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1.OTURUM AÇILIŞ KONUŞMASI
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ahmet Güleç
Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü’nün
üçüncüsünü gerçekleştirdiği Kârgir yapılarda Koruma ve Onarım Semineri’ne hoş geldiniz. İlk
oturumu, açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Murat Tuçay’ı kürsüye davet ederek başlatıyorum.
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SEMİNER AÇILIŞ KONUŞMASI
MURAT TUNÇAY*
Kıymetli hocalarım, değerli yöneticiler, saygıdeğer katılımcılar; artık geleneksel hale gelmiş olan ve bu yıl
üçüncüsü düzenlenen seminerimize
hoş geldiniz.
Temelleri oluşturan ve bunların
sahaya inmesini sağlayan akademisyenlerimiz, kamu ve serbest piyasada
proje üretenler ve uygulamacı aktörlerin yer aldığı, tecrübe ve birikimlerin paylaşıldığı önemli bir seminerde tekrar bir aradayız. Umarım bu
seminer çalışmaları toplum ve kamu
nezdinde karşılık bulur.
KUDEB; koruma uygulama ve
denetim büroları açılımına karşılık
gelir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yasal düzenlemeden sonra ilk defa
KUDEB’i müdürlük olarak kurdu ve
hizmete aldı. Yasal tanımlarda yer
alan dar kalıpların, ifadelerin dışına
çıkarak çalışmalarına başladı ve devam ediyor. KUDEB kurulduğundan
bu yana, 5 yıla yakın bir süre geçti.
Bu süre zarfında önemli çalışmalara
da imza atıldı. Ulusal ve uluslararası alanda özellikle UNESCO nezdinde olmak üzere de önemli değerlendirmelerde yer aldı.
Bu başarı tabii ki Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş’ın verdiği destekle
elde edildi. Diğer taraftan bu 5 yıllık süreçte Müdürlüğümüzün kurulması ve hizmet vermeye başlatılması noktasında Sayın Şimşek Deniz’in
önemli bir gayreti ve performansı vardı. Ayrıca KUDEB bünyesinde

yer alan müstesna hocalarımız, danışmanlarımız ve takım arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları ile bu başarıyı birlikte 5 yıl içerisinde yakalamış olduk. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Danışman hocalarımızın ve uzman arkadaşlarımızın gayretleriyle önemli bir çalışmaya daha imza attık. “Taş Koruma ve Onarım” Eğitim Modülü - Avrupa Birliği yasaları ile uyumlu olan bir çalışma - Milli
Eğitim Bakanlığı’na gönderildi. Çalışmanın kabulü halinde Türkiye’de
ilgili tüm kurumların bu eğitim modülüne göre sertifikalı eğitim programı düzenleyerek, usta yetiştirebilmesi mümkün olacaktır. Bu çalışma
doğrudan bir görev olmamakla birlikte, tanımlanan yasal zemin dışında korumaya dönük bütüncül yaklaşımı dikkate alacaktır. Ahşap konservasyonu konusunda da aynı şekilde bir modül çalışması yapmayı hedefliyoruz.
Bir iki noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle hazırlanan kültür varlıklarına ilişkin projelerin yeterliliği konusu Koruma Kurulları’nda, projelerin değerlendirilmesinde sorunlar yaşanıyordu. Kurulların bölünmesi, değişmesi, ayrışması ve değerli hocalarımızın bu kurullarda yer alarak projelere kalite
getirmeleri, bunları değerlendirmeleri, yönlendirici olmaları proje anlayışında çıtayı yükseltti. Proje müelliflerimiz de bu değişime ayak uydurarak, performanslarını artırdılar.

*Şehir Plancısı, İBB KUDEB Müdürü, e-posta:murat.tuncay@ibb.gov.tr
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Projeler başarılı olmuş olsa da, dört
dörtlük proje çıkmış olsa da en büyük sorunu uygulamada yaşıyoruz.
Bunun nedeni; projede önerilen malzemelerin bazen birim fiyat karşılığının olmaması ve ihale şartnamelerinde karşılık bulamamasıdır. İhaleler modern yapı inşaat ihaleleri ile
benzer şekilde gerçekleştirildiği için
yapılması gereken restorasyon çalışmaları tam manasıyla yerine getirilemiyor. Bu nedenle malzeme ve konservasyon çalışmasıyla ihaleye yansıyan bu hususlara ilişkin yasal düzenlemelerin süratle Vakıflar Genel Müdürlüğü, bakanlık ve ilgili kurulumlar tarafından yapılması gerekiyor.
Kontrol teşkilatlarımızın dayanımı önemli bir yapıyı ihale ettiğiniz
zaman, “hangi seviyedeki kontrollük
teşkilatıyla denetleyeceksiniz?” sorusu öne çıkıyor. Bunların yanında
müteahhitlerimizin tecrübe ve yeterlilikleri çok önemli. Restorasyon uygulaması yapan firmaların da bu toplantılar vasıtasıyla kendilerini geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum.
Üçüncü olarak restorasyon uygulamalarında çalışacak usta yetersizliği... Son on beş yıl içinde çok büyük ihaleler oldu ama burada kim-

ler çalışır, kimler çalıştırılır bunu hepimizin merak etmesi lazım. Bu konuya da ilgili makamlarımızın el atması gerekiyor. Biz en azından koyduğumuz bu uygulamalı eğitim programları ve modülü vesilesiyle bunun
aşılacağını düşünüyoruz.
Son olarak, böyle önemli bir paydaş grubunun yer aldığı bir ortamda
öncelikle saygıdeğer akademisyenlerimiz başta olmak üzere bu seminerlerden bir fayda daha ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle koruma konusunda yaşanan sıkıntıların tespit edilmesi ve tespit edilen
bu hususların da öneriler dizisi halinde ilgili makamlara sunulmasını
öneriyorum. Biz bir araya gelip bunları paylaşabiliriz, değerlendirebiliriz
ama buradan kitaplara dökülmüş bilgilerin dışında da bir takım yasal değerlendirmelere, düzenlenmelere ilgili makamlar nezdinde yer verebilirsek; koruma konusundaki boşlukların en azından bir kısmını giderebiliriz diye düşünüyorum. Bu noktada iki gün sürecek olan seminer çalışmasının sürdürülebilir bir koruma
ortamına kavuşmasına katkı sağlamasını temenni ederek, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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DEĞERLENDİRMELER
Doç.Dr. Ahmet Güleç:
Sayın Koruma Uygulama ve Denetim Müdürü Murat Tunçay’a teşekkür
ediyoruz. Sayın müdürümüz KUDEB’in fonksiyonlarını, gelişimini anlattı.
Özellikle de restorasyon - konservasyon şantiyelerinde çalışacak elemanların
yetiştirilmesi konusunda KUDEB’in yürüttüğü çalışmalara değindi. Eğitim alanında sadece KUDEB değil, başka kurumlarımızda çeşitli çalışmalar
yapmaktalar. Korefd (Koruma ve Restorasyon Firmaları Derneği) de KUDEB ile birlikte bu konuda öncülük yapmıştır. Bunlar önemli çalışmalar,
çünkü bizim eski eser şantiyelerimiz deneme yerleri değil. Bu noktada çoğunlukla çalıştırılan ucuz elemanlar, geri dönülmez hasarlara neden olmakta ve bunun neticesinde de eski eserlerimiz zarar görmektedir. Bu nedenle
eski eser uygulamalarında çalışacak olan usta ve diğer yardımcı elemanların
sertifikalı olması ve eğitimden geçmiş olması çok önemli. Bunu akademisyenler olarak bizde çok önemsediğimiz için bu eğitim çalışmalarını her zaman destekliyoruz.

Saadet Güner:
KUDEB’e bir soru yöneltmeyeceğim sadece teşekkür ve takdirlerimi sunmak istiyorum. Kültürel Mirasın Dosyaları Derneği’nin yönetim kurulu başkanıyım. Yürütülmekte olan kültürel miras eğitim projesinin koordinatörüyüm. İtalya’da bir sivil toplum örgütüyle birlikte sanat eserlerini koruma ve onarım konusunda bir eğitim modeli hazırlanması düşünülüyor. Bu
İtalya’dan Roma Sapienza Üniversitesi, Türkiye’den Kocaeli Üniversitesi ve
Körfez Belediyesiyle bir ortaklık söz konusu bu projede. Bu proje kapsamında Ekim ayında Türkiye’de İtalyan konuklarımızla birlikte başta Roma Sapienza üniversitesi olmak üzere, İtalya’daki farklı üniversitelerden konuklar
ve uzman akademisyenlerle Türkiye’de bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik.
Sayın Ahmet hocamın üniversitedeki bölümüne KUDEB’e, korefd’e özellikle KUDEB’in çalışmalarına laboratuarları, alt yapısına İtalyan uzmanlar büyük takdir ve teşekkürlerini bildirmişlerdir. Özellikle KUDEB’in ahşap konservasyonu konusunda çok ileri olduğunu bildirmişlerdir. Biz de bu raporu
doldurulan geri bildirim formlarıyla birlikte hazırlayıp final raporunda Avrupa Birliği’ne ve diğer bakanlıklara sunacağız. Dolayısıyla böyle bir kurumun
varlığından İtalyan uzmanlarımız da böyle bir kurumu göstermekten ötürü
biz bu projenin sahibi olarak çok memnun olduk, böyle bir bilim ve araştırma yuvasını bizlere kazandırdığı için KUDEB’e çok teşekkür ediyorum.

