin
her bir çatı alanları yaklaşık 440 m²
olup; 440x0.8=352 cm² toplam kesit
alanından, 352=πxr²/2 formülünden
oluk yarıçapı 15 cm, dolayısıyla oluk
çapı-genişliği 30 cm olan çinko gizli dere önerilmiştir (Şekil 69). Marsilya kiremidi kullanılan çatılarda eğim
maksimum %40 olup (Eldem, Soygeniş), çatıya çıkışta gerekli olan yüksekliği sağlamak üzere çatı katına çıkan
merdiven üzerindeki tek eğimli çatı örtüsünün eğimi bu bilgi kullanılarak
belirlenmiştir (Şekil 68).
Çatı konstrüksiyonunu gösteren herhangi bir fotoğraf ve belgeye ulaşılamamıştır. Bu kapsamda çatı elemanları, Sedat Hakkı Eldem’in “Yapı” kitabındaki detaylar ile ve Ali Talat
Efendi’nin 1922 tarihli “Ahşap İnşaat Eşkali” kitabındaki detay ve boyutlar incelenerek bu bilgiler doğrultusunda restitüe edilmiştir (Şekil 70). Çatı
konstrüksiyonu ahşaptır. Çatı asma
çatı sistemi ile yapılmıştır (Şekil 71).
Bunun nedeni 5-6 m’den fazla olan
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açıklıklarda ancak asma çatı sistemi
kullanılabilmesidir.
Plandaki şöminelerin bulunduğu
noktalara denk gelen 5 adet bacanın
çatı örtüsü üzerinde yükseldiği görülmektedir (Şekil 21, 22, 23, 25). Bu

Şekil 69. Çatı planı

Şekil 70. Ahşap çatı detayları

bağlamda Sedat Hakkı Eldem’in hazırlamış olduğu plan etüdündeki şöminelerin konumları doğrulanmıştır. Bunlara ek olarak eski fotoğraflardan tespit
edilen alanlarda 2 adet şömine ve baca
da eklenmiştir (Şekil 69, 72).
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Şekil 71. Çatı konstrüksiyon planı

Şekil 72. Şömine ve baca detayları

Merdivenler

Merdiven genişlikleri, basamak ve
küpeşte boyutları ve rıht yükseklikleri benzer dönem yapılarındaki boyutlar
incelenerek belirlenmiştir (Çizelge 6).
Birçok örnekte yukarı çıkan üçüncü

kolun daha geniş olduğu tespit edildiğinden, bu kol daha geniş tutulmuştur.
1941 tarihli Pervititch haritasındaki
strüktüre ilişkin tanımlamadan ve kurul arşivinden temin edilen iç mekan
fotoğraflarından selamlık ve harem bö-
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Şekil 73. Ethem Paşa Konağı; harem bölümü 1. kat merdiven sahanlığına bakış

Şekil 74. Ethem Paşa Konağı; selamlık bölümü 1. kat merdiven sahanlığına bakış

(Kurul arşivi, 1967)

(Kurul arşivi, 1967)

Şekil 75.
Ahşap
merdiven
detayları, Ali
Talat Ahşap İnşaat Eşkali,
1922

Şekil 76.
Selamlık
bölümü
sistem
detayı

Şekil 77.

lümü ana merdivenlerinin ahşap konstrüksiyon olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 73, 74). Ali Talat Bey’in detay çizimlerinden yararlanılarak yapı içi düşey ulaşım elemanı olan merdivenler
iki limon kirişi üzerine ona dik olarak
oturan, basamakları desteklemek üzere
altından basamağa paralel taşıyıcıların
geçtiği bir sistemde çözülmüştür (Şekil 75, 76).

Koruma Kurulu arşivinden alınan
1967 tarihli iç mekana ait iki fotoğraf
doğrultusunda selamlık ve harem ana
merdivenlerinin korkuluk, küpeşteleri
ve merdiven bitimindeki ahşap sütunlar restitüe edilmiştir (Şekil 77). Harem bölümündeki yer alan ve bodrum
kattan başlayarak 1. kata kadar bağlantıyı sağlayan çift kollu ahşap servis
merdiveni önerisi örnek merdiven de-
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Çizelge 6. William James Smith’in İstanbul’daki Yapılarına (Araştırmada Örnek Alınan
Yapılar Kapsamında) ve Benzer Dönem Yapılarına Ait Merdivenler

Küpeşte Kalınlığı
(cm)

Korkuluk
Yüksekliği
(cm)

Tophane Kasrı

125

34

15.5

90

21

Dolmabahçe
Sarayı
Alay Köşkü

250

33

19

97

10

Taşkışla (Mecidiye
Kışlası)

185

34

16

-

-

Kagir- İki Kollu

İngiliz Konsolosluk ve
Gemicilik Binaları

130

30

15.5

83

8

Kagir- Üç Kollu

33

17

100

8

Ahşap- Üç Kollu

YAPI ADI

Abdüllatif Suphi Paşa
Konağı

Tipi

Basamak
Genişliği
(cm)

Rıht
Yüksekliği
(cm)

Ana Merdiven
Genişlik
(cm)

188

Ahşap- Üç Kollu

Mütercim Rüştü Paşa
Konağı

180

30

15.5

90

8

Kagir- Üç Kollu

Baltalimanı Sahil Sarayı
(Reşit Paşa Sahil Sarayı)

225

32

15.5

85

12

Kagir- Üç Kollu

Şair Nigar Hanım
Konağı (Salih Efendi Konağı)

120

32

82

5

Ahşap- İki Kollu

90

9

Ahşap- Üç Kollu

79

30

Kagir- Üç Kollu

Adile Sultan Kasrı

35

17
19-20

Mermer Konak
(Mahmut Muhtar Paşa Köşkü)

205

33-34

21
(bodrum
kat)

*William James Smith’in inşa ettiği yapılar koyu yazı karakterinde gösterilmiştir.
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110

32

20

90

7.5

125

25

18.5-20

94

6.5

30

16

-

-

-

175

35

15.5

94

5 (demir)

KagirTek
Kollu

-

34

18

-

-

-

-

30

16

-

-

-

Tipi
AhşapDairesel

110

34

16

60

-

KagirTek
Kollu

150

~37

15

98

5

KagirTek
Kollu

130
(dar
kenarı)

34

16

-

-

KagirTek
Kollu

Ahşapİki
Kollu

200

37

14

56

7.5

Kagirİki
Kollu

210

32.5

15.5-17

85

31

Kagirİki
Kollu

Kagirİki
Kollu

Tipi

-

Genişlik
(cm)

Küpeşte Kalınlığı
(cm)

7

Korkuluk
Yüksekliği
(cm)

71

Küpeşte Kalınlığı
(cm)

Korkuluk
Yüksekliği
(cm)

Rıht
Yüksekliği
(cm)
21

Rıht
Yüksekliği
(cm)

28

Dış Merdiven
Basamak
Genişliği
(cm)

100

Basamak
Genişliği
(cm)

Genişlik
(cm)

Servis Merdiveni

189
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tayları bağlamında geliştirilmiştir. Diğer bir merdiven de çatı katına çıkan
gizli merdivendir. Bu merdiven iki tek
kollu L biçimindedir ve ahşap basamaklıdır.
Selamlık ve harem avlularında yer
alan dış mekan merdivenlerine ilişkin öneri getirilirken yine Tüten ailesinden temin edilen eski fotoğrafların büyük katkısı olmuştur. Söz konusu fotoğraflarda görüldüğü gibi selamlık avlusundaki giriş merdiveni dairesel formlu olup, iki koldan zemin kat
giriş holüne ulaşımı sağlamaktadır (Şekil 78). Merdiven altlarından bodrum
kat ana girişleri merdiven altlarından

olmakta, yine aynı noktada merdiven
altlarındaki depo alanlarına ulaşılmaktadır (Şekil 79). Harem bölümü bina
giriş merdiveni Alman Arkeoloji Müzesi fotoğraf arşivinden temin edilen bir
hava fotoğrafında belli belirsiz seçilmekte olup (Şekil 80), bu fotoğraf dışında olarak bilgi alınacak bir belgeye
ulaşılamadığından formu ve konumu
eski haritalardan belirlenmiştir. Eleman boyutları bu çalışma kapsamında
incelenen yapıların dış merdiven detay
ve boyutlarının ve Ali Talat Efendi’nin
“Kagir İnşaat Eşkali” eserindeki detayların değerlendirilmesi sonucu belirlenmiştir (Çizelge 6) (Şekil 81, 82).

Şekil 78. Ethem Paşa Konağı selamlık bölümü ana giriş merdiveni (Tüten ailesi arşivi,

Şekil 79. Ethem Paşa Konağı selamlık
girişine bakış (Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

1926-1937)

Şekil 81.
Kagir
merdiven
detayları, Ali Talat Kagir
İnşaat Eşkali, 1922
Şekil 80. 1960 tarihli bir hava fotoğrafından Ethem Paşa Konağı’na bakış (Alman Arkeoloji Enstitüsü Fotoğraf Arşivi)
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Şekil 82.

Kapılar

Ethem Paşa Konağı’nın 1. kat sofa
ve odalarından estantaneler sunan iç
mekan fotoğraflarında görülen kapılar genel kapı tipi olarak kabul edilmiş ve restitüsyon için önemli bir kaynak oluşturmuştur. Bunun yanı sıra
aynı mimarın elinden çıkmış yapılar
ile benzer dönem yapılarında kapılara
ait tipolojik çalışma ve tespitleri yapılan kasa ve pervaz çıta detayları restitüsyona yardımcı olmuştur (Şekil 83)
(Çizelge 7). Bu bağlamda konak genelinde ahşap, çift kanatlı ve masif, büyük ebatlı kapı tipi önerilmiştir (Şekil
84) (Çizelge 8).

Pencereler

Pencereler Türk evi strüktür ve cephesinde önemli bir elemanı olup, geleneksel mimaride bağlı bulunduğu düzen içinde sıkı kurallara bağlı olan
bu elemanların boyutları ve şekli belli olup, mimarın veya tasarımcının beğenisine göre şekillendirilmez. Ancak
batılılaşma etkisi ile bu sistemin yavaş
yavaş değiştiği görülmüştür. 19. yüzyıl
boyunca sürme pencereler diğer pencere tiplerinin yerini almıştır (Eldem,
1986, Türk Evi Osmanlı Dönemi III).
Ayrıca yapının kuruluşundaki yapım
tekniği ile pencerenin biçimlenmesinde direkt bir ilişki vardır. Batılı etkiler
kagir taşıyıcılı yapılarda yüksek pencere kullanımını getirmiştir. Ethem Paşa
Konağı pencerelerinin diğer konut yapılarına nazaran çok daha yüksek ol-

duğu tespit edilmiştir. Bunda mimarın seçiminin ve eklektik üslup etkisinde uygulama yapılmış olmasının etkisi
olduğu düşünülmüştür. Neoklasik mimari üslubun özelliklerinden olan üçlü
pencere grubunun kullanıldığı görülmektedir. Sofa pencereleri azami derecede büyütülmüş ve yükseltilmiştir.
Pencere düzenleri sıklaşmış, boyları ve
düzeni kattan kata farklılaşmıştır. Bu
tarz özellikle Abdülaziz zamanında en
belirgindir.
Yapının özgün pencere tipine ilişkin iki veri bulunmaktadır. Bunlardan
ilki temin edilen fotoğraflarda görülen
giyotin pencerelerdir. İkincisi de tipoloji sonucu elde edilen verilerdir (Şekil 85) (Çizelge 9). Haliç’e bakan kuzey cephesinde pencereler incelendiğinde Tophane Kasrı ve Alay Köşkü’nde
örneklerine rastlanan pencerelerle benzer özellikte giyotin pencereler görülmektedir. Giyotin pencereler yanında
farklı bölünmelere sahip kanatlı pencereler de bulunmaktadır (Şekil 22, 23,
24). Türk evinde batı etkilerinden sonra 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı itibariyle kanatlı pencere kullanımı başladığı bilinmektedir ve giyotin pencere kullanımı 19. yüzyıl boyunca sürmüştür. Bu bilgi konağın ilk yapımında giyotin pencere kullanılmış olduğu
savını desteklemektedir. Bu konu farklı açıdan da ele alınırsa, eski fotoğraflar ile yapıda kullanıldığı tespit edilen
kanatlı pencerelerin sonradan uygulanmış olduğu düşüncesi şu nedenlerden
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Çizelge 7. William James Smith’in İstanbul’daki Yapılarına (Araştırmada Örnek Alınan Yapılar Kapsamında) ve
Benzer Dönem Yapılarına Ait Kapılar
Bodrum Kat
YAPI ADI

Genişlik
(cm)

Yükseklik
(cm)

Tipi

Zemin Kat
Yapıdaki
Konumu

Tophane
Kasrı

Dolmabahçe
Sarayı
Alay Köşkü

Taşkışla (Mecidiye
Kışlası)

Genişlik (cm)

Yükseklik
(cm)

Tipi

Yapıdaki
Konumu

160

315

Çift Kanatlı
(giriş kapısı)

Dış

110

115

290

Çift Kanatlı

Dış

70

110

270

Çift Kanatlı

İç

105

220

Çift Kanatlı
(servis kapısı)

Dış

Genişlik (cm)

150
135
90

265

430

Çift Kanatlı

Dış

210

385

Çift Kanatlı

Dış

215

280

Çift Kanatlı

Dış

265

540

Dış

160

310

Çift Kanatlı

İç

225

530

Çift Kanatlı
(avlu kapısı)
Çift Kanatlı
(avlu kapısı)

150

285

Çift Kanatlı

İç

160

310

Çift Kanatlı

İç

140

235

Dış

150

100

220

Çift Kanatlı
(giriş kapısı)
Tek Kanatlı
(bahçe kapısı)

Dış

85

İngiliz
Konsolosluk ve
Gemicilik
Binaları

150

Dış

85

220

Tek Kanatlı

İç

115

250

370

Çift Kanatlı
(giriş kapısı)

Dış

100

Abdüllatif
Suphi Paşa
Konağı

132

220

Tek Kanatlı
(bahçe kapısı)

Dış

100

Mütercim
Rüştü Paşa
Konağı

165

320

Çift Kanatlı
(giriş kapısı)

125

300

Çift Kanatlı

İç

Baltalimanı
Sahil
Sarayı (Reşit
Paşa Sahil Sarayı)

160

390

Çift Kanatlı
(giriş kapısı)

Dış

130
150

165
80

Şair Nigar Hanım Konağı
(Salih Efendi
Konağı)

Adile Sultan
Kasrı

Mermer Konak (Mahmut
Muhtar Paşa
Köşkü)

Dış

130

290

Çift Kanatlı

İç

140

290

Çift Kanatlı

İç

170

310

Çift Kanatlı
(giriş kapısı)

Dış

125

140

260

Çift Kanatlı

Dış

130

120

265

Çift Kanatlı

İç

120

140

265

Çift Kanatlı
(giriş kapısı)

İç

125

240

Çift Kanatlı

Dış

170

410

Çift Kanatlı

Dış

180

125

240

Çift Kanatlı

İç

180

360

Çift Kanatlı

İç

120

120

320

Çift Kanatlı

İç

110

230

Çift Kanatlı

İç

175

300

Çift Kanatlı (giriş kapısı)