Doç.Dr. Ahmet Güleç:
Biz de bu güzel haberler için size teşekkür ediyoruz. Şimdi birinci oturumun
ilk konuşmasını yapmak üzere Sayın Prof.Dr Ahmet Ersen’i kürsüye davet
ediyorum. Prof.Dr Ahmet Ersen, Araştırma Görevlisi Işıl Polat Pekmezci ile
“Taş korumada son 20 yıldaki gelişmeler” başlıklı bildirilerini sunacaklar.
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Hazırlıklar tamamlanıncaya kadar bir kaç hatırlatma daha yapmak istiyorum. KUDEB; Konservasyon Laboratuvarları’nda yürütülmekte olan deneysel çalışmalar ile ülkemizde öncülük yaptığı gibi aslında dünyada da bir takım öncülüklerde bulunuyor. Özellikle son yapılan bir çalışmamız ki sayın
Prof.Dr Erol Gürdal öğleden sonraki oturumda bu konudan bahsedecek, Vakıflar, belediyemiz ve diğer ihale açan kurumlarımızda büyük sorun olan konulardan hidrolik kireçle yapılacak onarımlar konusunda yapılmış olan çalışma. Bu çalışmalar önemli gelişmelere yol açıyor çünkü pek çok önerdiğimiz
yöntem ile ilgili - nasıl yapılacak, nasıl yürütülecek, nasıl korunacak- konularında problemler yaşanmaktaydı. Bunları da yavaş yavaş bu şekilde aşacağımızı düşünüyorum. KUDEB bu konuda da öncülük yapmaya devam ediyor.
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SUMMARY
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AN OVERVIEW ON STONE CONSERVATION IN PAST TWO DECADES
Stone Conservation Science includes both research and implementation techniques such as diagnosis, documentation, cleaning, consolidation, reintegration, treatment with water-repellents and surface protection.
Ideas about stone conservation started in mid-19th century had not been
controlled by scientific researches till 1930s. Between 1970s and 1995-96,
quite a few scientific publications had been observed exploring decay phenomena, deterioration processes, efficacy and durability of water-repellents and
consolidation treatments. Not only the scientific studies but also practical
experiences on some emulsions and nanotechnology had been pronounced in
1995-2010. Today, it’s worth to underline that especially practices on stone
consolidation don’t correspond with the required number in parallel with the
knowledge obtained through decades.
This paper represents an overview on Stone Conservation Science and
starting from the ‘preventive conservation’, various techniques of cleaning, salt
extraction, consolidation treatments and types of chemicals, methods and materials of surface protection and recent experiments are evaluated, ‘integrated
conservation approach’ is emphasized.

TAŞ KORUMADA SON YİRMİ YILDAKİ GELİŞMELER
VE YENİLİKLER
Prof.Dr. AHMET ERSEN
TAŞ KORUMA KAVRAMI, İLKELER
Taş koruma: teşhis, temizleme,
sağlamlaştırma, kopan parçaların
yapıştırılması, su iticilerin ve yüzey
koruyucuların kullanılması ile kozmetik ve plastik onarımlardan meydana gelen bir araştırma/uygulama
bütünüdür.
19.yy ortalarında başlayan koruma kaygıları, 1930’lara kadar bilimsel araştırmalar tarafından denetlenmemiş; genellikle inorganik
sağlamlaştırıcıların ve mumların
kullanıldığı erken uygulamalar, endüstri kenti ortamının hızlandırdı-

ğı taş bozulmalarını daha da artırmıştır. 1932’de Schaffer’in The Weathering of Natural Building Stones adlı
kitabında, taş bozulmalarının nedenlerine ve erken taş sağlamlaştırma uygulamalarının sakıncalı yönlerine değinilmektedir. Bunlar: sağlamlaştırıcıların derin penetrasyon yapamayarak yüzeyde fiziksel
ve mekanik özellikleri farklı bir kabuk oluşturmaları ve yan ürün olarak suda çözünür tuzları üretmeleri
olarak özetlenmektedir.
19.yy sonu ile 1930’lar, ilk hataların özeleştirilerinin yapıldığı safhadır. 1970’lerde Torraca, er-

* Prof.Dr. AHMET ERSEN, İTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı, e-posta: ahmetersen@hotmail.com
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ken uygulamalarının başarısızlığını; teşhis, temizleme, sağlamlaştırma ve yüzey korumanın ayrı ayrı
ele alınmayışı ve bir kerede yapılan
uygulamayla bütün sorunların birlikte çözümlenmesi isteğine bağlamaktadır. Ayrıca, bu müdahalelerin
her birinin ayrı ayrı ele alınarak bilimsel anlamda araştırılmasının gerekliliğini vurgulamaktadır.
1970’ler ile 1995-96 arası, yoğun bilimsel araştırma ve yayınların yapıldığı, bozulma süreçlerinin,
morfolojilerinin, sağlamlaştırıcıların ve su iticilerin etkinlik ve durabilitelerinin anlaşıldığı bilimsel bir
dönemdir.
1995-2010 arası, aynı konularda fiziko-kimyasal, mikrobiyolojik
ve biyolojik bozulmaların, temizleme tekniklerinin, sağlamlaştırıcıların etkinliklerinin ve bozulma ortamına direnişlerinin artık tamamen
en ince ayrıntılarına kadar anlaşıldığı; emülsiyonların ve nanoteknoloji ürünlerinin denenmeye başladığı bir dönemdir. Bununla birlikte,
taş sağlamlaştırma pratiğinde yapılabilecek uygulamalar, sınırlı ve bu
bilgi birikimi ile doğru orantılı değildir.

Önleyici Koruma:
Teorik olarak 19. yüzyılın sonuna,
Ruskin ve Morris’e kadar uzanan
“önleyici koruma” kuramı, son dönemde daha ciddi olarak ele alınmış ve bozulma ortamı ile bozulma
süreçlerinin korelasyonu kurularak
bozulmanın hızını kontrol etmek
amacıyla “ortam koşullarını denetleme” kavramı gelişmiştir. Minimum müdahale, taşa zarar verecek
malzemelerin duvar yapısına sokul-

maması, taş yapıların mimari açıdan özenle tasarlanmış çatıların altına alınması gibi konular tartışılmaya başlamıştır.
Önleyici bakım, yalnızca ortamın sıcaklık ve bağıl neminin kontrolü değildir; en azından mimari
korumada daha geniş anlamda ele
alınmalıdır. Estetik ve tarihi değeri yüksek anıt yapılar için özel koruma yönetmeliklerinin hazırlanması, hava kirliliğinin denetlenmesi, trafik yoğunluğunun kontrolü, zemin suyu kotlarının izlenmesi ve düzenlenmesi, ziyaretçi sayısının kısıtlanması ve ziyaretçi programlarının oluşturulması, afet yönetimi gibi konuları da içermektedir (Baer, 1991; Baer ve Snethlage, 1997; Baer ve Snickars, 2001).
Koruma önlemleri, çitler ve arkeolojik alanlarda tekrar gömme/kapama gibi konular da araştırılmıştır
(Teutonico, 2004; Demas, 2004).

Taş Objeleri Doğrudan
İlgilendiren Uygulamalar
Taşın kuru tutulması ile ortamın
sıcaklık ve bağıl neminin kaydedilmesi ve denetlenmesidir. Bu işlem,
taş müze objeleri için mümkün olsa
da mimari cepheler için uygulanabilir değildir. Yapıların tümel olarak çatı altına alınmaları, tasarım
ne kadar güzel olursa olsun itici olmaktadır; ancak gerektiğinde iyi tasarlanmış kısmi çatılar düşünülebilir. Sürekli tekrar eden donma/
çözülme süreçleri, killi kireç taşlarının ve kumtaşlarının ıslanmakuruma süreçlerindeki hacim hareketlerinin bozulmayı hızlandırması
ve tropikal iklimlerde biyolojik bozulmaların kontrolü amacıyla, bu
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Çeşitli taş türlerinden örnekler

tip önlemlerin alınması mazur görülebilmektedir.
İç mekânlarda sıcaklık ve bağıl
nemin sabit tutulması; taş objelerde veya duvar resimlerinin üzerinde yer aldığı sıva katmanlarının gözeneklerinde birikmiş olan tuzların
higroskopik davranışla hidratlanma
/ dehidratlanma çevrim hareketlerini nispeten stabilize edebilmektedir
(Steiger ve Zeurnert, 1996; Price,
2000; Steiger, 2005; Sawdy and
Price, 2005; De Clercq ve Charola,
2008; Franzen ve Mirwald, 2009).
Ortamın sıcaklık ve bağıl neminin
izlenmesi ile tuz kristallenme hareketleri sınırlandırılabilmektedir
(Laue vd., 1996). Taşın kuruma
hızının bilinmesi, bu olayın kontrolü için önemli bir veridir; dış hacimlerde ve yüzeylerde kuruma hızının kontrolü, kripto (kabuk altı)
çiçeklenmesini görece zararsız olan
yüzey çiçeklenmesine çevirebilmektedir (Taş bozulmaları ve korunması konusunda; bkz. Lewin, 1966; Ersen,
1991; Price, 1996/2010). Bu makalede,
teorik ve pratik bilgilerin kronolojik derlenmesi yapılmıştır; daha ay-