Dış

120

130

230

Çift Kanatlı

İç

150

280

Çift Kanatlı

Dış

125

125

300

Çift Kanatlı

İç

130

300

Çift Kanatlı

130

300

Çift Kanatlı

İç

100

305

Tek Kanatlı (camlı)

140

300

Çift Kanatlı

İç

85

300

Tek Kanatlı (hela kapısı)

65

300

Tek Kanatlı
(hela kapısı)

İç

60

300

Tek Kanatlı (hela kapısı)

70

210

Tek Kanatlı
(gizli kapı)

İç

*William James Smith’in inşa ettiği yapılar koyu yazı karakterinde gösterilmiştir.
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1. Kat

2. Kat

Tipi

Yapıdaki
Konumu

270

Çift Kanatlı

İç

270

Tek Kanatlı

İç

340

Çift Kanatlı

İç

265

Çift Kanatlı

İç

240

Tek Kanatlı
(hela kapısı)

İç

305

Çift Kanatlı

İç

220

Çift Kanatlı

İç

220

Tek Kanatlı

İç

Yükseklik (cm)

Çatı Katı

Genişlik
(cm)

Yükseklik
(cm)

Tipi

Yapıdaki
Konumu

100

220

Tek Kanatlı

İç

205

Çift Kanatlı

İç

240

Çift Kanatlı

İç

100

250

Çift Kanatlı

İç

240

Çift Kanatlı
(camlı)

İç

160

310

Çift Kanatlı
(sofa kapısı)

İç

295

Çift Kanatlı
(balkon kapısı)

Dış

100

240

Çift Kanatlı

İç

220

Tek Kanatlı

İç

215

Çift Kanatlı
(avlu kapısı)

Dış

300

Çift Kanatlı

İç

295

Çift Kanatlı
(hela kapısı)

İç

130

295

Çift Kanatlı

İç

120

295

Çift Kanatlı
(hela kapısı)

İç

75

195

Tek Kanatlı
(hela kapısı)

İç

Çift kanatlı

İç

320

Çift Kanatlı

İç

305

Çift Kanatlı
(balkon kapısı)

Dış

360

Çift Kanatlı

İç

320

Çift Kanatlı

İç

300

Çift Kanatlı

İç

300

Çift Kanatlı

İç

130

220

140

220

Çift kanatlı

İç

İç
İç
İç
İç

Genişlik
(cm)

Yükseklik
(cm)

Tipi

Yapıdaki
Konumu

105

180

Çift Kanatlı

İç

193
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dolayı oluşmuştur denilebilir: Malta
Köşkünde balkona alçak parapetli giyotin pencerelerden girildiği görülmüştür (Şekil 86). Ethem Paşa Konağı’nda
da aynı kullanım özelliği olduğu düşünülebilir. Ancak aynı mimarın elinden çıkmış olan Tophane Kasrı ve
Alay Köşkü’nde terasa çıkışlar bir kapı
ile sağlandığı gibi, cephede terasa açılan kanatlı orta pencerenin her iki kenarından teras döşemesine kadar indiği görülen izler de kapının sonradan
pencereye dönüştürüldüğünün ve parapetin sonradan örüldüğünün kanıtlarıdır. Terasın büyüklüğü bu alana pencereden ulaşım seçeneğini azalttığı gibi
ayrıca diğer James Smith yapıları olan
Alay Köşkü ve Tophane Kasrı’nda terasa kapı ile ulaşılması kapının pencereye dönüştürülmüş olduğunu göstermektedir. Bu tespitin yanında selamlık ve harem bölümleri ana giriş merdiveninin her iki yanındaki pencerelerin
kanatlı pencere olması durumunda 1.
kata ulaşan merdiven kolunun pence-

re hizası seviyesinden geçmesi nedeniyle giyotin pencere tipinin daha kullanışlı olması bu ihtimali güçlendirmektedir. Diğer bir dikkate değer husus da
aynı kullanıcıya ait Halil Ethem Paşa
Yalısı’nda da aynı doğrama tipine ve
bölüntülere sahip pencerelerin görülmesidir. Bu pencereler de ahşap giyotin pencerelerdir (Şekil 87). Bu bilgiler
değerlendirildiğinde kanatlı pencerelerin müdahale sonucu değiştirilen giyotin pencereler yerine kullanıldığı düşünülmüştür.
Pencere profil detayları çizilirken aynı mimarın elinden çıkmış olan
Tophane Kasrı ve Alay Köşkü’ndeki
doğrama detaylarından yararlanılmıştır. Ayrıca tipoloji çalışması sonucu
elde edilen detay ve boyutlar (Çizelge
9) Ethem Paşa Konağı pencere boyutlarının belirlenmesinde destek olarak
kullanılmıştır. Bu çalışma sonucu duvar- pencere-parapet ilişkileri çözümlenmiş pervaz, kanat ve kasa profil detaylarından yararlanılmış, orijinaline

Şekil 83. Benzer dönem yapıları kapı örnekleri
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uygun olarak benzer dönem yapılarına
göre çizilmiştir (Çizelge 10) (Şekil 89).
William James Smith’in kendi ülkesindeki mimari geleneği İstanbul’da gerçekleştirdiği yapılarda da kısmen uygulamış olabileceği düşünülerek, pencerelere ilişkin olarak 19. yüzyıl İngiliz ya-

pıları da incelenmiştir (Şekil 88). Sürme pencere (sash window) İngiliz mimarisine 1670’lerde girmiştir. Bu pencereler çok parçalı çerçevelerden oluşmaktadır. Kare parçaların birleşiminden oluşan bu dikdörtgen pencereler
genellikle dar uzun pencerelerdir.

Çizelge 8 Ethem Paşa Konağı Kapı Tipleri
Kapı Tipi

Kapı Genişliği
(cm)

Kapı Yüksekliği
(cm)

Kapı Formu

K1
(Dış Kapı)

170

380

Dairesel Kemerli, Tepe Pencereli,
Çift Kanatlı, Üç Tablalı

K2

140

300

Düz Atkılı, Çift Kanatlı, Üç Tablalı

K3

130

300

Düz Atkılı, Çift Kanatlı, Üç Tablalı

K4

100

300

Düz Atkılı, Tek Kanatlı, Üç Tablalı

K5

80

300

Düz Atkılı, Tek Kanatlı, Üç Tablalı

K6

160

300

Düz Atkılı, Çift Kanatlı, Camlı

K7
(Teras Kapısı)

140

380

Dairesel Kemerli,Tepe Pencereli
Çift Kanatlı, Camlı

K8

130

200

Düz Atkılı, Çift Kanatlı, İki Tablalı

K9

80

200

Düz Atkılı, Tek Kanatlı, İki Tablalı

K10

130

200

Düz Atkılı, Çift Kanatlı, İki Tablalı

K11
(Dış Kapı)

140

220

Düz Atkılı, Çift Kanatlı, İki Tablalı

K12
(Külhan Kapısı)

100

240

Düz Atkılı, Tek Kanatlı

K13
(Hamam Kapısı)

80

200

Düz Atkılı, Tek Kanatlı, İki Tablalı

K14
(Bahçe Kapısı)

125

240

Düz Atkılı, Tek Kanatlı

K15
(Bahçe Kapısı)

370

300

Düz Atkılı, Çift Kanatlı

195

196

KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2010

Çizelge 9 . William James Smith’in İstanbul’daki Yapılarına (Araştırmada Örnek Alınan
Yapılar Kapsamında) ve Benzer Dönem Yapılarına Ait Pencereler
Bodrum Kat
YAPI ADI

Genişlik Yükseklik
(cm)
(cm)

Tipi

Zemin Kat
Parapet
Yüksekliği Genişlik (cm)
(cm)

Tophane Kasrı

Parapet
Yüksekliği
(cm)

Yükseklik
(cm)

Tipi

120

260

Giyotin

30

120

240

Giyotin

50

Dolmabahçe Sarayı Alay Köşkü
140*

270*

Kanatlı

100

140

270

Kanatlı

100

145*

260*

Kanatlı

100

315

270

Kanatlı

100

155

370

Kanatlı

100

Taşkışla (Mecidiye Kışlası)

İngiliz Konsolosluk ve
Gemicilik Binaları

Abdüllatif Suphi Paşa Konağı

100

130

Kanatlı

-

405

80

215

405

100

230

Kanatlı

105

50

230

Kanatlı

105

95

135

Kanatlı

150

150

235

Kanatlı

45

95

185

Kanatlı

40

110

235

Kanatlı

45

140

280

Kanatlı

15

140

430

Kanatlı

70

90

120

Giyotin

115

140

270

Kanatlı

5

160

270

Kanatlı

5

95

215

Kanatlı

165

90

310

Kanatlı

60

145

310

Kanatlı

60

150

360

Kanatlı

20

190

400

Kanatlı

50

150

70

Kanatlı

280

100

245

Kanatlı

85

95

215

Giyotin

105

135

215

Kanatlı

-

140

115

280

Kanatlı

25

Baltalimanı Sahil Sarayı
(Reşit Paşa Sahil Sarayı)

75

95

Kanatlı

200

Şair Nigar Hanım Konağı
(Salih Efendi Konağı)

Mermer Konak (Mahmut Muhtar
Paşa Köşkü)

215

95

Mütercim Rüştü Paşa Konağı

Adile Sultan Kasrı

Kanatlı (avlu
penceresi)
Kanatlı (iç
mekanda)

85

85

Kanatlı

65

140

Kanatlı

55

105

320

Kanatlı

25

130

130

Kanatlı

140

130

320

Kanatlı

50

130

90

Kanatlı

180

100-130

280

Kanatlı

80

100

280

Kanatlı

50

130

280

Giyotin

80

*William James Smith’in inşa ettiği yapılar koyu yazı karakterinde gösterilmiştir.
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1. Kat

2. Kat

Yükseklik
(cm)

Tipi

Parapet
Yüksekliği
(cm)

120

280

Giyotin

105

85

280

Giyotin

105

120

280

Giyotin

85

Genişlik (cm)

Çatı Katı

Genişlik
(cm)

Yükseklik
(cm)

Tipi

Parapet
Genişlik Yükseklik
Yüksekli(cm)
(cm)
ği (cm)

110

240

Giyotin

85

155

270

Kanatlı

100

140

270

Kanatlı

90

155

330

Kanatlı

100

315

270

Kanatlı

90

140

270

Kanatlı

100

270

410

Kanatlı

100

215

405

Kanatlı (avlu
penceresi)

95

100

230

Kanatlı

20

100

200

Kanatlı

50

110

270

Kanatlı

15

90

270

Kanatlı

15

145

310

Kanatlı

15

160

310

Kanatlı

15

110

260

Kanatlı

83

110

260

Kanatlı

83

110

310

Kanatlı

83

110

310

Kanatlı

83

90

310

Kanatlı

83

90

310

Kanatlı

83

160

500

Giyotin+
Kanatlı
(sahanlık)

105

160

500

Giyotin+
Kanatlı
(sahanlık)

105

150

340

Kanatlı

85

150

380

Kanatlı

85

430/ 380

Giyotin
(üçlü)

85-30

110

250

Kanatlı

90

110

240

Kanatlı

75

95

250

Kanatlı

90

95

240

Kanatlı

75

120

325

Kanatlı

40

120

315

Kanatlı

20

145

300

Kanatlı

-

145

300

Kanatlı

-

115

280

Kanatlı

25

150

Tipi

Parapet
Yüksekliği
(cm)

110

120

Kanatlı

65

85

85

Kanatlı

140

105

320

Kanatlı

25

65

140

Kanatlı

55

150

500

Sabit (Vitray)

130

110

165

Kanatlı

85

130

280

Kanatlı

90

110

110

Kanatlı

105

130

320

Kanatlı

60

150

110

Kanatlı

105

95

320

Kanatlı

60

197

198
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Şekil 84. Ethem
Paşa Konağı kapı
çizimleri

Şekil 85. Benzer
dönem yapıları
pencere örnekleri
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Şekil 87.
Halil Ethem Paşa
Yalısı katlar arasındaki farklı pencere
çözümleri

Şekil 86.
Malta Köşkü terasına
bakış

Şekil 88. İngiltere’de 18-19.yüzyılda görülen Yunan etkili sürme pencere tiplerinden
örnekler (Tutton, Hurst, 2007)
Çizelge 10. Ethem Paşa Konağı Pencere Tipleri
Pencere Tipi

Pencere Genişliği (cm)

Pencere Yüksekliği (cm)

Pencere Formu

P1

140

330

Dairesel Kemerli

P2

140

330

Düz Atkılı

P3

140

330

Basık Kemerli

P4

110

330

Dairesel Kemerli

P5

140

380

Dairesel Kemerli

P6

140

380

Dairesel Kemerli

P7

170

380

Dairesel Kemerli

P8

140

170

Düz Atkılı

P9

110

170

Düz Atkılı

P10

120

275

Dairesel Kemerli

P11

100

170

Dairesel Kemerli

199

200
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Şekil 89. Ethem Paşa Konağı pencere çizimleri

Tavanlar

Ethem Paşa Konağında getirilecek
öneriye altlık olmak üzere örnek dönem yapılarındaki tavan süsleme detayları incelenmiş ve 19. yüzyıl konak
tavanlarında egemen olan biçim ve üslupsal özellikler belirlenmiştir. Genelden özele bir yaklaşımla, geleneksel
Türk evinde genel uygulama ilkelerine
bakıldıktan sonra incelenen örnek yapıların tavanları üzerinde tek tek değerlendirme yapılmıştır. Örnek yapıların genelinde üç ana tavan tipine rastlanmıştır: Ahşap tavan, alçı tavan ve
badanalı düz tavan. Birinci tipte önem
derecesi az olan mekanlarda kirişleme üzerine ahşap kaplama yaygındır.
En yalın uygulamasında, tahta aralarının pasalarla örtülmesi olmuştur. Yaygın olarak kullanılan diğer bir yöntemde bu ahşap kaplama üzerine profillendirilmiş çıtalarla değişik geomet-

rik çözümler elde edilmesidir. Az rastlanan bir örnek de tavanı dokuma, kağıt ve alçı türünden bir malzemeyle kesintisiz olarak kaplanıp, üzerinin istendiği biçimde boyanıp renklendirilmiş olanlardır. Düz tavanlarda ise kirişler üzerine bağdadi çıtalar çakılarak
üzerleri kıtıklı kireç harcıyla sıvanıp
badanalanmıştır. Bu örneklerde mekanların önem ve büyüklüğüne göre tavanları çevreleyen koltuk altı kornişleri farklı yükseklik ve desende yapılmıştır. Ancak tavan bezemelerinde olduğu gibi benzer nitelikteki mekanlarda aynı tip korniş kullanılmıştır. Merdiven holleri, salonlar ve daha değerli
olduğu düşünülen mekanlarda desenlerle bu değer vurgulanmıştır. Tavan
planları için karşılaştırılmalı analiz örneklerini içeren Çizelge 11’da görüldüğü üzere zemin katlarda pasalı tavanlara rastlanmakta, asıl yaşama meka-
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Çizelge 11. Tavan Planları İçin Karşılaştırılmalı Analiz Örnekleri

nı olan üst katlarda bağdadi sıva üzerine kalemişi uygulanan örnekler görülmektedir. Bezeme programı üst katlarda zenginleşmektedir. Genel olarak bu
yapılarda eklektik etkilerin de görüldüğü geç Barok üslubunun egemen olduğu tespit edilmiştir.
Ortaya konulan bu veriler 19. yüzyıl dönemi yapılarında tavan örneklerini tanıtıcı nitelikte olmuştur. Ancak
bilimsel bir temele dayanmayacağından Ethem Paşa Konağı iç mekandaki nasıl olduklarına dair elimizde herhangi bir veri olmayan tavan süslemeleri, varsa alçı bezemeler, kalemişleri gibi iç tezyinat elemanları hakkında bir öneri geliştirilmemiştir. Sadece aynı sanat akımı etkisinde yapılan
yapılar ile aynı mimarın elinden çıkmış binalardaki bezemeler incelenerek
çalışma konusu olan konakta olabilecek muhtemel bezeme programı tanımlanmıştır (Şekil 90). Literatür araştırması ve dönem yapılarına ait tavanlara ilişkin yapılan inceleme sonucunda
getirilen sınırlı öneri ise şöyledir: Ethem Paşa Konağı batılılaşma etkisinde
inşa edilen diğer dönem yapılarına nazaran oldukça sade bir yapıdır. Cephe-

de yalnızca bezeme amaçlı bir elemana rastlanmamaktadır. Bu doğrultuda
yapının iç mekanlarının da sade olduğu düşünülmektedir. Ancak diğer dönem yapılarında iç mekanda özellikle
tavanlarda yoğun süsleme ve bezemeli
bir tutum izlenmiş olması Ethem Paşa
Konağı’nda da iç mekanların daha bezemeli olduğunu düşündürmektedir.
Benzer dönem yapılarında olduğu gibi
asıl yaşama mekanlarının yoğun olarak yer aldığı üst katlarda kalemişi uygulamaları görülürken zemin katlarda
pasalı tavanlar olduğu öngörülmüştür.
Bu doğrultuda bezeme programı irdelenmeden ahşap pasalı tavanlar ve kalemişi uygulamaların olduğu düşünülen mahallerde de yine ahşap korniş ve
ahşap işçilik detayları hakkında öneri
getirilmiş ve restitüsyon çizimleri hazırlanmıştır (Şekil 93, 94, 95). Tavan
duvar ara kesitinde profilli ahşap kornişler (koltuk altı silmesi) ve pasaların
boyut ve profil detayları belirlenirken
Ali Talat Bey’in “Doğramacılık, Marangoz ve Silicilik” adlı eserinde yer
alan detay çizimlerinden ve benzer dönem yapılarından elde edilen verilerden yararlanılmıştır (Şekil 91, 92).
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Şekil 90.

Şekil 91. Tavan ve duvar birleşim detayları, Ali Talat “Sanayi-i İnşaiye ve Mi’mariyeden
Doğramacılık, Marangoz ve Silicilik İ’malatına Aid Mebahis”
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Şekil 92. Benzer Dönem Yapılarına Ait Koltuk Silme Detayları

Şekil 93.
Zemin kat
tavan planı

Şekil 94.
1. Kat
tavan planı
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Şekil 95.
Bodrum kat
tavan planı

Hamam

Konağın hamamına ilişkin plan şeması ve fotoğraflara ulaşılamaması hamam plan ve cephe restitüsyonunu oldukça zorlaştırmıştır. Bina kotuyla
ilişkili olarak, harem-selamlık bölümleri arasında kalması hamamın restütie
edilmesinde iki alternatifi olanaklı kılmaktadır. İlk alternatifte eski tarihli
fotoğraflarda görülen güney cephesindeki kapının hamam ana girişi olarak
kabul edilmesi halinde, hamam mekan
organizasyonu bahçeden hamam giriş
holüne, oradan ılıklık bölümü ve ona
bağlı olarak hela-traşlığa ve en son olarak sıcaklık bölümüne geçiş şeklinde
gelişmiş olacaktır. Külhana giriş bodrum kattan sağlanacaktır (Şekil 96).
Ancak bu çözümde mabeyn pencereleri
ve hela pencerelerinin bu duvar yüzeylerine bakması nedeniyle külhan bacasının çatı katına kadar ulaşılacağı bir
yüzey olamayacağından bu alternatif
geçersiz olmaktadır. Diğer alternatifte
ise ısıtma merkezi olan külhana giriş
selamlık dairesi yöndeki kapıdandır.
Esas hamam bölümlerine bina için-

den ulaşılmaktadır. Mekan organizasyonu diğer alternatiftekinin tam tersidir. Eski haritalarda görüldüğü gibi
bina hizasından bir miktar dışarı taşan bir kısım bulunmaktadır. Alaturka kiremit kaplı olan bu bölüm, bütün
cephe boyunca 1. kat döşeme seviyesi
altında devam eden silme hizası yüksekliğindeki ara parapet duvarı ile hamamdan ayrılmaktadır (Şekil 97). Bu
da incelenen diğer hamam yapılarında
olduğu gibi bu bölümün ayrı bir bölüm
şeklinde dıştan eklemlenen külhan bölümü olma ihtimalini güçlendirmektedir (Şekil 98). Ayrıca yine aynı fotoğrafta güney cephesinde harem bölümünün sonunda görülen bacanın külhana
ait baca olabileceği düşünüldüğünden
bu alternatif daha fazla ağırlık kazanmıştır. Bütün bu nedenlerden dolayı
ve bu alternatifte hamama girişin konak içinden olmasından ötürü hamam
restitüsyonu bu alternatif yönünde geliştirilmiştir.
Hamam restitüsyon önerisi için 18.
ve 19. yüzyıl saray hamamları ve geleneksel Türk evi örneklerinden ya-
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rarlanmanın yanı sıra, inceleme Ethem Paşa Konağı hamamına benzer
dar uzun bir plan düzlemi üzerinde
programı çözülen Atiye Köşkü ve Zarif
Mustafa Paşa Yalısı Hamamı gibi hamam tiplerinde yoğunlaştırılmış, bunun yanı sıra Dolmabahçe ve Yıldız
Saraylarına ait hünkar hamamları incelenmiştir (Şekil 99, 100, 101). Yapı
programına eklendiği anlaşılan hamamın yapım tarihinin daha eski olup,
18. yüzyıl mimari karakteristiğini taşıdığı Sedat Hakkı Eldem’in kurul dosyasından alınan yazışmasından anlaşılmaktadır. Konağın hamam konturu dışında gelişmesi ve hamamı içine alması
da önceden yapıldığının göstergesidir.
Sınırlı sayıda insana hizmet verdiği
düşünülen Ethem Paşa Konağı hamamının selamlık ve harem bölümlerine
birden hizmet verdiği anlaşılmaktadır.
Klasik dönem (1703-1922) sonrası hamamlarda Ampir, Barok ve Rokoko üsluplarının etkileri görüldüğü, saray ve

konak hamamlarında önceki dönemin
güzelliği olmadığı bilinmekte olup, Ethem Paşa Konağı hamamının da aynı
sadelikte olduğu öngörülmüştür.
İncelenen örnekler doğrultusunda,
Ethem Paşa Konağı hamamında, hamam ihtiyacından önce hazırlığın yapıldığı mekanların mabeyn bölümünde olduğu düşünülmüş, bu nedenle camekan mekanının olmayıp, girişten sonra ılıklık mekanı restitüe edilmiştir. Aynı form ve ebatlarda hamam
örnekleri olarak incelenen örneklerde Atiye Köşkü’ne ait hamam ve Zarif Paşa Yalısı Hamamı’nın hamamlarında da camekan-soğukluk bölümünün bulunmaması da bu bilgiyi doğrulayıcı niteliktedir. Ayrıca Ethem Paşa
Konağı’nda hamamın kapladığı alanın
küçüklüğü düşünüldüğünde aynı bölümlenmeye gidildiğini ortaya çıkmaktadır. Sedat Hakkı Eldem’in Kurul arşivinden temin edilen bir raporunda
hamamda olduğunu belirttiği iki sü-

Şekil 96. Ethem Paşa Konağı hamamının 1. alternatif
plan çözümü
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tun sıcaklık mekanının iki mahalden
oluştuğunu ortaya koymakta ve ayrıca külhan girişinin ana cepheden olduğu varsayımıyla plan şeması büyük ölçüde ortaya çıkmaktadır. Böylece mabeyn koridorundan hamam giriş
holüne, oradan helanın da bağlantısının bulunduğu ılıklığına-soğukluğuna
ulaşılmaktadır. Sonra sıcaklık ve depoların bulunduğu alanlar gelecektir (Şekil 102). Sıcaklık mekanı kubbe örtüsünde geçiş elemanı olarak Barok ve Ampir dönemlerde (1730-1808
ve 1808-1875) yaygın olduğu bilinen pandantif kullanılmıştır. Yalnızca örtü mesnetlerinde dışarıya çıkıntı yapan basit profilli bir silme önerilmiştir. Sütun başlığında en basit geçiş

Şekil 97. Ethem Paşa Konağı giriş cephesine bakış (Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

elemanı olan baklava dilimi (Türk üçgeni) kullanılmıştır (Uluengin, 2007).
Hamam duvarlarında hidrolik özelliklerinden dolayı Osmanlı dönemi hamam yapılarında kullanılmış olan
horasan harcı önerilmiştir (Uğurlu,
2009). Yoğun rutubet olacağından hamam kapılarının sağlam ve masif olmaları gerektiği açıktır. Yakın tarihli hamamlarda ahşap, metal ve kumaş
kaplı kapılara rastlanmaktadır. İncelenen diğer örneklerden hamam kapılarının mermer profilli söve ile çerçevelendiği görülmektedir. Bu kapsamda
iç kapılar ısı ve nemin zararlı etkilerine karşı kasasız ve basit biçimde ahşap olarak önerilmiştir ve kapılar mermer sövelidir (Aru, 1949).

Şekil 98. Ethem Paşa Konağı selamlık avlusundan harem bölümüne bakış

Şekil 99. Hamam
plan örnekleri
(Seçkin, 1980)
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Şekil 100. Zarif
Mustafa Paşa
Yalısı Hamamı
(Eldem, 1984)

Şekil 101.
Prenses Atiye
Köşkü Hamamı
plan ve kesiti
(Ferah, 2004)
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Şekil 102. Ethem Paşa Konağı Hamamı Plan ve Kesitleri

Rekonstrüksiyon Üzerine
Yargılar ve Ethem Paşa
Konağı’na İlişkin Rekonstrüksiyon
Kararının İrdelenmesi
Çağdaş konservasyon yaklaşımında
obje veya kültür varlığı yapının tarihi
belge ve estetik değerlerini göz önünde bulundurarak yerinde “in situ” olarak korunması yönündedir. Söylemlerin tersine uygulamalar olabilmekte, yüzyılların kültür ürünü olan eserlerle mimari çevrenin çağdaş gelişmesi çarpışmakta, bu gelişmenin bedeli ağır olmaktadır. Ülkemiz de bu ağır
bedeli ödeyerek 20. yüzyılın ikinci yarısı daha önce hiç görülmemiş boyutlardaki kültürel miras yıkımına şahitlik etmiş, zaman zaman yasa eliyle zaman zaman da yasadışı uygulamalarla kültür varlığı eserler yıkılmıştır. Yıkılan bu değerlerimizin hangi durumlarda rekonstrüksiyonu gerçekleştirilmelidir? Sorulması gereken soru budur. Rekonstrüksiyon kararına bilim-

sel bir davranışla yaklaşılmadığı taktirde bu düşünce kültürel bir yozlaşmanın aracı olacaktır. Bir alanın eski kültür değeriyle hayata geçirilmesi olumlu gözükebilir. Ancak rekonstrüksiyonla eskinin yerine gelecek olan tarihi bir
değer taşımasa da bu eskiyi ne tam ne
de doğru olarak yansıtmamaktadır. Ayrıca “sürdürülebilirlik” açısından konuyu değerlendirdiğimizde toplumla yapı
arasındaki ilişki tutarlı bir temel üzerine atılmadıkça ortaya çıkan ürün başarısız olacaktır. Tarihi sürekliliğin
sağlamak sadece tarihi bir yapıyı ayakta tutmak demek ve geçmişten donmuş
kalıplar vermek değil, geçmişi ve geleneği insanoğlu için vazgeçilmez değerler açısından hatırlamaktır. Ne eskiyi
saklayarak ne de onu aynen tekrarlayarak tarihi süreklilik sağlanamaz.
Modern korumanın temel tüzüğü olan
Venedik Tüzüğü’nün 2. maddesinde
rekonstrüksiyon istisnai bir uygulama
olarak tanımlanmış, temel uygulama
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yöntemi olmaması gerekliliği açıkça
vurgulanmıştır. Elde bulunan belgelere
dayanarak bir anıtın veya sitin yeniden
yapımı (rekonstrüksiyon) ancak özel
durumlarda kabul edilebilir ve yapı yerine yapıldığı anıtın sadece özgün malzeme ve işçiliğine sahip olmayan bir
kopyası olup, tarihi bir değer taşımayacaktır. Bir kopya tarihi yapının kütle ve mekanlarını sadece biçimsel olarak canlandırabilir. Ancak bir kentin
silüetinin önemli bir parçasının, tarihi bir komposizyonun öğesi olan, simgesellik ifade edilen yapılar arasında
rekonstrüksiyon yaklaşımın geçerliliği vardır. Mostar Köprüsü’nün rekonstrüksiyonunda, II. Dünya Savaşı sonrasında büyük oranda yıkılmış olan
Varşova (Polonya) ve Münster (Almanya) kent merkezlerinde tarihi anıt ve
kentsel doku öğelerinin yeniden yapılması veya yeniden yapılırcasına onarılmasında olduğu gibi kent simgelerinin tekrar hayata geçirilmesi, kentsel
tarihi sit çevresinin genel görünüşünün bütünlenmesi ve kültürel kimliğin
yaşatılması kaygıları rekonstrüksiyon
için uygun bir zemini hazırlamaktadır. Bununla birlikte politik ve ekonomik yaklaşımların koruma üzerindeki
etkilerinin ortaya çıktığı noktada Berlin Cumhuriyet Sarayı’nda olduğu gibi
bu tür değerler politik amaçlara karşıt olan diğerlerinin elimine edilmesine
ve ulusal gurur olarak ele alınan eserlerin tekrar inşasına, hatta anıtın istenen özelliklerinin stilistik restorasyonuna neden olabilmektedir.
Türkiye’de rekonstrüksiyon konusunda bugün geçerli olan mevzuat uyarınca konuya yaklaşıldığında Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu’nun 660 sayılı ilke kararına
göre yıkılma, yanma, izinsiz yıktırma
gibi nedenler sonucunda korunması gereken kültür varlığı bir yapının yok ol-