rıntılı bilgiler bu kaynaklardan bulunabilir. Temizleme, sağlamlaştırma ve yüzey korumaya dair bilgilerin son 20 yıldaki gelişiminin bir
makale kapsamında verilebilmesi
amacıyla, 1990 öncesindeki bilgi ve
deneyimlere değinilmeyecektir.
Taş cinsleri, bozulma morfolojileri, kir çeşitleri ve bozulmaların
derinlikleri, konservasyon projesinde “mapping (haritalama)” tekniği ile belgelendikten sonra yapılacak ilk müdahale “temizleme”dir.
Temizleme sonrasında cephedeki taşların korunmuşluk durumları daha iyi görülebilmektedir. Ayrıca kir birikimleri ve kabuklar, mimari bezeme detaylarının formlarını yumuşatarak, silik ve anlamsız bir görünüm almalarına yol açmaktadır; bununla birlikte kir ve
kabuk altındaki korunmuşluk durumu iyi bilinmeden yapılacak temizlik, daha ileri derecede form
yumuşamasına neden olabilmektedir. Farklı alçıtaşı kabuk oluşumları ve bunların altındaki kireç taşlarının cinsi ve korunmuşluk du-
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Çeşitli taş bozulmalarından örnekler
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rumu, alçıtaşı kabuğun temizlenip
temizlenmemesi konusunda karar vermek için önemli bir ölçüttür (Siegesmund vd., 2007). Ayrıca alçıtaşı kabuğun ve kirin altında 19. yüzyıl onarımlarının patinalarına da rastlanabileceğinden,
temizlemede özgün döneme veya
onarıma ait patinaların kaybolmamasına dikkat edilmelidir. Kar-

bon, kil, kurum vs. içeren kirli kabuk alındıktan sonra beyaz alçıtaşı kabuk ortaya çıktığında temizlemenin durdurulması daha uygun
olur. Alçıtaşı kabuğun kirli kısmının derinliği, ince kesit üzerinde optik mikroskop ile inceleme ve
SEM-EDX görüntüleri ile saptanabilmektedir (Vergés-Belmin, 1994;
Verdön ve Ersen, 2009).
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TEMİZLEME
Temizleme teknikleri, birçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır (Fassina, 1994; Andrew vd., 1994; Ashurst, 1994; Vergés- Belmin ve
Bromblet, 2000; Rodriguez - Navarro vd., 2003; Worth, 2007; Slaton
ve Normandin, 2005).
Temizleme konusundaki geçmiş
bilgiler, son yirmi yılda yeniden değerlendirilmiş; önemli gelişme ve yenilikler olmuştur. Temel temizleme
teknikleri olan su ile yıkama, mekanik ve kimyasal temizleme devam etmekle birlikte; atomize su ile yıkama, kontrollü mikro boyutlu özel agregalarla kumlama ve kimyasal absorblayıcı jeller, eski ve daha sert
tekniklerin yerini almışlardır. Ayrıca bazı kimyasalların ve aşırı suyun
kullanılması, artık tercih edilmemektedir. Lateks temizleme filmleri, uzun süredir denenmekle birlikte
yeni yeni uygulamaya girmiştir.

Su ile Yıkama:
Doğal taşın -örneğin kireç taşınınrenk ve dokusuna varan derinlikteki
su ile temizlemenin yüzey kaybı, lekelenme, suda çözünür tuzların hareketlenmesi, taşın hava kirliliği ortamına açık ve zayıf hale gelmesi, kışın don tehlikesi, metal donatıların
korozyonu gibi bozulmalara yol açabileceği özellikle vurgulanmaktadır
(Maxwell, 1992; Mac Donald vd.,
1992; Ashurst, 1994; Young ve Urquhart, 1992; Maxwell, 2007). Temizleme öncesi ve sonrasında yüzey erozyonu, SEM- EDXA ile kontrol edilebilmektedir. Temizleme işleminden sonra taşın renk değiştirmesinde ve lekelenmesinde suda çözünür tuzların rolü de anlaşılmıştır

(Vergés-Belmin, vd., 2008). Atmosfer etkilerine açık durumda kalmış
taş yüzeylerinin, temizlik sonrasında
ocaktan yeni çıkmış taşla aynı olmayacağı kabul edilmiştir.

Lazer ile Temizleme:
Taş temizleme konusunda son yirmi yıl içindeki önemli yeniliklerden
biri, “lazer ile temizleme”dir. Uzun
süredir müze ve konservasyon laboratuvarlarında kullanılmakta olan bu
teknik, mimari koruma alanına da
girmiş ve önemli ölçüde kabul görmüştür (Dajnowski, Jenkins ve Lins,
2009; Normandin vd., 2005). Lazerle temizleme tekniğinde; taş yüzeyine mekanik bir etki, kimyasal bir
tepkime veya aşırı suyla temas söz
konusu değildir. Bu yüzden özellikle
mikritik ve sparitik kireç taşlarının
ya da zayıf kumtaşı heykel ve mimari bezeme yüzeylerinin temizlenmesinde tercih edilmektedir. Üzerinde
koyu renk kabuk bulunan açık renk
taş yüzeyine vuran infrared (kızıl
ötesi) ışını, beyaz kabuk veya taş yüzeyine varıldığında yansıyarak daha
ileri bir etki yapmamaktadır. Lazer tekniği, Cooper, Emmoy ve Larson (1993), Cooper (2005) ve Yarvd.
(2010) tarafından anlatılmaktadır.
Optik fiber kablolarla uzun mesafelere taşınabilen sistem mimari korumada cephe temizliklerini daha
hızlı hale getirdiğinden, kullanımına rağbet artmıştır. Lazerle temizlemede optimal dalga boyu ve pulse enerjisinin seçilmesi, taş yüzeyinde denenmesi, taş yüzeyindeki fiziksel ve kimyasal etkileri, diğer temizleme teknikleriyle karşılaştırılması ve operatör üzerindeki olası zararlı
etkileri de araştırılan konulardandır
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(Vergés- Belmin ve Dignard, 2003;
Bromblet, Labouré ve Orial, 2003).
Lazerle temizlik, polikromi bulunan
yüzeylerde özenle uygulanmalıdır.
Aksi takdirde renk değişmeleri gibi
zararlı etkileri olabilmektedir (Fassina, Goudini ve Cavaletti, 2008). Sanat objelerinin korunmasında lazerle temizlik konusunda, “Lasers in
the Conservation of Artworks, LACONA” adlı eğitim konferansları,
1995’ten bu yana sürmektedir.
Lazerle temizlikte üzerinde durulan konulardan biri de temizleme etkisiyle taş yüzeylerinde oluşan renk
değişiklikleridir. Yüzeydeki pembe feldspatların veya boşluklarda depolanmış kirlerin renk değişiklikleri, daha önceden yüzeye sürülmüş
olan yağ, vs. lekelerin ortaya çıkması
muhtemel sorunlardır.

Kimyasal Temizleme:
Kimyasal temizlik alanındaki en
önemli yenilik, “lateks kompresi”
metodudur. Özellikle mermer, yoğun kalker, granit veya yüzeyi iyi
korunmuş kireç taşları, vs. ile iç
mekânlarda yapılan temizliklerde
kullanım alanı bulmuştur. Ticari adı
“Arte Mundit” olan lateks kompresi,
Mora absorblayıcı jelinin (AB57) geliştirilmiş versiyonudur (Woolfitt ve
Abrey, 2000; ; De Witte ve Dupas,
1992). EDTA ve diğer kimyasalları içeren terkip yüzeye spreylenmekte ve yüzey kirliliğini aldıktan sonra
yerinden sökülmektedir. Ancak kir,
alçıtaşı kabuğun veya porozitenin
içindeyse bu sistem çalışmamaktadır. Yine zayıf yüzeylerde, yapışmaya
bağlı olarak sökülme işleminde ayrılmalara ve parça kopmalarına yol açabilmektedir.