ması durumunda “Yeniden Yapma (Rekonstrüksiyon)” başlığı altında mevcut belgelerden yararlanmak suretiyle ve kapsamlı bir restitüsyon etüdüne
dayalı olarak parselde daha önce yer aldığı konumda ve yapı oturma alanında, eski cephe özellikleriyle, aynı gabaride, özgün malzeme ve yapım tekniği kullanılarak rekonstrüksiyon uygulamasına izin verildiği görülmektedir
(Madran, Özgönül, 2005). Bu madde
ile rekonstrüksiyonun hangi şartlar altında yapılması gerekliliğine tam olarak açıklık getirilmemiş olup; aşırı yenileme ile yapıyı kendi tarihselliğinden
koparma riski doğmaktadır. Modern
koruma yöntemi eskiye dönüş anlamına gelmemektedir. Geleneksel malzeme, yapım teknikleri ve işçiliğin kullanılarak tarihsel formların yeniden inşası sonuçları zor kontrol edilebilen yenileme ve yeniden inşaya yol açabileceğinden temkinli olarak ele alınmalı genel geçer koruma pratiği şekline dönüştürülmemeli, ancak tümüyle reddedilmemelidir.
Bu bağlamda Ethem Paşa Konağı’nın
rekonstrüksiyonu için tarihi, estetik,
duygusal, yasal ve kentsel nedenler ve
gerekçeler incelenmesinin, teknik ve
pratik olanaklar saptanmasının önemi büyüktür. Şimdi ise sorulacak soru
Ethem Paşa Konağı’nın estetik ve tarihi belge boyutu dışında toplum kültüründe bir simgesel değer, vazgeçilemeyecek bir imge midir? Restitüsyon önerisi ışığında rekonstrüksiyonu önerilmeli midir?
Vaktiyle Süleymaniye Külliyesi çevresindeki doku, onunla birlikte oluşan
bir vizyon görüntüsü varken ve buradaki eski konaklar özel bir statü kazandırıyorken, şimdi ise başka bir teknolojinin ürünleri olan beton yüzeylerle çevrili olup; düşük kaliteli yapı kütleleri eski semt kimliği zedelenmiştir.
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Aynı durum konak çevresi için de geçerli olup, daha küçük ölçekli sivil mimarlık örneği yapılar ile süprizli ve pitoresk bir görüntü veren silüeti yok olmuştur. Eski konak bahçesi tamamıyla kimliğini kaybetmiş, parsel sınırlarını belli eden öğeler dışında hiçbir iz
kalmamıştır. Günümüzde ise Danıştayın kararı doğrultusunda şu anda yürürlükte olmayan 2005 tarihli 1/1000
Eminönü Koruma Amaçlı İmar
Planı’nda gerek kültür varlığı gerekse
kültürel çevreye tarihsel katkısı açısından yapının ihyasında yarar görülmüş
ve yeniden yapımı önerilmiştir. Konak
bahçesinde sonradan inşa edilmiş olan
Kozluca Han’ın da kaldırılması ve yeşil alan olarak değerlendirilmesi öngörülmektedir. Ancak aynı planda yakın çevre düşünülmemiştir. Eski arazisine sıkışmış durumdadır (Şekil 103).
Halbuki mimaride mekansallık duvarlarla sınırlı olmayıp çevredeki yapılarla
ilişkisi de önemlidir. Bu bağlamda rekonstrüksiyonla konağın tekrar hayata geçirilmesi halinde çevre ile ilişkisini belirlemek üzere bir çalışma yapılmış, konak şimdiki alanına yerleştirilmiştir (Şekil 104, 105). Uygulanması
halinde Ethem Paşa Konağı çevresinden izole olmuş bir yapı olacağı görülmüştür. Belli bir zamana tanıklık etmiş olan tarihi konak çevresi ile büyük
bir çelişki yaratmaktadır. Günümüzde

mevcut olan semt dokusu içinde uyumsuz olup, ancak bunduğu bölgenin bütün olarak ele alınması durumunda rekonstrüksiyonun yapılması kararı doğru olacaktır. Buna göre binanın içinde bulunduğu yakın ve uzak çevrenin
gereksinimleri ve diğer koşullar göz
önünde bulundurularak bir öneri getirilmesi gerekmektedir. Bu alanda sadece fiziksel iyileşme öngörülmemeli,
sosyal, ekonomik ve çevresel sorunları
da kapsayan bir yaklaşım uygulanmalıdır. Yeni oluşan çevreyi yok sayarak
rekonstrüksiyon önermek yerine çevrenin mimarlık ve mekan özellikleri temel olarak kullanılmalı, burada yaratılan ekonomik değerler hesaba katılmalı ve uzun vadeli bir yaklaşım özelliği taşımalıdır. Bu işlemin aynı zamanda ekonomik sonuçları olacaktır.
Mülk sahiplerine yüklenen ek maliyet
de düşünülmelidir. Kentsel çevredeki
süreklilik oradaki yaşamın sürekliliğine bağlıdır. Burada gösterilecek koruma çabası, yalnızca yapının estetik değeriyle değil kullanım değeriyle de ölçülmelidir.
Bununla birlikte, alanın Dünya Miras
Listesi’nde yer alması da rekonstrüksiyon kararının irdelenmesinde göz ardı
edilmemesi gereken diğer bir husustur.
Bu husus alanın görsel bütünlüğü ve
geleceği açısından kararların da bütüncül bir yaklaşımla alınmasının önemi-

Şekil 103. Ethem Paşa
Konağının 1/1000 Ölçekli Eminönü Koruma
Amaçlı İmar Planındaki Durumu
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ni arttırmaktadır. Bölgenin 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ile ilan edilen Süleymaniye
Yenileme Alanı içinde kalması da gelecekte rant kaygısı ile olumsuzlukların
yaşanacağı göz önüne alınmalıdır.
Rekonstrüksiyon uygulamalarında
otantiklik değeri de yadsınmaması gereken bir risktir. Ethem Paşa Konağı için malzeme, işçilik, form, kent dokusundaki konumu, işçilik ve işlevden
oluşan otantiklik ölçütleriyle değerlendirme yapıldığında geleneksel yapı
malzemelerinin ve geleneksel zanaat ve
tekniklerin kullanılması ve özgün yerinde tekrar inşa edilmesi ile sağlanabilecek hususlar olduğu görülmektedir.
Ancak özgün malzemeler geçmiş ve
kimlik hakkında önemli bilgilerin taşıyıcısıdır. Rekonstrüksiyon eğilimlerini zora sokan malzeme bütünlüğüdür.
Ayrıca benzer malzeme ve yapım tekniğiyle geleneksel zanaat kullanılarak
özgün biçim yakalansa bile rekonstrük-

siyon sonucu oluşmuş yapı yeni olacaktır. Tarihsel karakterini bugüne taşıyamayacaktır. “Bir hatıranın onarımındaki geleneksel amaç onun mesajını
bir bütün olarak korumaktır (Jokilehto, 1999)”. Fiziksel formların arkasındaki manevi kültür mirasının da otantikliğiyle korunması söz konusudur.
İşlevsel otantikliğin korunması yapının arkasındaki manevi ve soyut kültürün korunması için gereklidir. Ancak
imar planında “yeniden ihyası” öngörülen Ethem Paşa Konağı’nın rekonstrüksiyonu halinde işlev ölçütünü karşılayabileceğini söylemek zordur. Yeniden yapım halinde bir dekor olarak işlev görecek, Osmanlı geleneğinde mahalle hayatına hükmeden yapısını yansıtamayacaktır. Burada hangi işleve
hizmet edeceği üzerinde de titizlikle
düşünülmesi gerektiği açık olup, yapının sosyal ve ekonomik olarak yaşaması gerekmektedir. Yaptığımız çalışma
sonucu ortaya konan bu tablo otantiklik ölçütünün bütünüyle karşılanmadığını göstermektedir (Şekil 106).

Şekil 104. Ethem Paşa Konağı parselinin günümüzdeki durumu

Şekil 105. Ethem Paşa Konağı’nın rekonstrüksiyonu halinde proje alanındaki durumu
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Şekil 106. Otantiklik durumu

Ayrıca restitüsyon için kullanılan bilgi ve belge kaynaklarının otantikliği de önemlidir. Bu konuda yapılan
çalışma sonucu belge otantikliğinin
%65 oranında olduğu görülmektedir
(Çizelge 12). Bu çalışma kapsamında hakkında bilgi edinilemeyen yapı
öğelerinin detaylandırılmasında büyük oranda benzer dönem yapılarının
incelenmesi sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda öneri getirilmiştir.
Ancak analoji yöntemiyle benzer çağdaş yapılardan ödünç alınan formlarla ortaya çıkan ürün sağlıklı değildir.

Otantik olmayan bilgi ve belgeler ışığında bir ürün ortaya konulması halinde bunun “gerçekliği” olmayacaktır.
Bütün bu değerlendirmeler sonucunda şunu da belirtmek gerekir ki evrensel değerlere sahip kültürel miras için
bu iyidir diye bir şey yoktur. Çoğu zaman teorik amaç ile pratik uygulama
arasında bir boşluk vardır. Bu nedenle bir anıt nasıl ve ne dereceye kadar
müdahale görecektir sorusuna verilen cevaplar birbirinin zıttı olabilmiştir. Bu bağlamda Ethem Paşa Konağı için de kesin formüller ve çözümler aramak yararsız olacaktır. Ancak
günümüzdeki koşullar bağlamında
yapılan inceleme sonucunda Ethem
Paşa Konağı’nın rekonstrüksiyonunun yapılması halinde sadece çevresi
tümüyle değişmiş simgesel bir değeri
olan bir kent mobilyası haline geleceği görülmektedir. Yeni çevre var olan
şimdiki çevreyi reddederek oluşturulmuş olacaktır. Bu nedenlerden dolayı
yukarıda sözü edilen şartların oluşması halinde rekonstrüksiyonu önerilmektedir.

Çizelge 12. Rekonstrüksiyon Kararı İçin Bilgi Kaynaklarının Değerlendirilmesi (Belge Otantikliği)
Yapı Elemanları

Kaynak Kullanımı

Kaynak Güvenilirliği

Yüzde

Vaziyet Planı

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Yazılı veya Sözlü Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3

Zemin Kat Planı

Yazılı ve Sözlü Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Yarı Güvenilir
Yarı Güvenilir

%2.5

1.Kat Planı

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Yazılı veya Sözlü Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3

Bodrum Kat Planı

Yazılı veya Sözlü Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Yarı Güvenilir
Yarı Güvenilir

%2.5

Çatı Katı Planı

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3.5

Çatı Planı

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3.5

Tavan Planı

Karşılaştırmalı Çalışma

Yarı Güvenilir

%2.5

Cepheler

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler

Güvenilir

%5

İç Merdivenler ve Elemanları

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3.5

Dış Merdivenler ve Elemanları

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler

Güvenilir

%5
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Pencereler

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3.5

İç Kapılar

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3.5

Dış Kapılar

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3.5

Dış Duvarlar

Karşılaştırmalı Çalışma

Yarı Güvenilir

%2.5

İç Duvarlar

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3.5

Bacalar

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3.5

Döşemeler

Karşılaştırmalı Çalışma

Yarı Güvenilir

%2.5

Şömineler

Karşılaştırmalı Çalışma

Yarı Güvenilir

%2.5

Bahçe Duvarları

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3.5

Taşıyıcı Sistem Elemanları

Karşılaştırmalı Çalışma

Yarı Güvenilir

%2.5

SONUÇ

%65

*Yapıya ait Belgelerden Elde Edilen Bilgiler: Eski Haritalar, Eski Fotoğraflar, Eski Çizim ve Eski Belgeler (Osmanlı Arşivinden)
*Yazılı ve Sözlü Bilgiler: Ethem Paşa Konağına ilişkin yazılar ve Tarık Tüten ile kişisel görüşme
*Karşılaştırılmalı Çalışmalardan Elde Edilen Bilgiler: Benzer Dönem Yapılarından Elde Edilen Bilgiler
NOT: Her bir yapı elemanına %5 değer verilmiş olup, bu oran belgelerin güvenilirlik durumuna göre değişmektedir.

SONUÇ

İmparatorluk döneminde koruma kavramının toplumun kültürel söylemine
katıldığı 19. yüzyıl ortalarından, kurumsallaşmanın tamamlandığı 1970
yıllarına ve o tarihten günümüze dek
tarihsel çevre ideolojik ve ekonomik nedenlerin, modernleşme tutkusunun sebep olduğu önemli değişimler ve yıkımlar geçirmiştir. Tarihi çevrenin siyasal
ve ekonomik yararlılığı kültürel mirasın önüne geçmiş, diğer yapı alanlarında olduğu gibi bu alanlarda da kamu
yararı ve bilimsel ilkelerin izlenmesi yerine siyasi öncelikler ve bireysel çıkarlar ön plana çıkarılmıştır. Ait olduğu dönemin ekonomik ve sosyal yaşantısının ürünü olan tarihi yapıların modern çağda dönüştürülememesi yenileşmeyi getirmiş olup; işlevsel yararları doğrultusunda yeni zamana uyarlanarak kullanılmışlar, işe yaramadığını
düşündükleri zaman ise ortadan kaldırılmışlardır. Görüldüğü gibi Türkiye’de
eski eserlerin lehine koruma yanlısı söylemler gelişmiş olmasına rağmen

büyük tahribatların ve bunu izleyen
yeni uygunsuz yapılaşmanın önlenememesi, kültürel çevreden kopukluğun
ve modernleşme tutkusunun bir sonucu olup, ortaya çıkan ürünler şizofrenik
(tutarsız) tutumu ortaya koymaktadır.
Günümüzde ise kaybedilmiş olan bu
kültür miraslarının geri kazanılması
için kamu eliyle yapılmış olan rekonstrüksiyon örneklerinin çoğaldığı görülmektedir. Bu uygulamalarda politik
yaklaşımların haklı çıkarılması öncelikli hedef olmamalı, anıtların rekonstrüksiyonu dikkatli bir şekilde kontrol
edilmelidir. Aksi taktirde çıkan ürün
değersiz bir eser olma riskini taşımaktadır. Bu kapsamda, bir rekonstrüksiyonun özgün bilgi ve belgelere dayanarak hazırlanan restitüsyon altlığı üzerine oluşturulması, rekonstrüksiyon için
tarihi, estetik, duygusal, yasal ve kentsel nedenler ve gerekçelerin incelenmesi
ve bilimsel veriler ışığında rekonstrüksiyon için gerekli şartların oluşup oluşmadığının değerlendirilmesinin önemi
büyüktür.
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RESTORATION ON THE MINARET OF SIIRT ULU MOSQUE
Siirt Ulu Mosque is located in the center of Siirt, the Seljuk era is one of the
earliest examples of architecture and tile art. In 1957, a comprehensive repair
work has been removed from their original positions, and the minaret was
rebuilt a few feet away. During this process, a pulley made of reinforced concrete
and tile brick partitions that are mounted on this concrete structure. During the
repair was not completed the entire minaret and was left half. Until today the
minaret was used in this way and was decided to prepare a new restoration project to be completed. In our paper is presented that the restoration and conservation process of the minaret to the elimination of the old restorations negativities
and the completion of the missing parts according to the project to attain the
original appearance.

SİİRT ULU CAMİ MİNARESİ RESTORASYONU
CELALEDDİN KÜÇÜK*

Tarihçe ve Teknik Özellikleri

Siirt merkezde bulunan Siirt Ulu
Camii, Selçuklu devri mimarisinin en
eski yapılarından biridir. İlk örnekleri
Türkistan ve İran’da görülen mimariye
bağlı ‘çini sanatı ‘Anadolu’ da bu yapıyla birlikte görülmeye başlamıştır.
Günümüzde halen kullanılmakta
olan tuğladan firuze çinilerle süslü minare, özelliğini belirli ölçüde koruyabilmiştir. Camiden ayrı ve camiye göre
çapraz olarak yapılmış minare, caminin kuzeydoğusunda yer almaktadır.
Minare 4.12x4.12m. ölçüsünde oldukça yüksek bir kare kaideden +
- 0.00 kotundan +10.27m. kotuna yükselerek, dört köşedeki pahlar yardımıyla +11.30m. kotunda gittikçe daralan silindirik bir gövdeye geçmektedir.+22.74m. kotuna kadar yükselen minare betonarme külahla son bulmaktadır. Minareye, kaidesinin kuzeyinde bulunan 0.77m. genişliğindeki üzeri yuvarlak kemer ile örtülü
demir bir kapıdan girilmektedir. Mina-

renin inşasında kullanılan ana malzeme tuğladır. Sırlı tuğla kaplaması minarenin kaide ve silindirik gövdesinin
değişik yerlerinde minareyi çepeçevre
sararak farklı geometrik şekiller oluşturmaktadır. Bu firuze sırlı tuğla süslemeler, geometrik geçmeler, örgü ve
yıldız motifleriyle süslenmiştir. Günümüze kadar ayakta kalabilmesine rağmen önemli ölçüde tahribata uğramıştır. Dış tesirler nedeniyle çini süslemeler dağılmaya başlamış, dökülen kısımlar yer yer sıvanmış ve meydana gelen
kabarmalar neticesinde motif ve desenlerdeki ahenk bozulmuştur. Yapının
imalatında tuğla ve sırlı tuğla kullanılmıştır. Tuğla ile sırlı tuğlaların birlikte kullanımından elde edilen şekil ve
yazılar minare gövde ve kaidesinde yer
yer mozaik çini oluştururken bazı bölümlerde sırlı tuğla süslemeler oluşmuştur. Eserin tamamında kullanılan çini kısımlar sırlı tuğla olarak imal
edilmiştir. Gövde ve kaidelerde bulunan bordürlerde sırlı tuğla kalınlıkları 3 cm olarak kullanılırken diğer kı-

* Uzman Restoratör Celaleddin Küçük, Art Restorasyon
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sımlarda 19cm genişlik, 4cm kalınlıkta ve arkaya doğru incelen 17cm derinlikte yapılmıştır. Yıldız ve saç örgüsü
bordürlerde sırlı ve sırsız tuğlalar birlikte kullanılarak kompozisyon oluşturulmuştur.
Saç örgüsü bordürlerde sırlı tuğlaların kalıp yöntemi ile yapıldığı gözlenirken tuğla olan kısımların (saç örgüsünü oluşturan yarım s formlu tuğlalar
ve yıldızların kolları) içe doğru konik
olarak kesildiği anlaşılmaktadır. Sırlı tuğla olan kısımlarda (Yıldız ,baklava dilimi, kare vb.) kenarlar düz olarak
kalıplanmıştır.

Şekil 1.
Restorasyon öncesi minare

Şekil 2. Orijinal çini ve sırlı tuğlalar

Şekil 3. Orijinal çini ve sırlı tuğlalar

Yapının Geçirdiği Onarım Evreleri
ve Kullanılan Yöntemler

nan raporda; çinili süslemelerin numaralandırılarak dikkatle sökülmesi ve iç
kitlesini teşkil eden kısımlarında sökülüp, rölövesine göre yeniden betonarme bir temel ve karkas üzerine yapılması daha sonra sökülen çinilerin tekrar yerine konulması gerektiği belirtilmiştir. Bu amaçla Gayri Menkul Eski
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu minarenin sökülüp yeniden yapılmasını
ve üst kısmı içinde teklif proje getirilmesine karar vermiştir. Böylece tamamen sökülen minare, rölöve projesindeki esaslara göre, temeli ve orta çekirdeği betonarme olmak üzere; orta çekirdek etrafına klasik tuğlayla birlikte

Eserin ilk kapsamlı onarımı 1957
yılında yapılan onarımdır. 1957 yılına kadar çevresi enkazla dolu minarenin toprakla temas eden bölümlerinde
bozulmalar başlamıştır. Tuğla temellerinde yeraltı kanalizasyon suları ve iklim şartlarının tesiri ile zayıflaması sonucu deprem ve rüzgâr nedeniyle eğilmeye ve mukavemetini yitirmeye başlaması nedeni ile dönemin uzmanları tarafından, minarenin bir takım yapay tedbirlerle kurtarmanın mümkün
olmadığına karar verilmiştir. Böylece
o zamanki teknik elemanlarca hazırla-
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çinili panoların numara sırasına göre
yerlerine monte edilmek suretiyle yeniden yapılmıştır.
Bu işlem tamamlandıktan sonra
Anıtlar Yüksek Kurulu minarenin kalan kısmının yapılabilmesi için proje
hazırlatmıştır. Ancak karşılaşılan bir
takım güçlükler nedeniyle tamamlanamamış, betonarme bir külah yapılarak kapatılmış ve o seviyede dondurulmuştur.
Söz konusu projenin uygulanması
aşamasında her ne kadar çinilerin numaralanmak sureti ile sökülüp tekrar
yerlerine konulması öngörülmüş olsa
da orijinal resimlerinde görülen bazı
bölümler günümüzde gövdede bulunmamaktadır. Bu durum taşıma sırasında bir kısım çininin tekrar yerine
konulamadığını göstermektedir. Ulu
Cami deposunda bulunan bazı orijinal
tuğla ve çini parçaları da bu görüşümüzü doğrulamaktadır.
Yapılan taşıma işleminde çini olan
kısımlar yaklaşık 1m2 lik bölümler halinde kesilerek yerlerinden kaldırılmış
ve minare gövdesinin tamamlanmasından sonra çimento içeren harç ile orijinal yerlerine monte edilmiştir. Blokları gövdeye bağlamak amacı ile her
blok arasına 1cm x 0,5mm kalınlığında lama demirleri yerleştirilmiştir. Bu
işlem sırasında tuğla sıralarında yer
yer 5cm’yi bulan kaymalar oluşmuştur.
Ayrıca orijinal blokların yerinden alınması sırasında derz aralarında bulunan
kireç harcının bozulması sonucunda
tuğla ve çinilerde kaymalar oluşmuştur. Bu durum gerek desenlerde gerekse tuğla örgü sisteminde deformasyonlar oluşması sonucunu doğurmuştur.
Kaide kısmında eski onarım imalatının anlaşılmaz bir şekilde bazı bölümlerde tamamlandığı bazı bölümlerde ise eseri oldukça kötü gösterecek
şekilde yarım bırakıldığı görülmektedir. Ancak yapılan tamamlamalar ese-

rin üzerinde bulunan yazı ve süslemeleri yansıtmayacak ve eserin orijinal
görüntüsünü bozacak şekilde yapılmıştır. Bazı bölümlerin yarım bırakılmasının o dönemde de süsleme ile ilgili endişeler nedeni ile çalışmanın durdurulmuş olma ihtimalini düşündürmektedir. Bunun yanında restorasyon amacı
ile yeni çiniler imal ettirilmiştir. Bazı
çinilerde ölçü olarak (Yıldızlarda) yanlış ölçüler kullanılmış olmasına rağmen çini kalınlıkları yıldız ve bordürlerde bulunan sırlı tuğla kalınlıkları ile
uyumludur. Bununla birlikte orijinal
sırlı tuğlaların renklerinin homojen
olmaması sonradan yapılan çinilerin
yapı üzerinde rahatsız eden bir görüntü oluşturmalarına neden olmuştur.
Yapıda orijinal olarak en iyi korunmuş olan bölüm ise güney cephesidir.
Bu alanda yer alan orijinal parçalar
eser üzerinde yer alan süsleme programının tam olarak anlaşılması için temel oluşturmuştur. Bazı deformasyonlar olmakla birlikte bu alandan yararlanılarak eserin süsleme programı için
yeterli veri elde edilebilmiştir.
Minare gövdesine monte edilmiş
olan orijinal bloklar gövdeye inşaat teli
ile bağlanmıştır. Bütün orijinal parçaların bu yöntem ile gövdeye bağlanmış
olması o dönemde parçaların yerlerine
konulması konusunda sıkıntıların yaşandığını düşündürmektedir. Parçaların kesildiği alanlar kolaylıkla anlaşılır
durumdadır. Kesme işlemi için minimum 5mm kalınlığında bir kesici kullanılmıştır.
Orijinal bloklar ile taşıyıcının
uyumsuzluğu sonucunda (orijinal
bloklar tuğla – kireç harcı taşıyıcının
çimento olması) orijinal blokların taşıyıcıdan ayrıldığı görülmektedir. Bu
durum bazı tuğla veya sırlı tuğlaların
bloklar halinde, yada tek tek dökülmesine yol açmıştır.
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Şekil 4.
Taşıma
sırasında kesilen bölümler

Şekil 6.
Güney
cephe

Eserin Durumu

1957 yılı onarımından günümüze
kadar geçen zaman içerisinde eser üzerinde doğal nedenler ve eski oranımda kullanılan yöntem ve malzemelerden kaynaklanan yoğun bozulma ve
deformasyonlar ortaya çıkmıştır. Özellikle minare gövdesinin çimento içerikli bir harç ile yapılmış olması orijinal olan parçaların çimento ile uyum
sağlamaması nedeni ile minare gövdesinden ayrılması ve yer yer dökülmesine neden olmuştur. Bu durum orijinal
blokların arkasında bulunan boşlukla-

Şekil 5.
Eski onarımda çinilerin tamamlanması

Şekil 7.
Onarımlardan sırasında
blokların
inşaat teli
ile bağlanmış görüntüsü

rın 10cm’lik kalınlığa kadar ulaşmasına yol açmıştır.
Bazı bölümlerde kuşların boşluklara
yuva yaptıkları gözlenmektedir. Söz konusu yuvalar orijinal bloklar veya tuğlaların yerlerinden oynamasına veya
dökülmesine yada kabarmanın artmasına neden olmaktadır. Minare gövdesinde bulunan 10 kollu yıldız bordürünün
büyük bölümü eksiktir. Orijinal olarak
gövdeye monte edilmiş parçalarda ise
sırlı tuğla olan kısımların çoğu yok olmuştur. Bu alanların orijinal harç tabakası günümüze kadar korunmuştur.
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Şekil 8.Tuğla
ve sırlı tuğla
örgülerin arkasında görülen boşluklar ve boşluklarda bulunan kuş
yuvaları

Özellikle sırlı tuğla kalınlıklarının
3cm olduğu alanlarda parçaların kesilmesi ve taşınması sırasında çok derinden alındığı için sırlı tuğlaların orijinal harç ile bağlantıları kesilmiş ve bu
nedenle daha fazla kayıp yaşanmıştır.
Gövde veya kaidede bulunan tuğla ile
eşit büyüklükteki sırlı tuğlaların nispeten daha çok korunmuş olmaları ya da
bordürlerde tuğla olan bölümlerin dökülmemiş olmasının nedeni de budur.
Sırlı tuğlalarda gözlenen en büyük
bozulma sır tabakalarında meydana gelen dökülme kavlama veya kabarmalardır. Bu sorunun nedeni eserin dış şartlara açık olmasının yanında çimentodan yapılmış olan gövdenin ürettiği tuz hareketlerinin tuğla ve sır tabakalarını etkiler hale gelmesidir. Benzer
sorunlar orijinal tuğla yüzeylerde de
gözlenmektedir.

Şekil 9.
Sırlı tuğla
ve tuğlaların arkasında gözlenen boşluklar

Zaman zaman tuz ve nem hareketlerinin tuğla yüzeylerinde kırılmalara
da yol açtığı görülmektedir.
Blokları gövdeye bağlamak amacı ile
kullanılmış olan inşaat tellerinin paslanması sonucunda tuğla ve sırlı tuğla
yüzeylerinde pas lekeleri oluşmuştur.
Minare gövdesinin çimento ile yapılmış olması nedeni ile bazı bölümler bloklar halinde dökülmüş veya kabarmıştır.
Bu durum eski onarımda yapılan
ilaveler için de geçerlidir.
Özellikle kaidede görülebilen çimento kısımlardan, çimentonun kalıp ile
döküldüğü ve parçaların üzerine ilave edildiği anlaşılmaktadır. Restorasyon
aşamasında özellikle deforme olmuş orijinal parçaların düzeltilmesine imkan
vermeyen bu durum yapılan uygulamanın da başarısını riske eder durumdadır.

Şekil 10. Eski
onarım yöntemlerinin
esere verdiği
zararlar
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Restorasyon Projesi

Bu veriler ışığında Siirt Ulu Cami
Minaresi çinileri restorasyonu projesi Ülkü Can Karakuş ve Murat Karakuş tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan restorasyon projesi Kültür
ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu’nun 15.02.2005 tarih ve 513
sayılı kararları gereğince kabul edilmiş ve T.C.Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bitlis Vakıflar Bölge
Müdürlüğü tarafından ihale edilmiştir. 16.08.2007 tarihinde BİL-SA inş.
tah.tic.ltd.şti ile sözleşme yapılarak işe
başlanmıştır. İmalat art restorasyon
tarafından Celaleddin Küçük başkanlığında bir ekip ile gerçekleştirilmiştir.
Restorasyon projesi üç bölüm olarak ele alınmıştır.
1- Minarenin Eksik Bölümlerinin Tamamlanması
2- Orijinal Sırlı Tuğla Ve Tuğla Bölümlerin Restorasyonu

Şekil 11.
Restorasyon projesi

3- Minare Kaidesinde Bulunan Süslemelerin Restorasyonu

1- Minarenin Eksik Bölümlerinin
Tamamlanması
Eski onarımda minare 22.74m seviyesine kadar yapılarak üzerine 1.39
m yüksekliğinde beton bir külah ile kapatılmıştır. Restorasyon projesi doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Koruma Kurulu tarafından minarenin tamamlanması kararı doğrultusunda, gövdenin tuğla, şerefenin ise projede belirtildiği şekilde taş
olarak imal edilmesi planlanmıştır.
Bu doğrultuda yapıda ihtiyaç olan
tuğlalar için orijinal parçalardan alınan kalıplar kullanılarak el yapımı minare tuğlası yaptırılmıştır. Minare gövde ve peteği için toplam 19500 adet
tuğla kullanılmıştır. Şerefe için kullanılan taşlar Midyat’ta yaptırılmıştır.
Minare şerefesinde toplam 284 adet
blok taş kullanılmıştır.

Şekil 12.
Restorasyon projesi
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Şekil 13. Minare şerefesi için hazırlanan
taş bloklar

Şekil 14. Minarenin eksik bölümlerinin
örülmesi

Önceki onarımlar sırasında minare
tamamen betonarme olarak inşa edilmiştir. Bu nedenle minare üzerine ilave edilecek yeni tuğla örgü bölümü için
çimento bazlı harç kullanma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Kireç harcının
minare gövdesinde kullanılması, altta
bulunan çimento gövde ile uyum sağlamayacağından yapı için statik açıdan
risk oluşturan bir unsur olmuştur.
Mevcut çimento ile uyumlu olması için 22 metre üzerine ilave edilen
tuğla örgü minare şerefesi ve peteğinde çimento kullanılmıştır. Derzleme
ise hidrolik bazlı kireç harcı ile yapılmıştır.