Biyolojik Temizleme:
Çok yaygın uygulama alanı bulamamakla birlikte, bir yenilik olarak “biyolojik temizleme” teknikleri görülmektedir. Üre ve gliserol katılmış kil kompresleriyle temizleme
denemeleri 1970’lere kadar gitmektedir (Hempel, 1976). Gauri, anaerobik kükürt redükleyen ortamla,
“desulfovibrio desulfuricans” bakterilerini kullanarak mermer üzerindeki
siyah alçıtaşı kabuğun temizlenmesini denemiştir (Gauri vd., 1992).
Bu metotta kalsiyum sülfat dihidrat, kalsiyum karbonata dönüşmektedir (Gauri ve Chowdhury, 1998).
“Trametes versicolor” türü mantardan
elde edilen enzimlerle, mermer yüzeyindeki su yosunu kaynaklı lekelenmelerin ve toprak altında kalmış
mermer fragmanların temizlenmesi
hedeflenmiştir (Konkol vd., 2009).
Ancak bunların hepsi, küçük objelerin veya sınırlı yüzeylerin temizlenmesinde kullanılmış; mimari yüzeylerde büyük ölçekli uygulamalar yapılmamıştır.
Kirin cinsinin ve temizleme derinliğinin tayini amacıyla araştırmalar yapılmıştır; amaç, alçıtaşı kabuğun temizlenmesinde durulacak noktaların belirlenmesidir. Ancak yapı
cephelerinde farklı kireç taşları kullanılmış olabileceği gibi, yağmur suyuyla yıkanan veya korunaklı bölgelerde kuru birikim yoluyla depolanan alçıtaşı kabuklarda farklı derinlikler ve yapılanmalar da söz konusu
olabilmektedir. Dolayısıyla, kabuklanma veya CaSO4.2H2O çözeltisinin
kireç taşlarının boşluklarında birikiminin bütün yapı cephesinde anlaşılması gerekmektedir.
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Tuz çıkarma:
Tuz çıkarma veya bu işlemi tekrarlayarak taşın boşluklarında birikmiş
olan suda çözünür tuzların miktarını azaltma işlemi de çok eskiden beri
uygulanan bir konservasyon tekniğidir. Tuz çıkarma, taşınır objelerde, korunmuşluk durumlarının uygun olması durumunda; deiyonize
suya daldırılarak kil ve kağıt hamuru kompresiyle gerçekleştirilebilmektedir. Ancak yapı cephelerinde, sabırlı uygulamaları gerektirecek kadar
uzun süreçli bir işlemdir. Her tuz çıkarma işleminden sonra kağıt hamuru veya kilden stok çözeltiler hazırlanarak çıkan tuz miktarı kontrol edilmeli; bu yolla uygulamanın etkinliği
denetlenmelidir. Uygulama, yüzeyde
pigmentlerin olması, yani daha önce
boyalı bir bezemenin yapılmış olması durumunda zorlaşmaktadır. Tuz
çıkarma işlemi kadar, suda çözünür
tuzların kaynaklarının belirlenmesi
ve bunların denetlenmesi de önemlidir (Vergés-Belmin ve Siedel, 2005).
Tuz çıkarma uygulamasında, alçıtaşı kabuğun çözülmesi amacıyla
EDTA sodyum tuzları, sodyum bikarbonat, amonyum bikarbonat ve
amonyum karbonat katkıların kullanıldığı görülmektedir; ancak sodyum
bikarbonat ortama fazladan sodyum
iyonu kattığından sakıncalıdır (De
Witte ve Dupas, 1992; Alessandrini vd., 1993; Leitner, 2005; Henry,
2006). Bir Avrupa Topluluğu projesi olan “Assessment of Desalination
Mortars and Poultices for Historic Masonry (DESALINATION) 2006-9” kapsamında yapılan araştırmada, çeşitli
tuz çıkarma kompreslerinin etkinlik-

leri ele alınmıştır (Bourguignon vd.,
2008; Doehne vd., 2008; TU Delft,
2009).

Kontrollü Kumlama (Mikro Kumlama)
Sistemleri-Mekanik Temizleme:
Temizleme uygulamalarında yurdumuzda da son 5 yıldır denenen ve
kabul gören kontrollü kumlama sistemleri; suyun yan etkilerinin teşhis edildiği durumlarda ve taş yüzeylerinin korunmuşluk durumlarının
uygun görüldüğü koşullarda, yüzey
erozyonuna yol açmayan temizleme
uygulamalarına imkân vermektedir.
Kumlama, daha önce kullanılan
yüksek basınçla kuvars agrega uygulamasının yol açtığı yüzey bozulmaları ve detay kayıpları nedeniyle kötü isim yapmış bir mekanik temizleme tekniğidir. Özel agregalarla, düşük basınçta ve agrega tane boyutu sertliğinin, debinin ve basıncın kontrolüne imkân veren yeni sistemler ile yüzey erozyonu sorunu ortadan kalkmıştır. Kontrollü kumlama; yüzeyde bulunan taşın sertliği ile uyumlu veya biraz daha yüksek
sertlik derecesindeki 125µ elek açıklığının altında, genelde 80-63µ elek
açıklığı arasındaki garnet, dolomit,
kalsit veya ceviz kabuğu, fındık kabuğu, yumurta kabuğu, mısır koçanı
gibi organik agregaların bir atmosfer
basınç civarında kontrollü olarak yüzeye püskürtüldüğü sistemlerdir.
Temizlenecek yüzeye sahip olan
taşların porozitelerinde suda çözünür
tuzların depolanmış olduğu ve suyun demir donatılarda korozyona yol
açabileceği durumlarda, biyolojik ve
mikrobiyolojik bozulmaların yoğun
olduğu yerlerde ve kışın don tehlikesi
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bulunan aylarda kontrollü kumlama
ile temizleme tercih edilmektedir.
“Kuru buz” veya “donmuş karbondioksit” agregalı mekanik temizleme
sistemi, agrega kalıntıları ve tozuma sorununu en aza indirdiğinden;
denenen ve kabul gören yeni temizleme sistemlerinden biridir. Bu sistemde donmuş karbondioksit agrega,
sıcak yüzeyle temas ettiğinde hızla
gaza dönüşmekte ve bu anda yaydığı
enerji ile yüzeyde bir mikro patlama
meydana getirerek kabuk, kir vesaireyi mekanik olarak yüzeyden ayırmaktadır. Kumlama veya Aşındırma
yoluyla mekanik olarak yapılan temizlemelerde tozuma nedeniyle çevreye verilen rahatsızlık, bu sistemde
ortadan kalkmaktadır.

SAĞLAMLAŞTIRMA

Sağlamlaştırma, doğal taşın ayrışmış, yıkanmış veya yüzey erozyonu
yoluyla eksilmiş bağlayıcı çimentosunu ikâme edecek, kırıntıları ve tozumayı adezyon yoluyla bağlayacak ve
sağlamlaştırılmış ayrışmış yüzeyi taşın sağlam kısmına bağlayacak şekilde olmalıdır. Bu da derin ve kalıcı penetrasyon ve sağlamlaştırma derinliğini gerektirmektedir (Torraca, 1982; Ginell, Wessel ve Searles,
2001; Henry, 2006).
Taş sağlamlaştırma uygulamaları; hava kirliliği, ıslanma - kuruma
çevrimlerinin etkileri ve tuz kristallenme çevrimlerine karşı taşın yüzey
koruyucularla korunması gereksinimini de birlikte getirmektedir. Uygulamaların en az birkaç on yıl etkili olması beklenmekte ve yapının periyodik bakım programlarında, korunmuşluk durumunun kontrolüne
bağlı olarak yüzey koruyucular ye-

nilenmektedir. Sağlamlaştırılmış taşın fiziksel ve mekanik özelliklerinin, sağlamlaştırılmamış kısımlarla uyumlu olması istenmektedir.
Aksi takdirde, mekanik özellikleri taşın sağlamlaştırılmamış kısmından yüksek olan sağlamlaştırılmış
kısım, yükler karşısında farklı davranarak zayıf kısımlardan ayrılmaktadır. Aynı durum lineer ısıl genleşme katsayısının yükselmesi durumunda, sağlamlaştırılmış ve sağlamlaştırılmamış kısımların farklı genleşme - büzülme çevrimleri ile ortaya çıkan iç gerilmelerde ortaya çıkmaktadır. Yine sağlamlaştırılmış kısımda porozite ve porozimetri (boşluk boyutu dağılımı) değiştiğinde,
suyun sıvı ve buhar halindeki dolaşımı farklılaşmakta; mikro porozitenin artması durumunda geç kuruma
ve buna bağlı komplikasyonlar ortaya çıkmaktadır. Taşın porozitesinde
birikmiş olan suda çözünür tuzların,
ıslanma - kuruma ve hidratlanma dehidratlanma süreçlerinde sağlamlaştırılmış yüzeyin altında hapsolmaları durumunda; ek iç gerilmeler
ve kabuk altı çiçeklenmesi sorunu
ortaya çıkabilmektedir.
1990 sonrasındaki araştırmaların sonuçları, sağlamlaştırmanın temel ilkelerini ve olası sorunları ayrıntılı olarak ele almış ve ilgili uyarıları yapmıştır.
Sağlamlaştırıcılar, taş yüzeyine fırçayla emdirme, atomize uygulama ve kılcallıkla emdirme metodlarıyla uygulanabilmektedirler. Taşınabilir objelerde, vakumlu emdirme metodu daha derin emprenye imkânı sağlamaktadır. Rölyef ve
heykellerin zayıf taş yüzeylerinde
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ise, ham pamuk kompresiyle sarma
tekniği denenen yeni bir tekniktir
(Pummer, 2008); ancak yapı yüzeyleri için uygulanabilir gözükmemektedir.