1- Derz kaplama ve dolgularda kullanılan hidrolik bazlı kireç harcı:
0,5 vol dere kumu,
1 vol taş tozu,
0,5 vol tuğla tozu,
0,5 vol mermer tozu,
0,5 vol kaymak kireç,
1 vol hidrolik kireç,
%10 su bazlı epoxy (çimento olan
alanlarda )
Bütün agrega ince elenmiştir.
2-Minarede kullanılan hidrolik bazlı kireç harcı:
2 vol kum
1 vol tuğla tozu
0,5 vol kaymak kireç
0,5 vol hidrolik kireç
Yeterli miktarda su
Minarenin tamamında yüzeyde bulunan toz, toprak ve atmosfer kirliliğini temizlemek için su ile temizlik yapılmıştır. Su ile temizlik sonrasında
orijinal kısımlarda bulunan tuzlar su
ve kağıt hamuru kompresi ile temizlenmiştir.
Eski onarım sırasında, minare gövdesinde orijinal parçaların olmadığı
alanlarda 10cm civarında kot farkı bırakılmıştır. Bu nedenle gövdede eksik
olan kısımlar kaplama şeklinde 10cm
kalınlığında kesilen minare tuğlaları ile minarenin eski onarım seviyesine

2- Orijinal Sırlı Tuğla Ve Tuğla
Bölümlerin Restorasyonu

Orijinal bölümlerde yapılan uygulamalarda, restorasyon ilkeleri çerçevesinde mevcut parçaların yerinde sağlamlaştırılması ve korunmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Bu çerçevede
Sağlamlaştırma; Yapının gövdesi çimento olduğu için özellikle çimento kısımlara yapılan harcın içine çimentoya daha iyi bağlanması için %10
oranında su bazlı epoksi (Ankuamin
ve D.E.R 351) katılmıştır. Eserde yapılan restorasyon çalışmalarında iki
farklı kireç harcı kullanılmıştır.
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kadar (22.7m) tamamlanmıştır. Tamamlama sırasında kaplamanın gövdeye iyi bağlanabilmesi için kaplamanın
altıda paslanmaz tel ile destek yapılmıştır. (Bu uygulama sadece daha önceki onarımlarda yapılan çimento örgüler üzerinde kullanılmıştır) Minarenin gövde örgüsü ancak bu tamamlamadan sonra başlayabilmiştir.
Taşıyıcı ile orijinal bloklar arasında
bulunan boşluklara hidrolik kireç harcı ile enjeksiyon yapılmıştır. Enjeksiyon işleminde öncelikle boşluklar %50
alkol içeren su ile yıkanmış ve hazırlanan ince elenmiş kireç harcı basınç uygulanmadan kendi akışkanlığında boşluklara enjekte edilmiştir.
Minare gövdesinin bazı bölümlerinde 1957 yılı onarımında orijinal sırlı
tuğlalar ve yapılan yeni çiniler çimento
ile gövdeye bağlanmıştır. Bu alanlarda
sırlı tuğla veya onarım sırasında yapılan çinilerin yerinden alınması sırasında özellikle orijinal sırlı tuğla kısımlar
zarar göreceğinden eserler olduğu şekli
ile korunmuştur.
Minare gövdesinde bulunan baklava
dilimli desenlerin oluşturulması için
renkli sır tekniğinde taş çini olarak
9x4cm ebatlarında orijinal sırlı tuğlaların rengi ile uyumlu ve restorasyon
olduğu anlaşılacak şekilde çiniler yaptırılarak gövdeye takılmıştır. Gövdede
toplan 2200 adet 4x9 cm ebatlarında
yeni çini kullanılmıştır.
Orijinal sırlı tuğlaların sır tabakalarında görülen dökülme, çatlama vb.
gibi bozulmalar için yüzeye %5 oranında Paraloid B 72 sürüldükten sonra çini rengine yakın renkte hazırlanan
Exterior polyfilla ile dolgu yapılmıştır.
Bu işlem özellikle sır tabakalarında görülen dökülme ve çatlamaların devam
etmemesi ve sır tabakalarının güçlendirilmesi için kullanılmıştır.
Orijinal blokların olduğu bölümler-

Şekil 15. Eski onarımlarda bırakılmış olan
kod farklarının doldurulması

Şekil 16. Yeni yaptırılan çinilerin minare
gövdesine yerleştirilmesi

Şekil 17. Yüzey dolgularının tamamlanmasından sonra görünüm

de yeni çini karo kullanılmamıştır. Bu
alanlarda bulunan eksik sırlı tuğlaların
tamamlanması için renkli olarak hazırlanan Exterior polyfilla ile dolgu yapıldıktan sonra restorasyon olduğu anlaşılacak şekilde su bazlı asit içermeyen
boyalar ile renklendirilmiştir.
Gelecekte kullanılan su bazlı boyaların bir şekilde bozulması durumunda
eserin orijinal görünümünün etkilenmemesi için polyfılla özellikle renkli
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olarak kullanılmıştır.Böylece çok daha
uzun ömürlü bir dolgu elde edilmiştir.
Kaideden gövdeye geçiş bölümü
eski onarımda gövdede olduğu gibi 10
cm’lik bir kot farkı bırakılarak yapılmıştır. Orijinalde muhtemelen bu bölümde çini süslemelerin devam ettiği
kanısındayız. Ancak süslemeler ile ilgili hiçbir veri elde edilememiştir. Bu
nedenle projesinde de belirtildiği gibi
bu alana 10 cm genişliğinde kesilen
tuğlalar ile hidrolik kireç harcı kullanılarak kaplama yapılmıştır.
Minare gövdesinde bulunan bordürler orijinal şekli ile korunmuştur. Büyük bölümü eksik olan bu bordürlerde zemin yüzeye 1 cm kalıncaya kadar
hidrolik kireç harcı ve tuğla ile doldurulmuş, kalan bölüm ise kot farkı yapacak şekilde polyfilla exterior ile tamamlanmıştır.
Orijinal çinilere yapılan dolgularda polyfilla renkli olarak kullanılmış
ve desenler orijinaline uygun olarak su
bazlı asit içermeyen boyalar ile renklendirilmiştir.
Renkli sır tekniğinde taş çini olarak
yaptırılan çiniler özellikle yeni yapılan
bölümlerde kullanılmıştır.
Çinilerin boyutları bordürlerde kullanılan orijinal sırlı tuğlaların ölçüsünde 4x9x3 cm olarak yaptırılmıştır.

dağıstan tarafından projelendirilen ve
sanat tarihi uzmanı tarafından yapılan
araştırma sonucunda yapının kaidesinde bulunan yazı ve desenler orijinalindeki şekli ile çözülmüştür.
Bu doğrultuda Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’ na sunulan değişiklik, kurulun
21.01.2008 tarih ve 1397 sayılı kararı gereğince uygun bulunmuş ve çalışmalar bu doğrultuda devam etmiştir.
Eserin orijinal desen ve yazılarının
çözülebilmesi için, günümüze en sağlam
durumda ulaşmış olan güney cephesinin
orijinal parçalarının ölçekli çizimi yapılmıştır. Ölçekli çizimden yola çıkılarak
olası deformasyonlar ortadan kaldırıldıktan sonra eser üzerinde bulunan desen ve yazıların formu çözülebilmiştir.
Bu dökümantasyon aynı zamanda eski onarım sırasında parçaların
kesim yerlerinin tespiti için de yapılmıştır.Bu şekilde eserin nasıl parçalara ayrıldığı ve orijinal olarak günümüze ulaşan blokların tespiti anla-

3- Minare Kaidesinde Bulunan
Süslemelerin Restorasyonu

Eski onarımlarda en fazla müdahale görmüş olan kaide kısmının ilk projede mevcut hali ile korunması benimsenmişti. Ancak eserin kaide kısmında
bulunan desen ve yazılar eserin orijinal yapısını tamamen bozduğu için yapının yanlış algılanmasın yol açmakta idi.
Bu nedenle kaidede bulunan desen yazı ve süslemelerin orijinal yapısına ulaşabilmek amacı ile bir araştırma başlatılmıştır. Mimar Argun Koca-

Şekil 18.
Güney
cephesi
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Şekil 19.
Güney
cephesi orijinal
bölümlerin rölevesi

Şekil 20. Minare kaidesinde desen tespiti ve
eski onarım kesitlerini gösteren dökümantasyon

Şekil 21. Dokümantasyonlar doğrultusunda hazırlanan minare gövdesi deseni

mına da gelmektedir.
Selçuklu yapılarında sıkça kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkan
yazı ile süsleme bu eserde de en güzel
örneklerinden birisini vermektedir. Bu
şekilde mimar yapıyı süslerken ona çok
önemli bir işlev yüklemektedir.
Yazılar Kufi olarak ve 4x4cm ölçülerinde sırlı tuğlaların geometrik şekiller oluşturması sonucunda ortaya çıkmıştır. İlk bakışta geometrik bir süsleme izlenimi uyandırmakla birlikte dikkatli bakıldığı zaman yazı olduğu algılanmaktadır.
Yazının olduğu bölüm. Ortada Muhammed etrafında ise (Ebube-

kir, Ömer, Osman, Ali ) dört halifenin
isimleri yer almaktadır.
Minare kaidesinin ikinci bölümünü
oluşturan kısımda ise yıldız bordürler
arasına yapılmış olan bir süsleme bulunmaktadır. Yapının çok fazla zarar
görmesi nedeni ile restorasyon öncesinde anlaşılmayan bu bölümde ise çarkıfelek şeklinde bir bezeme olduğu anlaşılmıştır. Bezemede sırlı tuğla ve sırsız tuğlaların birlikte kullanımı sonucunda dört yöne devam eden bir bezeme oluşmuştur. Yapılan araştırma sonucunda süslemenin minare kaidesini çepeçevre dolaşacak şekilde yapıldığı
anlaşılmıştır.
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Minare kaidesinde ortaya çıkan desenlerin orijinal görünümünde yerleştirilebilmesi için iki farlı yol izlenmiştir.
1- Desenlerin tespitinde yararlandığımız ve nispeten orijinal olan güney cephesinde mevcut orijinal tuğla ve sırlı tuğlalar yerinde korunmuştur. Bu bölümde oluşan deformasyonlar düzeltilmemiş ve mevcut hali ile
hidrolik bazlı kireç harcı ile enjeksiyon
yapılarak sağlamlaştırılmıştır. Bu bölümde orijinal sırlı tuğlaların dışında
yeni çini kullanılmamıştır. Eksik olan
bölümlerde polyfilla exterior çini renginde hazırlanarak dolgu yapılmıştır.
Renkli dolguların üzeri ise su bazlı asit
içermeyen boyalar ile orijinal sırlı tuğlaların rengine uygun olarak renklendirilmiştir.
Eksik tuğlaların olduğu bölümlerde ise zemin hidrolik bazlı kireç harcı ile yüzeye kadar doldurularak tuğla
görüntüsü elde edilmiştir.
Bu bölümde mümkün olduğu nispette yeni veya mevcudun yapısını etkileyecek müdahalelerden kaçınılmıştır. Gelecekte yapılacak olan araştırma veya restorasyon çalışmalarına
ışık tutması için bizim yorumumuzun
dışında bırakılan bir uygulama tercih
edilmiştir.
2- Güney cephesi dışında kalan
cepheler.Bu alanlar eski onarımda çok
fazla müdahalenin yapıldığı alanlardır. Batı cephesi: Minare kaidesine
kaplama olarak yerleştirildiği için gerekli olan tuğla ve sırlı tuğlalar desenin uyumuna göre yerlerinden alınarak tekrar yerleştirilmiştir. Bu işlem sırasında hidrolik bazlı kireç harcı kullanılmıştır.
Doğu cephesinde çok az miktarda orijinal bölüm kalmış, kuzeyde ise
hiç kalmamıştır. Bu alanlarda yapılan
eski onarımlarda yüzeyde görülen tuğ-

Şekil 22. Minare gövdesi yazılı bölüm
deseni

Şekil 23. Hazırlanan desenlerin minare
kaidesinde uygulanması

la kaplama olarak değil kaidenin örgüsü olarak yapılmış, dolayısı ile taşıyıcı durumdadır. Bu nedenle her
iki cephede tuğla değiştirilmeden eski
onarımda takılmış olan yeni çinilerin
yerleri değiştirilmiştir. Böylece yoğun
olarak yeni çiniler muhafaza edilirken
eserin orijinal görünümü ortaya çıkarılmıştır.
10 kollu yıldızlardan oluşan ve saç
örgüsü şeklindeki bordürlerin orijinal
olan kısımları korunmuştur. Özellikle
güney cephede deformasyonlar olmasına rağmen parçaların mevcut hali
ile konservasyonu yapılmıştır.
Eksik olan kısımlarda orijinal seviyenin 1cm altına kadar sırası ile
kaba ve ince kireç harcı ile dolgu yapılmıştır. Dolgunun üzerine polyfilla
beyaz olarak kullanılmıştır. Bordürlerin desenleri polyfilla üzerine su bazlı
boya kullanılarak eserin orijinal rengi ile uyumlu ve restorasyon olduğu
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anlaşılacak şekilde renklendirilmiştir. Süsleme olan kısımlarda polyfilla
renkli olarak kullanılmıştır. Yazının
bulunduğu alanda Muhammed yazısının rengi lacivert olduğu için bu kısımlarda polyfilla üzerine lacivert ile
boyanmıştır.
Sonuç olarak,
Siirt Ulu Camii Minaresi gerek mimarisi gerekse üzerinde kullanılan bezemenin zenginliği açısından, ülkemizde bulunan en önemli kültür varlıklarındandır.
Uzun yıllar bakımsız kalmış olması eserin doğal şartlar nedeni ile yıpranmasına ve özelliklerini kaybetmesine yol açmıştır. 1957 yılında Vakıflar tarafından radikal bir karar ile
eser sökülerek tekrar yapılmıştır. Dönemi ve o dönemin teknolojileri göz
önünde bulundurulduğunda ne derece
zor bir uygulama olduğu daha kolay
anlaşılacaktır. Belki de eser günümüze kadar bu çalışma sayesinde ulaşabilmiştir. Konunun bu şekilde değerlendirilmesi durumunda yapılan çalışma başarılı sayılabilir.
Ancak restorasyonda önemli olan;
eser üzerinde yapılan uygulamalarda,
mimari, teknik ve bezeme olarak kullanılan malzeme ve tekniklerin tespitinin yapılmasıdır. Bazı durumlarda 1 cm’lik parçanın bile eserin bütününe ait çok önemli verileri ortaya
koyabileceği bilinmelidir. Bu anlamda eski onarımlarda sözünü ettiğimiz
birçok verinin yok olduğu yadsınamaz
bir gerçektir. Eserin üzerinde o günkü kondisyonunda bir çalışma yapılma imkanı olsaydı çok daha farklı uygulamalar yapılabilir ve eser hakkında
daha net bilgilere sahip olabilirdik.
Bu çerçevede, yapılan uygulamayı gerçekte bir restorasyon çalışma-

sı olarak değerlendirmek yerinde olmayacaktır kanısındayız. Çünkü orijinal olan kısımlar yapının tamamının
%25 civarında ve müdahale görmüş
olan parçalardır. Dolayısı ile uygulamayı renovasyon uygulaması olarak
nitelendirmek yanlış olmayacaktır.
Her ne kadar renovasyon olarak
adlandırsak da projenin tamamında
eserin orijinal görünüm ve işlevini ortaya çıkaracak işlemler yapılmaya çalışılmıştır. Bu şekilde, eserin geçmişten geleceğe taşıdığı mesajı olduğu
prensibinden hareketle, eserin orijinal yapısına ulaşılmaya çalışılmıştır.
Eserin bir belge olduğu düşünüldüğünde, gelecekte eser üzerinde araştırma yapmak isteyen uzmanlara bilimsel normlarda veriler bırakılmaya çalışılmıştır. Anlaşılamayan veya desenleri çözülemeyen kısımlar yorumsuz
olarak araştırmacıların dikkatine sunulmuştur.
Yapılan uygulamalar ve elde edilen teknik veriler dökümante edilirken en iyi dökümanın eserin kendisi olduğundan hareketle, eser üzerine elde edilen veriler doğru ve orijinal konumu ile yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bu işlemler sırasında büyük
oranda yerel kaynaklar ve geleneksel
malzemeler kullanılmıştır. Bu durum
kullanılan malzemelerin orijinal parçalar ile uyum içerisinde çalışmasını
sağladığı gibi, gelecekte ihtiyaç duyulduğunda orijinal parçalara zarar vermeden geri alınabilecek özellikleri de
kapsamaktadır.
Yapılan çalışma ile büyük oranda
yeni olsa da işlev, görünüm ve özellikleri açısında orijinal olan bir eser
hayata döndürülmüştür. Böylece çok
önemli bir kültür varlığı, belge olarak
gelecek kuşaklara aktarılmıştır.
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Şekil 24.
Kuzey
cephesi
restorasyon öncesi
durumu