İnorganik Sağlamlaştırıcılar:
Taş sağlamlaştırmada kireç suyu
(doymuş Ca(OH)2 çözeltisi) ve barita (Ba(OH)2 çözeltisi), 19. yüzyılın sonlarından itibaren uygulanmış
ve derin penetrasyon yapılamaması
nedeniyle organik sağlamlaştırıcıların yanında pek rağbet görmemiştir.
Kirli taş yüzeyinde kireç söndürme/
kireç suyu emdirme ve taş tozlu yoğun kireç badanalarıyla kireç taşlarını temizleme ve sağlamlaştırma
yöntemi, İngiltere’de halen kullanılmaya devam eden bir tekniktir. İlk
kez sistematik olarak Prof. Baker
tarafından Wells Katedrali’nin restorasyonunda kullanılan bu metod,
“Wells”, “Baker” veya “kireç” metodu olarak bilinmektedir ve hâlâ taraftarları vardır (Baker, 1970).
Barita’nın patenti, 1862’de Prof.
A. H. Church tarafından alınmış
ve birçok yapıda kullanılmıştır. Bu
metodla kireç taşlarının esası olan
kalsiyum karbonatın suda daha az
çözünür olan baryum sülfata dönüştürülmesi istenmektedir. Bu sistemin çalışabilmesi için, kireç taşında alçıtaşı birikiminin olması gerekmektedir. Uygulamaların sonucunda yüzeysel emprenye ve taş yüzeylerinde kabuk oluşumu teşhis edildiğinden, terk edilmiştir (Church,
1862; Heaton 1921).
Kireç suyu emdirme yönteminde
hedeflenen; taşın boşluklarına doldurulan doymuş Ca(OH)2 çözeltisinin, havadaki CO2 ile tepkimeye gi-

rerek CaCO3 oluşturmasıdır. Kimyasal tepkime bakımından doğru görülen bu uygulamada sorun, yine yüzeysel ve sığ sağlamlaştırma derinliği olarak görülmektedir (Ashurst ve
Ashurst, 1988; Price, Ross ve White, 1988).
Kireç suyu emdirilen kireç taşı ve
mermer yüzeylerindeki boşlukların
ve kılcal çatlakların dolarak bakteri
kolonizasyonlarını önlediğine de değinilmiştir (Krumbein vd., 1993).
Boşluklarda oluşan kalsiyum karbonatın kristal yapılı olmaması ve
amorf yapısı nedeniyle, sağlamlaştırma etkili olamamaktadır. Yakın dönemde, toprakta bulunan bazı bakterilerle kireç taşı boşluklarında kalsit
birikimini sağlama yolu denenmiştir
(Jiménez-Lopez vd., 2008). Bununla
birlikte mimari korumada uygulanabilir bir metod olarak görülmemektedir. Nanoteknolojinin taş koruma
alanında kullanılmaya başlamasıyla,
yüzeysel emprenye sorununun aşıldığı görülmektedir (Giorgi, Dei ve
Baglioni, 2000). Bu yeni teknolojide, portlandit kristalleri nano boyutunda (150-200nm) alkolde süspansiyon halinde üretilmektedir. Alkol
kullanılması, Ca(OH)2’nin boşluklarda yerine yerleşmeden önce karbonatlaşmasını önlemekte olduğundan;
sulu çözeltilere göre daha fazla portlandit kristalinin depolanmasını sağlamaktadır.
Bu konuda STONECORE (Stone Conservation for the Refurbishment
of Buildings) adlı EC projesi de yürütülmektedir ((http://www.stonecoreeuropa.eu/;Drdacky, Silzkova, Ziegenbalg, 2009).
Barita veya baryum hidroksit
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emprenyesi, 1922 yılında Heaton
(Heaton, 1921) ve 1932 yılında R.J.
Schaffer (Schaffer, 1932) tarafından, sığ sağlamlaşma derinliği ve yüzeyde kabuk oluşturması nedeniyle başarısız olarak nitelendirilmiştir.
Lewin, bu tekniği geliştirerek birkaç kez denemiştir (Lewin ve Baer,
1974). Yakın dönemdeki yayınlarda
da, barita kullanılması konusunda
olumsuz görüş verilmektedir.

Organik Polimerler:
Organik polimerlerin taşın boşlukları içinde yerleşmeleri “boşluk yüzeyi
kaplama”, polimer ağında boşluk yüzeyleri arası köprüleme gibi yerleşme sistemleri ve porozimetrideki değişime etkileri ayrıntılı olarak araştırılmıştır (Sasse ve Honsinger, 1991).
Yine civalı porozimetre kullanılarak,
organik sağlamlaştırıcıların boşluk
boyutu dağılımında neden olduğu
değişmeler ele alınmıştır (Hammeker vd., 1992). Organik polimerlerin
ultraviyole, hava kirliliği, oksidasyon
ortamlarındaki stabilite ve degradasyonları ile yerinde uygulamaların zamanla etkinliklerinin sürekliliği hususu, Chantore ve Lazzarini tarafından araştırılmıştır (Chantore ve Lazzarini, 2001).
Alkoksi Silanlar:
Alkoksi silanlar ve alki alkoksi silanlar, taş sağlamlaştırmada en yaygın
kullanımı olan sağlamlaştırıcılar olmuşlardır. 1862 yılından beri bilinen etil silikat ve daha sonra geliştirilen silanlar ve silan-siloksanlar,
son 20 yılda da en çok tercih edilen ve başarılı sonuçlar veren organik sağlamlaştırıcılardır (Snethlage
ve Wendler, 2000; Wheeler ve Goins,

2005; Price, 2006; Wheeler, 2008).
Metil trimetoksi silan (MTMOS)
ve tetra etoksi silan (TEOS, etil silikat), taş sağlamlaştırmada en çok
tercih edilmiş olan iki üründür. Silanlar, su ile hidrolize olarak silanolleri oluşturmakta; daha sonra da
kondansasyon tepkimeleri ile polimerleşerek silisyum polimeri oluşturmaktadırlar. Silanlar, organik bir
ürün ile başlayıp inorganik bir ürün
oluşturdukları, uzun vadede degrade olmadıkları ve sudan daha akışkan oldukları için derin emprenye imkânı sağlamaları nedeniyle büyük ilgi görmüşlerdir. Metil grubunu alkil ve aril gruplarıyla değiştiren
farklı tepkimeler de kullanılmıştır.
Metil grubunun varlığı, sağlamlaştırma ile birlikte su iticiliği de sağlamaktadır. Alkoksi silanların sağlamlaştırmada başarı sağlayabilmeleri için, gerekli uygulama koşullarının ve ortamının sağlanması gereklidir. Örneğin bağıl nemin %35’ten
az %50’den fazla olmaması, havanın
aşırı sıcak ve soğuk olmaması, hava
sıcaklığının 15-20oC civarında olması, hızlı kuruma olmaması gibi.
Nanoteknoloji, silanlarda da
daha başarılı sağlamlaştırma olanakları vermiştir (Miliani, Simpson ve Scherer, 2007). Ayrıca daha
esnek polimer filmleri oluşturarak gevreklik sorununu çözen “elastikleştirilmiş” silanlar üretilmiştir
(Kim vd., 2008). Bu tür silanlar,
ticari olarak Remmers KSE 500E
markasıyla Avrupa’da piyasada bulunmaktadır.
Etil silikat ve alkoksi silanların
uygulamaları, belirli emprenye süreleri ve aralıklarıyla ardışık ola-
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rak yapılmaktadır. Uygulamaların
süre ve sayılarının, taşın boşluklarını doldurma/bloke etmedeki etkileri ve TEOS’un rijitlik (gevreklik) sorunu araştırılmıştır. Burada
önemli olan parametre, sağlamlaştırma uygulamalarında porozimetride (boşluk boyutu dağılımı) mikro boşlukların artmamasıdır. Aksi
durum, kılcallık ve kuruma hızını
etkileyerek taşın ıslanma - kuruma,
donma - çözülme ve tuz kristallenme çevrimlerine karşı direncini düşürmektedir.
Boşluk boyutlarındaki değişmeler ve solventlerin bu olguya etkileri de araştırılan konulardandır. Taşın boşluklarında depolanmış olan
suda çözünür tuzların silanların
hidroliz ve kondansasyon tepkimelerine etkileri, uygulamanın başarısı için önemli bir parametredir.
Sodyum sülfat, hidroliz ve kondansasyon tepkimelerinin hızını yavaşlatmakta; sodyum klorür ise
kondansasyon hızını artırmaktadır (Kumar ve Price, 1994; Simon,
Shaer ve Kaiser, 2006). Sağlamlaştırma, boşluklardaki tuzları stabilize edememektedir; bu nedenle polimer filmlerinin altında kristal büyümeleri sürerek, polimer filmlerini patlatabilmektedir.

Hidroksil Yüzeyler Oluşturan
Alkoksi Silanlar:
Alkoksi silanların sağlamlaştırma etkisi yapan silisyum - oksijen zincirlerinden oluşan yapıları, kumtaşlarında, killi kireç taşlarında ve tüflerde kimyasal bağlar kurabildiğinden
daha etkili olurken; bütünüyle kalsitten oluşan kireç taşı ve mermerlerde
bu özelliği sağlayamıyordu. Bu soru-

nu aşmak amacıyla kalsit yüzeylerini
hidroksil ile kaplayan, hidroksil oluşturucu dönüştürme tabakaları sağlayan, özel olarak kireç taşları için üretilmiş silan - siloksanların üretilmesi
de, 1995 sonrasında taş koruma pratiğine yeni imkânlar kazandırmıştır.

Epoksi Reçineleri:
Epoksiler, taş sağlaştırma uygulamalarında sığ emprenye, yüzeyde fiziksel özellikleri değişmiş ve mekanik özellikleri artmış bir kabuk oluşturma, doğal taşlara göre çok yüksek
genleşme katsayılarına sahip olma
ve oksidasyon, mor ötesi ışınları ve
SO2 ile kirlenmiş havada degrade
olma gibi çok sayıda olumsuz özellikleri nedeniyle tercih edilmemişlerdir. Silanlar gibi “reversible” (tersinimli) olmayışları da başka bir itici nedendir. Buna karşın üç boyutlu polimer ağları oluşturduklarından, strüktürel reçinelerdir ve yapıştırma, bütünleme uygulamalarında kullanılmışlardır. Taş sağlamlaştırmada Domaslowski ve Strzelcyk
(1986), Gauri ve Appa Rao (1978)
tarafından denenmiş, olumlu ve
olumsuz yönleri gösterilmiştir; ancak fazla ilgi görmemişlerdir. Epoksi - silika melez sağlamlaştırıcılar
ise, sağlamlaştırmada mekanik özelliklerde artışın gerekli görüldüğü
durumlar için denenen yeni sistemlerdir (Cardiano vd., 2005).
Akrilik Monomerleri,
Pre-polimerleri ve Kopolimerleri:
Akriliklerin kullanımı, akrilik kopolimerleri ve özellikle Paraloid
B72’nin kullanımıyla devam etmektedir. Konservatörler, taşınır objelerin, duvar resimlerinin ve taş yüzeylerinin korunması ve sağlamlaştı-
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rılmasında akrilik kopolimeri ve siloksanları birlikte kullanmayı sürdürmektedirler. Ayrıca Paraloid
B72’nin MTMOS’ta çözülerek kullanılması, alkoksi silanda olmayan
adezyon özelliklerinin kazanılmasını sağladığından tercih edilmiştir
(Rossi-Manaresi, 1975). Ancak yüksek poroziteye sahip biyomikritik kireç taşlarında Paraloid B72’nin, düşük emprenye kapasitesi nedeniyle sığ sağlamlaştırma yaparak, yüzeyden kapaklanma ve yapraklanma
şeklinde kopmalara yol açtığı ve genelde dış mekânlarda iyi bir sağlamlaştırıcı olmadığına değinilmektedir
(Delgado-Rodrigues vd., 2010). Paraloid B72 + Dri film 104’ün birlikte kullanımının yaklaşık kırk yıl sonraki korunmuşluk durumunun incelenmesine, özellikle Bologna’daki uygulama yapılmış taş yüzeyler üzerinde devam edilmektedir. Paraloid B72’nin alkoksi silan içinde çözülerek kullanıldığı sağlamlaştırıcının
etkisinin, tek başına Paraloid B72
veya MTMOS kullanımından zayıf
olduğu yayınlanmıştır (Wheeler vd.,
1991). Akrilik/Siloksan kompozitleri
üzerindeki araştırmalar ise sürmektedir. Tarihi patinalarda alçıtaşı ve
kalsitin kalsiyum fosfata dönüştürülmesi ve dayanıklılığın bu yoldan artırılması, küçük yüzeylerde uygulanabilen bir tekniktir (Vazquez-Calvo,
Alvarez de Buergo ve Fort, 2007;
Snethlage vd., 2008).
Kalsit yüzeylerinde hidroksil kaplama yaparak, etil silikatın adezyonunu artırmak amacıyla tartaratlar
ve ‘coupling agent’ kullanılması, kireç
taşlarının sağlamlaştırılmasında alkoksi silanların etkinliğini artırmak-

tadır (Correia, 2005; Correia ve Matero, 2008).
Kendi kendini temizleyen TiO2
nanoteknolojik yüzey kaplamaları,
yüzey erozyonu olmayan düşük boşluklu taş yüzeylerinde yeni yüzey koruma imkânları yaratmaktadır (Ersen ve Verdön, 2010). Bu konuda
araştırmalar hâlen sürmektedir.
Organik sağlamlaştırıcılar, organik solventlerde çözülerek taşın boşluklarına emdirilmekte; polimer, prepolimer veya monomer olarak gönderilmektedirler. Organik solventlerin
konservatörün sağlığı ve çevre sağlığı açısından sakıncalarının olması, sıcak ortamlarda hızlı buharlaşarak sağlamlaştırıcıyı da yüzeye geri
sürüklemeleri ve sığ sağlamlaşmaya neden olmaları; aynı sağlamlaştırıcıların suda emülsiyon olarak üretilmelerine yol açmıştır. Emülsiyonlar,
1990-95 yıllarından bu yana piyasada bulunmaktadır. Ancak nanoteknolojik mikro emülsiyonlar haricinde,
emülsiyonlar solüsyonlara göre daha
az penetrasyon yapmaktadırlar.

YÜZEY KORUYUCULARI
Yüzey koruyucular; su iticiler,
emülsiyonlar, anti-grafitti yüzey
kaplamaları, tuz inhibitörleri, kolloidsilika ve biosidlerdir.
1970’lerden bu yana sağlamlaştırma ve yüzey korumanın tek ürünle
yapılması hedeflenerek, bu doğrultuda araştırmalar yapılmıştır.
Ancak günümüzde bunun gerçekleşmediği, böyle ürünler olmasına
karşın sağlamlaştırma ve yüzey koruma uygulamalarının ayrı ayrı ve
ardışık olarak yapılmalarının daha
olumlu sonuçlar verdiği kabul görmektedir. Örneğin önce etil silikat
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ile sağlamlaştırma yapılması ve 14
gün sonra su iticinin uygulanması
gibi (Félix ve Furlan, 1994). Yüzey
koruyucuların bir bakım programı
dahilinde 5-10 yıl gibi belirli aralıklarla yenilenmeleri genel olarak kabul görmüştür.
Su iticilerin, taş yüzeyine suyun
sıvı halde girmesini önlerken, gaz
halde çıkışını engellememesi yani
su buharı difüzyon direnç faktörünü yükseltmemesi gerekmektedir. Su
iticilerin genel olarak değerlendirildiği çalışmalarda bu konulara değinilmiştir (Charola, 1995). Su iticilerin etkinlikleri, uygulama koşulları ve durabilitelerinin değerlendirildiği bir dizi konferans düzenlenmiştir ve en sonuncusu Brüksel’deki
“International Conference on Water Repellent Treatment of Building Materials:
Hydrophobe V, 2008”dir (De Clercq
ve Charola, 2008). Su itici yüzeyleri, alkoksi silanlar, silikonlar ve
floropolimerler oluşturmaktadırlar. Floropolimer yüzey koruyucuları, 1970’lerden bu yana piyasada bulunmalarına karşın, taş yüzeyine zayıf adezyonları nedeniyle pek
tercih edilmemişlerdir. Daha sonraki gelişmelerle bu sorunun çözüldüğünü savunan yayınlar vardır. Floropolimerli akrilik polimerlerinin
su iticilik özelliklerini geliştirme ve
foto-oksidasyona direnç kazandırma
amacıyla sentezlendiği, 1990’lardaki yayınlarda incelenmiştir (Fassina
vd., 1994). Akrilik dispersiyonları,
oligomerik alkil polisiloksan silikon
reçinesi ve alkil alkoksi silan emülsiyonları piyasaya çıkmışsa da, herhangi birinin uluslararası başarı sağlayacak bir ürün niteliğinde olduğu
iddia edilememiştir.

Suda Çözünür Tuzlarla Yüklü
Taşlar ve Yüzey Koruyucuların Kullanımları:
Sağlamlaştırıcılarda olduğu gibi yüzey koruyucu ve su iticilerde de, sonuçlar; taş yüzeylerin petrografik
ve fiziksel özelliklerine, yüzey erozyonlarının derecesine ve suda çözünür tuzların varlığına göre değişeceğinden bu malzemelerin etkinliğinin
veya kullanılmasındaki sakıncaların, her uygulamadan önce bir koruma laboratuarında raporlandırılması gerekmektedir. Bu tür araştırmalarda taş yüzeylerinde ve porozitede
depolanmış olan suda çözünür tuzların cinsleri, miktarları, duvar yüzeyindeki ve kesitindeki dağılmaları ve
toplam su emme ve kuruma hızında
ve kılcallık katsayısındaki, su buharı difüzyonu direnç faktöründeki değişmeler incelenmelidir. Suda çözünür tuzların yoğun olduğu ve zeminden kılcallıkla emilerek duvarlarda
yükseldiği durumlarda, kriptofloresans (kabuk altı çiçeklenmesi) ve alkoksi silanların suda çözünür tuzların alkali iyonlarının silikatlarını
oluşturarak yüzey kabuklanmalarına
yol açmaları söz konusudur.
Kristal Büyüme İnhibitörleri:
Tuz kristallenme çevrimlerinin yıkıcı etkilerini sınırlamak amacıyla denenen yeni bir koruma metodu “kristal büyüme inhibitörleri”nin
(Crystal Growth Inhibitors) taş yüzeyinden emprenye edilmesidir. Bu konu
1980’lerden bu yana düşünülmekte; ancak uygulama alanına sokulamamaktadır (Puehringer ve Engström, 1985). Konu bir EC projesiyle
yeniden gündeme gelmiştir: SALTCONTROL (Rodriguez-Navarro,
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Hernandez ve Sebastian, 2006). Bu
uygulamalarda, fosfonatlar ve karboksilatlar birlikte kullanılmaktadır. Uygulama yapılan bazı örneklerde, bunlar yüzey çiçeklenmesini kolaylaştırarak iç gerilmeleri azaltmış;
bazı örneklerde ise tuz çözeltilerinin konsantrasyonlarını doyma ötesi
noktasına taşıyarak yüzeyde kristallenmeyi artırmış ve yüzey erozyonunu hızlandırmışlardır. Mimari korumada pratikte bu uygulamalar yapılmamaktadır; henüz deneme aşamasındadır.