Şekil 25.
Kuzey
cephesi
restorasyon sonrası
durumu

Şekil 26.
Minare
gövdesi
restorasyon
öncesi
durumu

Şekil 27.
Minare
gövdesi
restorasyon
sonrası
durumu

Şekil 28.
Batı
cephesi
minare
kaidesi
restorasyon
öncesi

Şekil 29.
Batı
cephesi
minare
kaidesi
restorasyon
sonrası
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Şekil 30.
Doğu
cephesi
restorasyon
öncesi

Şekil 31.
Doğu
cephesi
restorasyon
sonrası

Şekil 33. Restorasyon sonrası minare ve camii

Şekil 32. Restorasyon sonrası minarenin görünümü

Şekil 34. Genel görünüm
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RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA 			
NANO TEKNOLOJİ UYGULAMALARI
FATİH M. ERGÜNEY*
Sözlük anlamı olarak nano kelimesi Yunanca’da cüce anlamına gelmektedir. Nano ile tanımlanan ifadeler ise
herhangi bir ölçü biriminin milyarda birini gösterir. Örneğin; nanometre (nm), metrenin (mt) milyarda birini
ifade etmektedir. Dikkate değer bir diğer nokta ise nanometre ile ifade edilen
uzunlukların moleküllerin birbirlerine
olan uzaklıklarıyla mukayese edilecek
kadar küçük olmasıdır.
Bir tanım yapmak gerekirse, “malzemeleri atomik ya da moleküler seviyede manipüle etme sanatı” nanobilim
olarak adlandırılabilir. Bu bağlamda;
100nm’den daha küçük skaladaki teknoloji geliştirmek adına yapılan araştırma/geliştirme faaliyetleri nanobilimin ilgi alanları arasındadır. Nanoteknoloji ise moleküler seviyede manipüle
edilen sistemlerden ticarileştirilebilir
çıktı elde etme hedefi üzerine yoğunlaşırken, sadece bir kaç nm ebatındaki aygıtların kullanımı ve geliştirilmesi
noktasında nanomühendislik çalışmalarından destek alır.

Saç telinden 5000 kat incelikte bir
maddenin işlenmesinin zorluğu sebebiyle, nanomalzemelerin seri üretim
ortamında işlenmesi geleneksel yöntemlerden farklılıklar gösterir ki; bu
üzerinde durulması gereken bir diğer
önemli konudur.

2. Örnek Nanoyapılar

Bir sistemin nano konsepti altında değerlendirilebilmesi için en azından bir boyutta, 100 nm’den küçük olması gerekir.
A) Tek boyutta nano yapıya indirgenmiş sistemler:
a. Süper ince filmler
b. Yüzey kaplamaları
B) Çift boyutta nano yapıya indirgenmiş sistemler:
a. Nanokablolar
b. Nanoçubuklar
c. Nanotüpler
C) Üç boyutta nano yapıya indirgenmiş sistemler:
a. Bağımsız nanopartiküller
b. Kuantum noktaları

1. Nanosistemler

Nanomalzemeler nanoteknoloji için
değil, nanosistemler için yapıtaşlarıdır.
Nanomalzemenin bir faydaya dönüşebilmesi için üzerinde bir takım müdahalelerde bulunulması gerekir. Başka
bir deyişle; nanomalzemeler tek başlarına bir anlam ifade etmezler.
Yeni teknolojiler beraberinde yeni
problemleri de getirir. Nano malzemelerin de insan sağlığına ve çevreye olan
etkileri konusunda önemli çalışmalar
yapılmaktadır. Bu çalışmalara ciddi
kaynaklar ayrılmaktadır.

1 µm = metrenin milyonda biri
1 nm = metrenin milyarda biri
≈ 1/50,000 saç kalınlığı
≈ 3 atomdan oluşan bir sıra

* Dr. Fatih M. Ergüney, Sampaş Nanoteknoloji Ltd. Proje Müdürü
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3. Endüstrileşme Süreci

Eski ve yeni teknoloji arasındaki
fark; geçmişteki çalışmalarda neden
kaynaklandığını aslında bilmediğimiz
sonuçları faydaya çevirirken, şu anda
neyi nasıl yaptığımızı bilerek, hedef
odaklı bir şekilde, moleküler manipülasyonları gerçekleştirmek mümkün
oluyor. Bu bağlamda nanoteknolojinin ilk ticarileştiği yıllarla bugün arasında çok ciddi bir fark gözlenirken,
15-20 yıl sonrası ile bugün arasında daha da büyük bir fark beklenmesi normaldir.
? – 2005 (birinci nesil: pasif nano yapılar):

Boya ve kaplamalar kendi kendini temizleyen, çizilmeyen, yanmayan nano
parçacıklar, gümüş antimikrobiyal,
nanokil, karbon nanplaka, polimerler, nano kompozitler. Seramik, çinko oksit-UV koruma, zinkonyum/çinko
borat yanmazlık uygulamaları.
2005 – 2010 (ikinci nesil aktif nanoyapılar): 3 boyutlu transistörler, güçlendiri-

ciler, kimyasal eyleyiciler, hedef odaklı
ilaç taşıma sistemleri, nano aygıtlar.
2010 – 2020 (üçüncü nesil nanosistemler): Robotlar, üç boyutlu ağlar, yeni

hiyerarşik yapılar, yönlendirilmiş
toplanma.
2020 – ? (dördüncü nesil moleküler nanosistemler): Özel tasarım moleküler

aygıtlar, yüksek hassasiyetli erken me
dikal teşhis yöntemleri, bağımsız atomik elektro-nanoyapılar.

4. Fotokatalitik Nanokaplamalar
TiO2 esaslı fotokatalitik kaplamalar güneş ışığı ile etkileştiğinde nanokaplama uygulanan yüzeyde “kendi kendini temizleme” olarak literatüre girmiş bir fonksiyon ortaya çıkar.
Bu fonksiyon güneş ışığı yarı iletken titanyanın yüzeyinde soğrulunca, merkezden yüzeye doğru bir elektron transfer olmasıyla aktif hale ge-

lir. Transfer olan elektronun yüzeyde
bulunan nem aracılığıyla su molekülleriyle reaksiyona girmesi sonucunda [OH-] ve [H+] radikalleri oluşur ki;
bahse konu radikaller bilinen en kuvvetli oksidasyon özelliğine sahip türler arasındadır. Bu sayede organik kir
yapıcılarla reaksiyona girince, kirleticiler hızlı bir şekilde parçalanarak su
ve karbondioksite indirgenir. Özetle;
dış cephelerde egzoz dumanı ve hava
kirliliği sonucu ortaya çıkan sararma/
kararma gibi görsel problemler, henüz
oluşma aşamasındayken yok edilir.
Yüzeyde yağlanmaya sebep olan kirleticiler devre dışı kalınca, havada asılı
toz partiküllerinin dış cephelere yapışması söz konusu olmaktan çıkar. İşte
bu aşamada kendi kendini temizleme
fonksiyonunun ikinci aşaması, yüzeyde
yaratılan süper su sevici katman, devreye girer. Bu sayede nanokaplama uygulanmış cephelerde su yüzeyden bir
film şeridi gibi akarak yüzeyin parçası gibi davranır ki; bu da yağmur yağdığı zaman ıslanan yüzeyden kirlerin
kolayca yıkanıp uzaklaştırılmasına imkan sağlar.

5. Kendi Kendini Temizleyen 		
Kaplamaların Konservasyon
Amaçlı Kullanımı
Bir çok tarihi eserin yoğun şehir
hayatının tam ortasında yer aldığı düşünülecek olursa, foto-katalitik nanoyüzey kaplamalarının konservasyon
amaçlı kullanımının ciddi faydalar sağlayacağı ortadadır. Dünyada bu amaçla yapılmış bir çalışma olup olmadığını
araştırıp, henüz bir referans oluşmadığı anlaşılınca, Sampaş Nanoteknoloji olarak İstanbul 2010 Avrupa Kültür
Başkenti kapsamında yapılacak restorasyon çalışmaları için böyle bir projeye başlama kararı verdik. Bu bağlamda ilk olarak kaplamanın uygulandı-
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ğı yüzeylerde konservasyon bilimi açısından sıkıntı oluşturacak bazı fiziksel/mekanik/kimyasal değişikliklere sebep olunup olunmadığının ortaya konması, ikinci aşamada bahse konu kaplamanın atmosferik kirleticileri yok
edip edemeyeceğinin laboratuvar ortamında deneysel olarak gösterilmesi hedeflendi. İlk iki aşamada pozitif sonuç
elde edilmesi durumunda ise, üçüncü
aşamada gerçek zamanlı saha demosuna geçilmesi planlandı.

5.1. Birinci Aşama Deneysel Çalışma:

Bu aşamada, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon laboratuvarlarında, TiO2 kaplamasının tarihi yapıların dış cephelerinde
çok sık kullanılan küfeki taşı üzerindeki muhtemel etkileri araştırıldı.
Numuneler: 10x10x2cm ebatlarında
küfeki taş numuneleri
Uygulanan Kaplama:
Solüsyon: %0,85 TiO2 Anataz,
Sarfiyat Oranı: 10m2/Litre,
Kaplama Kalınlığı ≈ 0.6 µm,
Kaplama öncesi ve sonrasında test
edilen fiziksel özellikler:
Dış görünüm değişimi
Su buharı (nem) Difüzyon direnç
faktörü tayini,
Su geçirgenlik analizi
Element yüzey profil analizi
Tuz kompleks profil analizi
Uygulanan yaşlandırma teknikleri:
UV maruzatı, de-iyonize su, H2SO4 ve
K2SO4 ıslanma-kuruma çevrimleri
Kaplama Sonrası elde edilen sonuçlar:
Dış görünüm: değişiklik yok
Su Buharı Geçirgenliği: değişim
standartlarının altında
Su İticilik: yok
Element Yüzey Profil Analizi
(SEM-EDX): Ti ve O eğrileri
Tuz Kompleks Profil Analizi: tuz
kirliliği yok

Yaşlandırma sonrası elde edilen sonuçlar:
De-iyonize su, K2SO4 ıslanmakuruma çevrimleri ve UV ışınlarına
maruz bırakılma sonrasında kayda değer bir değişiklik gözlenmedi.
H2SO4 ıslanma-kuruma çevrimleri
sonucunda taş yüzeyinde 20-30µm civarında bir erozyon tespit edildi. (kaplama kalınlığının sadece 0.6 mikron
olduğu düşünülecek olursa, bu durumun kaplama ile bir alakası olmadığını
söylemek yanlış olmaz)

5.2. İkinci Aşama Deneysel Çalışma:
TÜBİTAK MAM Ulusal Metroloji
Enstitüsü optik laboratuvarlarında yapılan çalışmalarda, TiO2 kaplamasının
yapay olarak egzoz gazına maruz bırakılmış numuneler üzerindeki etkilerinin karşılaştırmalı olarak belirlenmesi hedeflendi.
Numuneler: 10x10x2cm ebatlarında
küfeki taş numuneleri
1. Tür: Orjinal taş
2. Tür (Yeşil): Orjinal taş + yapay kirlenme
3. Tür (Kırmızı): Orjinal taş + nanokaplama
4. Tür (Mavi): Orjinal taş + nanokaplama + yapay kirlenme
Uygulanan Kaplama:
Solüsyon: %0,85 TiO2 Anataz
Sarfiyat Oranı: 10 m2/Litre,
Kaplama Kalınlığı ≈ 0.6 µm,
Deneysel Şartlar:
UV Kaynağı: λ= 365 nm, Işıma
Şiddeti: ~1mW/cm2
Sıcaklık: (23,0 ± 1,0) °C
Bağıl Nem: % (45,0 ± 10,0)
Kaplama öncesi ve sonrasında yüzeyde renk tonu analizi:
Taramalı Renk Spektrofotometresi
(Scanning Color Spectrophotometry)
Sonuçlar:
Aşağıdaki grafik ve tablolar incelendiği
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zaman, şu yorumlar yapılabilir:
Fotokatilik nano yüzey kaplaması
uygulanmış taş numuneleri ışık kaynağına maruz bırakıldığında, yapay kirlenme 18 saat gibi bir sürede tamamen
ortadan kaybolmaktadır.
Nanokaplama uygulanmamış numuneler üzerlerindeki yapay kirlenmede kayda değer bir azalma (süreden ba-

ğımsız olarak ) gözlemlenmemektedir.
Nanokaplama uygulanmış yüzeyler
üzerindeki yapay kirlenme yok olduktan sonra, taşların renk tonu orjinal
taş numuneleri ile hemen hemen aynı
seviyeye gelmiştir.