Kalsiyum Oksalat Kaplama ve
Diğer Yüzey Kaplamaları:
Kalsiyum oksalat tabakası oluşturarak, kireç taşı ve mermer yüzeylerinin hava kirliliği ortamına ve iklimsel bozulmaya dirençli kılınması isteği de önerilen yüzey koruma yöntemlerinden biridir. Yüzeye uygulanan amonyum oksalat çözeltisi, kalsiyum karbonat ve kalsiyum sülfatla tepkimeye girerek, ince bir kalsiyum oksalat tabakası oluşturmaktadır. Aynı uygulama, jel kompresiyle
de yapılabilmektedir. Kalsiyum karbonat, hidrofilik bir yüzey kaplaması olan kalsiyum oksalata dönüştüğünde; asit yağmuru veya diğer kirli
hava ile etkileşme mekanizmalarıyla
ortaya çıkan başkalaşma (alteration)
sürecini engellemektedir (Doherty
vd., 2007; Sikka vd., 2008; Charola vd., 2010). Charola, uygulamaların ince bir taş tozu + kalsiyum oksalat badanasıyla daha başarılı olduğunu; ancak bu uygulamaların estetik açıdan tatmin edici olmadığını
vurgulamaktadır.
Kireç taşı tozu ve kireç badanasının yüzey koruyucu olarak sürülmesi,

yeni bir buluş gibi sunulsa da; 1926
yılında yüz yıldır kullanılan bu “shelter coating” tekniğinin estetik değeri yüksek kireç taşı yüzeylerinde kullanılmasının barbarlık olarak yorumlandığını görüyoruz (Marsh, 1926).
Fransa’da yakın dönemde araştırılan
bir teknikte, bakteriler kullanılarak
kireç taşı yüzeyinde kalsit bir koruma
amaçlı geçici tabakanın oluşturulması denenmektedir (Orial, Vieweger ve
Loubiere, 2003).
“Biyokalsifikasyon” denilen biyolojik yöntemlerle kireç taşı yüzeylerinde kalsit kaplama yöntemi, tarihi
gelişimi ve mekanizmadaki yenilikler
ele alınarak Tiano tarafından yayınlanmıştır (Tiano, 2008).
Kolloid silika uygulamasıyla, kireçtaşı yüzeyinde mikro çatlakların ve boşlukların doldurulması ve
bu yöntemle bir yüzey koruma tabakası oluşturulması, kalsit kaplamaya benzer başka bir yaklaşımdır. Yüzey kaplaması su itici olmakla birlikte, bütünüyle hidrofobik bir yüzey oluşturmamaktadır. Bu yöntem,
Ürdün Petra’daki kumtaşı yüzeylerinin korunması amacıyla arazide uygulanmıştır (Simon, Shaer ve Kaiser, 2006).

Biosidler:
Biosidlerin, taş yüzeylerinin mikrobiyolojik ve biyolojik bozulma süreçlerine karşı korunmaları amacıyla uygulanmasının uzun bir geçmişi vardır.
Biosidlerin etkisinin makul sürede
kalıcı olması, taş yüzeyiyle tepkimeye
girmemeleri ve taşın rengini değiştirmemeleri, etkin olmadan yağmur suyuyla yıkanmamaları, ultraviyole ve
oksidasyonla bozulmamaları ve çevre
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sağlığı açısından sakıncalı olmamaları
beklenmektedir.
Bu parametrelerin tümünün karşılandığı bir biosid henüz yoktur.
Hatta bazı biosidler, çevre kirliliği
ve sağlığı açısından sakıncalı bulunmuş; kullanılmaları yasaklanmıştır.
Biosidlerin etkinliği konusunda laboratuvar ortamında ve yerinde uygulamalar yapılarak sonuçlar karşılaştırmalı olarak yayınlanmıştır (Monte
vd., 2000).

Mantar Mücadelesi Yöntemi
(Orial ve Brunet, 2004):
Likenlerin, düşük basınçlı kuru buz
uygulamasıyla (Rosato, 2008) ve Lazer ile temizlenmeleri (De Cruz vd.,
2009) denenmiştir. Caneva, Nugari
ve Salvadori, biosidlerin sınıflandırılmalarını ve etki alanlarını, yan tesirlerini ayrıntılı olarak anlatmaktadırlar (Caneva vd., 1991). Su itici yüzey
filmlerinin, taşın su içeriğini düşük
tuttuğundan biyolojik bozulma süreçlerini kısıtladığı yolundaki genel düşünce sürmektedir. Likenlerin ve alglerin temizlenmesinde geleneksel su
buharı yönteminin kullanılması, çevre kirliliği açısından zararsız bir teknik olarak sunulmaktadır.
Anti bakteriyel uygulamalar, antibiyotiklerin taş yüzeyine uygulanması ilkesine dayanmaktadır; ancak bu
konuda çok sınırlı araştırma ve uygulama yapılmıştır.

UYGULAMALARIN
ETKİNLİKLERİNİN 		
ARAŞTIRILMASI
Birçok araştırmacı, kullanılan sağlamlaştırıcı ve su iticilerin etkinliklerini araştırmak amacıyla deney
programları oluşturmuş ve bunla-

rı yayınlamıştır (Sasse ve Snethlage,
1996; Laurenzi Tabasso ve Simon,
2006; Bracci vd., 2008). 1970’lerden bu yana bu konuda sayısız yayın
yapılmıştır; ancak sonuçların karşılaştırılması, deney programlarının
farklı oluşlarından ötürü her zaman
mümkün olamamaktadır. RILEM
(Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, Systèmes
de Construction et Ouvrages), Comission 25-PEM (Protection et Érosion des
Monuments) çalışma grubu, RILEM
(1980) tarafından oluşturulmuştur
ve bu konuda halen çalışmalar sürmektedir. CEN (Comité Européen de
Normalisation) Teknik Komite - 346
tarafından, deney metodları ve programları standartlaştırılmıştır (Fassina, vd., 2008). Uygulamanın etkinliğine ilişkin araştırma deney programları, laboratuvarda uygulama
sonrası ve yerinde yapılmış uygulamaların uzun süre sonra araştırılmaları olarak iki bölümde incelenmektedir.
Örnekler üzerinde uygulama sonrasında laboratuvarda yapılan araştırmalar, penetrasyon ve konsolidasyon derinliği, toplam boşlukluluk
(açık ve kapalı boşlukluluk) ve boşluk boyutu dağılımıdır. Ayrıca SEMEDX analiziyle Line-scan yapılarak,
sağlamlaştırıcının içe doğru yerleşmesi ve boşluklarda yerleşme/yapılanma formunun izlenmesidir.
Ayrıca su emme, yüzey sertliği, delme direnci (drilling resistance profile) ve ultrasonik hız ölçümü de fiziksel özelliklerdeki gelişmeleri izlemek
amacıyla uygulanmaktadır. Boşluklardaki sıvı ve gaz haldeki suyun hareketindeki değişmeleri yorumlamak
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için; toplam su emme, kılcallık katsayısı, kuruma hızı ve su buharı difüzyon direnç faktörünün hesaplanması, birlikte yapıldığı zaman daha
gerçekçi değerlendirme imkânı vermektedir.
Sağlamlaştırıcı ve su iticinin birlikte uygulanmasının ve tekrarlanan
su itici katmanlarının boşluk boyutu
dağılımında yol açtığı değişiklikler,
her taş cinsinde ve korunmuşluk durumundaki taş eserde farklı olduğundan; bu konudaki bilgiler çok genel
kavramlar halinde olup özel durumlar için genel geçer veriler olarak değerlendirilmemelidirler.

Su İticilerin Etkinliklerinin
Denenmesi:
Su iticilerin etkinliklerinin denetlendiği deney programlarında temas açısı (Contact angle)-su emme deneylerinin yeterli görüldüğü araştırmalar
vardır. Ancak bunların, daha önce
verdiğimiz bilgilere dayanarak yetersiz olduklarını söyleyebiliriz. Asit
yağmuruna karşı direncin denendiği
programlarda ağırlık farkı, deiyonize suda ve %2 seyreltik H2SO4 çözeltisinde bekletme ve ağırlık kaybı ile
uygulama öncesi ve sonrasında suda
çözünür tuzların kantitatif analizleri
yeterli görülmektedir. Ayrıca yüzeyin
eskitme öncesi ve sonrası SEM-EDX
analizleri yapılmaktadır. Su iticilerin suda çözünür tuzların çözeltilerine karşı koruma etkinliğinin araştırılmasında karbonat, sülfat, nitrat
ve klorür tuzlarının doğada rastladığımız konsantrasyonlardaki çözeltilerinin hazırlanarak gözlem yapılması;
ayrıca doymuş çözeltiler hazırlanarak
aynı gözlemlerin sürdürülmesi yararlı olacaktır.