5.3. Fotokatalitik Kaplamalar 		
Hangi Şartlar Altında Uygulanmalı?
Bu teknolojinin uygulanması nokta-

t= 21 saat

t= 9 saat

t= 0

Tablo 1. Deneysel çalışma sonucunda taşlarda
yaşlandırma
süresine bağlı renk farklılığı grafiği

ΔE

Tür

CIE-L

CIE-a

CIE-b

1

87,0

0,4

11,8

2

84,4

1,2

15,8

4,8

3

88,7

0,3

12,7

1,9

4

85,0

0,3

20,0

8,4

Tür

CIE-L

CIE-a

CIE-b

ΔE

2

85,2

1,0

14,6

3,4

3

88,3

0,2

12,5

1,5

4

87,2

0,3

13,4

1,6

Tür

CIE-L

CIE-a

CIE-b

ΔE

2

84,6

1,1

12,9

2,7

3

87,5

0,5

11,3

0,7

4

86,0

0,6

12,0

1,0

Tablo 2.
Deneysel
çalışma
sonucunda taş türlerinin zamana bağlı
değişimi
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sında yoğun şehir hayatı kaynaklı atmosferik kirlenmenin ciddi bir problem (egzoz dumanı ve hava kirliliği yoğun) oluşturduğu bölgelerdeki eserlerin dış cepheleri öncelikli olarak düşünülmelidir. Bu eserler seçilirken, güneş kaynaklı UV ışınlarının direkt bir
şekilde bloke edilmemesine de mutlaka
dikkat edilmelidir. Aksi takdirde or-

taya çıkacak kendi kendini temizleme
performasnı yeterince tatmin edici olmayabilir. Son olarak; geçmişten gelen
kirliliği yok etmekten çok, ileriye dönük koruma sağlamak adına dış cephe
temizliği yapılmış ya da restore edilmiş yüzeylerde uygulanması daha rasyonel bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir.
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KALEM İŞİ RESTORASYONLARINDA MEYDANA
GELEN KAYIPLAR
AHMET VEFA ÇOBANOĞLU*

Günümüze ulaşmış olan tarihi yapılarda, geçmiş yıllarda yapılan çeşitli müdahalelerde o yapı içinde bir veriye dayanmayan kalem işi uygulamalarının gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir. Bu durum; inşa edildikleri
dönem sonrasında onarım için ele alınan yapılarda gerçekleştirilen müdahalelerin dönem zevkine göre kalem işi
düzenlemelerinin yapılması ile başlamış olup, son yüzyılda yapının devrine uymayan kalem işlerinin kaldırılarak yerlerine yapının devrini hatırlatacak bir kısım motiflerin uygulanması
ile doruğa ulaşmıştır. Batılılaşma döneminin zevk anlayışına göre yeniden
dekore edilmiş olan klasik dönem yapılarının 20. yüzyıl içinde bu yönde müdahale görmesinin yanı sıra batılılaşma döneminde inşa edilmiş ve o devrin
zevk anlayışına göre de dekore edilmiş
olan yapılara da daha sonra özellikle
ulusal mimarlık döneminde klasik anlayışa göre uygulamaların yapıldığı görülmektedir.
Süleymaniye Camii (1550-1557)
kalem işlerinde de yakın zamanda yapılan restorasyonlarda yapının her bölümünde olmasa da kısmen bazı yerlerde önemli veriler tespit edilmiştir. Yapının içi 19. yüzyılın ikinci yarısında
yeniden dekore edildiği için barok rokoko anlayışında bir düzenleme hâkim
olmuştu. 20. yüzyılın ortalarında elden geçirilen yapıda bu defa ana kubbe
hariç diğer yerlerde klasik tarzda kalem işi kompozisyonlar uygulanmıştır.
Bunların sağlam bir veriye dayanmadığı pandantiflerde ortaya çıkarılan öz-

Şekil 1. Süleymaniye Camii pandantif
raspa öncesi

Şekil 2. Süleymaniye Camii pandantif
raspa sonrası

gün desenlerle anlaşılmaktadır. Vaktiyle kıvrık dallı rumilerden oluşan ve
muhtemelen özgün gibi gözüken (öyle
tahmin edilen) klasik desenlerin altında çok daha itinalı düzenlenmiş rumili
bir kompozisyonun varlığı tespit edilmiş ve uygulama da bu yönde olmuştur. Ana kubbede 1950’li yıllarda büyük oranda dokunulmadan bırakılmış
olan barok rokoko kalem işlerinin altında Osmanlı devri için nadir bir uygulama olarak fresko tekniğinde yapılmış olduğu anlaşılan ışınsal bir düzen-

* Yrd.Doç.Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü
Öğretim Üyesi
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de daha erken bir barok uygulamanın
varlığı tespit edilmiştir. Çok ilginç bir
veri olmakla birlikte konunun uzmanlarınca yeteri kadar tartışılmadan ve ilgili koruma kurulunun da onayı alınmadan bir oldubitti ile bu süslemenin
kapatılması bilimsel açıdan doğru olmamıştır. Yapı ile ilgilenen araştırmacılar hatta Osmanlı devri süslemeleri konusunda uzman olan pek çok kişi
tarafından bilinmeyen bu ilginç verinin en azından bir diliminin izlenmesine imkân verecek şekilde sunulması
doğru olurdu.
Edirnekapı Mihrimah Sultan
Camii’nde (1562-1565) vaktiyle mevcut olan kalem işleri de 1950’lerden
sonra yapılmış süslemelerdir. Klasik tarzda desenleri barındıran kalem
işi süslemelerin yapıdaki özgün izlerle
hiçbir bağı yoktur ve tamamen duygu-

Şekil 3.
Edirnekapı
Camii içten,
restorasyon
öncesi

Şekil 5. Edirnekapı Camii müezzin mahfili
altında tespit edilen kalemişi

sal bir yaklaşımla uygulanmış oldukları anlaşılmaktadır. Yapıda yakın zamanda gerçekleştirilen restorasyon esnasında mevcut yoğun bitkisel dekorlu
kalem işlerinin altından oldukça düzgün kesilmiş küfeki taşı duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Yapılan incelemelerde
çimento katkılı sıvaların altında duvar
yüzeylerinin taş dokulu olarak 1893
sonrası çekilmiş fotoğraflarda olduğu
gibi özgününde de sade olduğu anlaşılmıştır. Yapının üst kısmında ve özellikle bordürlerde, cümle kapısı üzerindeki müezzin mahfilinin taş konsollarında özgün kalem işleri tespit edilmiş
ve uygulamalar bu yönde tamamlanmıştır. Çimentolu sıva üzerindeki kalem işlerinden numuneler yapının kuzey köşesinde bırakılarak araştırmacıların izlemesine sunulmuştur.

Şekil 4.
Edirnekapı
Camii içten,
restorasyon
sonrası

Şekil 6. Edirnekapı Camii eski kalem işlerinden bırakılan örnekler
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Tophane semtinde 1580-1581 yıllarında inşa edilmiş olan Kılıç Ali
Paşa Camii’nde müezzin mahfili altında deri üzerine yapılmış olan kalem işi süsleme sonradan bazı müdahaleler görmüş olmakla birlikte, özgünlüğünü muhafaza etmiş bir örnektir. Yapının içinde yer alan diğer klasik dönem kalem işleri ise barok dönemde tamamen kaldırılarak yerlerine yeni zevkin anlayışına uygun kalem
işleri yapılmıştır. Bu durumu yapıya
ait eski fotoğraflardan izleyebilmekteyiz. 20. yüzyılda ise barok kalem işleri kaldırılmış, altta mevcut olan özgün
desenler yeterince incelenmeden yeni
bir kurgu ile klasik ögelerin ön planda oldu bir kalem işi düzenlemesi yapıda uygulanmıştır. Aynı yüzyılın ortalarında bu son müdahale biçimi tekrarlanmıştır. Kısaca ana hatları ile şemselerden oluşan bir kompozisyon düzeni yapıya hâkim durumdaydı. Yakın

Şekil 7-8. Kılıç Ali Paşa Camii’ndeki eski
kalem işleri restorasyon öncesi

zamanda yapılan restorasyonda raspa
sonrasında özgün kalem işlerine kubbe, pandantif ve kemerler başta olmak
üzere her yerde rastlanılmış ve yapı
bu sağlam verilerle yeniden süslenmiştir. Özellikle kemerlerde özgün düzenleme olarak taş taklidi boyamanın varlığı tespit edilmiş, yeni uygulamalarda bu yönde olmuştur. Ana kubbeyi taşıyan dört büyük kemerde rastlanan ve
abartılı gibi duran iri damarlı taş taklidi süsleme ilginç bir tespit olmuştur.
Bursa Muradiye’de Şehzade Ahmed
Türbesi’nde görülen benzerlerinin 17.
yüzyıl olabileceği düşünülürken burada taş üzerinde devrinin özgün uygulamaları olduğu tespit edilmiştir. Alt tabakada rastlanılan birkaç barok uygulama da korunarak araştırmacıların incelemelerine sunulmuştur.
Vaktiyle Kılıç Ali Paşa Camii’nde
olduğu gibi benzer tarzda şemseli kompozisyonlardan oluşan kalem işi düzenlemeler pek çok camide mevcut durumdadır. Örnek olarak; İstanbul Beyazıt Camii (1501-1505), Üsküdar
Mihrimah Sultan Camii (1540-1548),
Üsküdar Atik Valide Camii (15701579) ve Azapkapı Sokullu Camii
(1577), Üsküdar Selimiye Camii ve
Eyüp Sultan Camii (1800) başta olmak üzere İstanbul’da pek çok yapıda
şemseli kompozisyonlarla karşılaşmaktayız. Bu yapılarda özellikle klasik
tarzda gözüken kemer içlerinde şemse
kullanımlarının doğru uygulamalar olmadıkları rahatlıkla söylenebilir. Aynı
şekilde Kılıç Ali Paşa Camii’nde mihrap yönündeki yarım kubbenin kemerinde vaktiyle görülen geometrik kompozisyonlu dekorasyonun bir benzeri Beyazıt Camii’nde de bulunmaktadır. Muhtemelen her iki örnekte aynı
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Şekil 9.
Beyazıt
Camii, kalem işleri
Şekil 11. Üsküdar Atik Valide Sultan Camii,
kalemişi

Şekil 10.
Üsküdar
Mihrimah
Sultan
Camii,
kalemişi

dönemlerde (20.yüzyıl içinde) uygulanmış olmalıdır. Kılıç Ali Paşa
Camii’nde bu geometrik kompozisyonlu kalem işi süslemenin altından
iki renkli taş taklidi boyama tamamında tespit edilmiş olup, uygulama
da bu yönde gerçekleşmiştir.
Sultan Ahmed Camii (16091616) kalem işlerinin 1883 yılında yenilenmiş oldukları 1970’li ve
1980’li yıllarda yapılan onarımlar sırasında anlaşılmıştır. Bu yapıda diğer camilerde olduğu gibi barok uygulama tercih edilmemiştir. Açık
mavi bir zemin üzerinde lacivert,
mavi, kiremit kırmızısı ve kırmızı

Şekil 12. Azapkapı Sokullu Camii, kalemişi

renklerin kullanılması ile yapılmış
olan kalem işleri, altta tespiti yapılan desenlerin oldukça basitleştirilerek yeniden uygulanması şeklinde olmuştur. Yer yer motifler kaymış, girift bitkisel desenlerin yerine daha
sade bitkisel desenler yapılmış, bitkisel bordürlerin yerine geometrik zencerek bordürler işlenmiştir. Gerçekleştirilen kalem işi restorasyonunda
özgün olan ve taş yüzey üzerinde tespit edilen motiflerden kuzey batı köşede oldukça geniş yüzeyler olduğu
gibi bırakılmıştır. Aynı şekilde 1883
yılı desenlerinden de oldukça geniş
yüzeyler dokunulmadan araştırmacıların izlemesine bırakılmıştır. Yenilenen bölümlerde ise uygulamanın
ilk elden bütününde yapılmamış olmasından dolayı bazı sorunlarla karşılaşılmıştır (desen boyutları, bordür
kalınlıkları gibi).
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Şekil 13-14.
Sultan Ahmed
Camii, Özgün
kalem işlerinden ayrıntı

Şekil 15. Sultan Ahmed Camii, Özgün kalem
işleri ve yeni uygulamalar

Şekil 16. Mihrişah Valide Sultan Camii’ne
ait 1910 tarihli keşifte hazırlanan kesit

Yeni Cami Külliyesi bünyesinde yer alan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi (1663) içinde yer alan kalem iş süslemelerin de bugünkü hali ile
devrinden olmadıkları rahatlıkla söylenebilir. Yapının içinin vaktiyle barok
tarzda kalem işleri ile süslenmiş olduğu bilinmektedir. 20. yüzyılın başında
I. Ulusal Mimarlık dönemi üslubunda
yapının içi klasik görünümde yeniden
süslenmiştir. Yapıdaki bir veriye dayanmayan motiflerde şemseli kompozisyonlar uygulanmıştır.
Halıcıoğlu’nda yer alan Mihrişah
Valide Sultan Camii (1794) kalem işleri de yapının özgün uygulamaları değildir. Yapıldığı dönem itibariyle 18.
yüzyılın sonlarına ait dönem kalem işleri yapıda mevcut değildir. 1910 yılında yapılan bir keşifte çizilen kesitte yapının barok kalem işleri ile ölçülü bir şekilde süslenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemde yapının önüne
eklenen I. Ulusal Mimarlık dönemi eki
olan yeni son cemaat yeri ile birlikte

caminin harimindeki barok kalem işleri tamamen kazınmış, yapı çimentolu
harçla yeniden sıvanarak devrin klasik
anlayışına göre kalem işleriyle süslenmiştir. Şemse ve tepelik kompozisyonlarının ele alındığı yeni süsleme programında özellikle de mahfil yönündeki tepelik düzenlemelerinde klasik dönemde var olmayan bir uygulama da
gerçekleştirilmiştir (boşlukta duran tepelik kompozisyonları gibi). Var olan
kalem işleri çürümüş ahşap ızgara üzerindeki bağdadi sıvaların tutulamayacak kadar çatlamış ve dökülmüş olmalarından dolayı muhafaza edilememiş,
yeniden tatbik edilmeleri de uygun bulunmamıştır. Yakın zamanda yapılan
restorasyonda yapı içindeki mihrap,
minber ve ahşap mahfil korkulukları
üzerinde mevcut olan barok motifler ile
20. yüzyıl başındaki keşif esnasında çizilen kesitte tespiti yapılan barok desenlerin dönem yapılarındaki özgün desenler ile karşılaştırılması sonucu elde
edilen desenler yapıda uygulanmıştır.
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Şekil 17. Mihrişah Valide Sultan Camii’nde
I. Ulusal Mimarlık döneminde yapılmış
olan kalemişleri

Nusretiye Camii şadırvanı üzerinde
varlığı fotoğraflarla tespit edilen manzara resimli kalem işi süslemeler korunamamış ve önemsenmediği için za-

man içinde yok olmuştur. Mevcut badana altında izleri kalmış mıdır bilinmez ama dikkatli bir etüt ile bunun
tespiti yapılabilir.
Ayasofya içinde özgün olmayan çok
sayıda kalem işi mevcut olmakla birlikte bunlar artık sanki Bizans devrinden özgünmüş gibi kabul edilir olmuştur. 19. yüzyıl ortalarında Fossati
kardeşler tarafından yapılan tespitlerde varlığı bilinmeyen fakat yapı içinden seçmelerle gerçekleştirilen uygulamalar 20. yüzyıl içinde de devam ettirilmiştir. Bugün artık dış sıvalarından arındırılan yapıda hızla artan rutubet içinde kalan kalem işleri yer yer
oluşan tozuma ile birlikte varlıklarını
sürdürmektedir.
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