RILEM 25-PEM ve 59-TPM
(Traitment des monuments en pierre),
RILEM 1978, ve İtalyan NORMAL komisyonu çalışma sonuçları (Alessandrini ve Pasetti, 2004)
dilimize tercüme edilmemiştir.
Avrupa’da taş koruma deney programlarında kullanılan EN standartlarının ise bir kısmı TSE’de
mevcuttur.
CEN Teknik Komitesi,
Fassina’nın yürütücülüğünde Alman
DIN, İtalyan NORMAL ve diğer
normları birleştirerek tek EN normu
hazırlama çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer normlar, ASTM (American Society for Testing Materials) ve RILEM komitelerinde bulunabilmektedir (www.astm.org ve www.rilem.
net).
Sağlamlaştırıcı ve su iticilerin
uzun yıllar sonra iklimsel bozulma
ortamındaki kalıcılık ve etkinliklerinin araştırılması, kısa bir geçmişi olan bu malzemelerin kabul görmeleri açısından önemlidir. Bir taş
sağlamlaştırıcının farklı iç gerilmelere yol açarak yüzey erozyonunu
hızlandırması veya bir su iticinin
zamanla su iticilik özelliğinin azalması ya da kaybolması, koruma uygulamasının “yerinde etkinliğinin”
araştırılması için önemli parametrelerdir.
Bu bağlamda, uygulama yapılmış yapılarda yerinde gözlem ve bazı
testlerin yapılması veya yapının estetik değeri izin veriyorsa örnek alınarak laboratuvarda araştırmaların
sürdürülmesi söz konusudur. Yerinde gözlemler ve yapı cephelerinin tümünün gözlemlenmesi ve izlenmesi, örnek üzerinde laboratuvarda ça-
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lışmaktan daha akılcı görülmektedir.
Laboratuvar araştırmalarının, sağlam görünen yüzeyin altında meydana gelmiş olabilecek sorunları tespit
edebilecek şekilde programlanması
gerekmektedir.
Su itici uygulanmış kireç taşı
yüzeylerinin hava kirliliği ortamında kirlenmeye karşı dirençli oldukları ve daha uzun sürede kirlendikleri kabul edilmiş bir fenomendir. Su itici olarak genelde
silan-siloksanlar ve genelde alkoksi silanlar kullanılmaktadır. Ayrıca,
florinatlı akriliklerin daha etkin olduğuna dair bir çalışma vardır (Moreau vd., 2008). On yıllık bir doğal
eskime sürecinden sonra yapılan bu
araştırmanın sonuçları, genel geçer
bir veri olarak kabul edilmemelidir.
Özellikle kalsit yüzeylerine hidroksil kaplama yapan alkoksi silanların etkinliklerinin sonuçları konusunda kesin veri yoktur. Yalnızca
taşların sülfatlaşma oranlarının değişmediği, mikro kumlama ve lazer ile temizleme uygulamalarında
temizlemenin zorlaştığı ve su itici
içeren temizlenmiş yüzeylerin renklerinin beyazlaştığı savunulmaktadır. Lazerle temizleme sonrasında
görülen renk sararması, su itici uygulaması yapılmış yüzeylerde daha
az gözlemlenmiştir.
Mermer yüzeylerde uygulanmış
olan sağlamlaştırıcı ve su iticilerin,
Venedik örnekleri üzerinde (19792005) uzun vadedeki etkinlikleri
araştırılmıştır. Araştırma, yerinde ve
laboratuvarda örnekler üzerinde yürütülmüştür. Bu araştırmada Paraloid B72’nin geri alınamaz hale geldiği
ve taştan ayrılamadığı saptanmıştır.

Buna karşın, alkoksi silanlar da tersinimli değildir ve ‘reversibility’ kavramı mimari korumada tartışmalıdır.
İleride daha başarılı bir taş sağlamlaştırıcının bulunması durumunda,
uygulanmış olan sağlamlaştırıcının
geri alınması ilkesine dayanan bu
kavramın yapı cephelerinde tam uygulanabilirliği hep sorgulanmıştır.

Koruma Biliminin Verilerinin
Pratikte Değerlendirilmesi ve
Bütünsel Düşünme:
Koruma bilimi kapsamında, bilim
adamları ve konservatörler tarafından yapılmış araştırma sonuçlarının uluslararası platformlarda tartışılması ve elde edilen sonuçların mimari koruma ve obje koruma
pratiğine katkılarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Münferit bir
araştırmanın sonuçlarını dikkate
almak için öncelikle araştırmacının
bilimsel geçmişine, araştırma programına ve bu programda kullandığı deney standartlarına bakmak gerekmektedir. Bunlar izlenerek, sonuçlarının tekrarlanma oranına da
dikkat edilmelidir. Yani araştırmacının, söz konusu araştırmanın geçmiş verilerine vâkıf oluşu ve ileri
sürdüğü sonuçların başka çalışmaların sonuçlarıyla da desteklenmesi
beklenmektedir.
Pratikte ise, uygulama kararına yol gösteren birincil ölçütler: taşın yüzey erozyonu hızının normalden farkı, mineral kompozisyonu, jeolojik formasyonu ve buna bağlı olarak boşluk yapısı ve boşluk boyutu
dağılımıdır. Örneğin tozuma, kırıntılanma ve kavlanma şeklindeki yüzey erozyonlarında, makro boşlukluluğun hakim olduğu iç yapılarda
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sağlamlaştırma uygulamaları iyi sonuç vermektedir. “Contour Scaling” ve
yapraklanma şeklindeki yüzey erozyonlarında, “pinning” (çivilenme) ve
mikro enjeksiyonla birlikte sağlamlaştırma etkin olmaktadır. Bağlayıcı matrisin erimesiyle kırıntı, çakıl
veya kavkıların serbest kaldığı durumlarda ise, derin emprenye edilme koşuluyla sağlamlaştırma etkili
olabilmektedir. Buna karşın, küçük
parça kopmaları (chipping) şeklinde
ayrışan sert taşlarda sağlamlaştırma
uygulamasının hiçbir anlamı yoktur.
Uygulama konusunda doğru karar vermek kadar, uygulamanın etkinlik ömrünü saptamak ve yapıya bir periyodik bakım-onarım programı hazırlamak da gerekmektedir.
Taş sağlamlaştırmanın başka bir
ön koşulu da, yapıdaki aksayan de-

tayları düzeltmek ve su tuzaklarını gidermek; böylece dış yüzeyden
sağlamlaştırılan taşa suyun başka
yollardan girmesini önlemektir. Bu
da suyun; çatı, kat silmeleri ve diğer yatay yüzeylerden perkolasyon
(filtrasyon / süzülme) yoluyla ve zeminden kılcallıkla yükselmesinin
engellenmesi ile mümkündür.
Görüldüğü üzere, yüzey sağlamlaştırma ve kozmetik onarımlar mimari konservasyon ve restorasyonun bir bölümü olarak ele alındığında, karar verme ölçütleri salt
konservasyon amaçlı araştırma sonuçlarından öte bilgi ve çözüme yönelik “bütüncül” değerlendirmeleri
gerektirmektedir. Bilgilerimiz her
geçen gün artmakta, ancak çözümler aynı oranda gelişmemektedir.
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DEĞERLENDİRMELER
Ahmet Güleç:

Oturumumuzun ikinci konuşması için Koruma ve Restorasyon Firmaları Derneği başkanı Sayın Saadet Sayın’ı derneğin koruma alanında mesleki gelişim programları hakkında bilgi vermesi için kürsüye davet ediyorum.

KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2011

KORUMA ALANINDA MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMLARI
Y.Mimar SAADET SAYIN*

Kültürel Mirasın Korunması Sürecinde Kalifiye Uygulama Elemanı
Eğitim Programı (2005-2010)
Vakıflar Genel Müdürlüğü Hizmetçi Eğitim Programı (2008)
Müzeden Yapıya Kültürel Mirasın
Korunması Eğitimi Projesi (20112012)
Derneğimiz, kısaltılmış ismiyle
KOREFD Mayıs 2003 tarihinde kurulmuştur. Üyelerinin büyük bir bölümü kamu restorasyon uygulamalarının yükleniciliğini en az 10 yıldır
yürüten mimar ve inşaat mühendislerinden oluşmaktadır.

Koruma Alanında Mesleki
Gelişim Programlarının Hedefleri:
Türkiye’nin kültürel mirasının
korunması, restorasyonu ve bakımı
uygulamalarında kültür değerlerinin
bizden sonraki nesillere tüm özgün
niteliklerini koruyarak sunmak, bu
bilinçle hizmet veren firmaların
gelişmesine olanak vermek,
Uluslararası kuruluşlar ve kurumlar ile koruma ilkeleri ve normlarında uygulama yapmaya yönelik
çalışmalar geliştirmek,
Uygulama elemanı sorununa
somut bir çözüm getirmek üzere
eğitim programları hazırlamak
Kültürel Mirasın Korunması
Sürecinde Kalifiye Uygulama Elemanı
Eğitim Programı, restorasyon uygulamalarında uzmanlık gerektiren
konularda bilgi ve becerilerin uzun
vadede yaygınlaştırılması; çağdaş ve

geleneksel uygulama teknik ve
yöntemlerine hakim zanaatkar ve
sanatkarların yetiştirilmesi ve
istihdamı yoluyla uygulama kalitesinin yükseltilmesi ve meslek içi
özdenetim mekanizmalarının
yerleşik hale gelmesi temeline
dayanmaktadır.
2005 Yılı Eğitim Programı
Destekleyen: Avrupa Birliği
Ortaklar: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı
İstanbul Valiliği
Balat-Fener Kültür ve Güzelleştirme
Derneği
İstanbul Sıvacı, Boyacı İnşaatçılar
Esnaf Odası
2007 Yılı Eğitim Programı
Destekleyen: TC Başbakanlık
Vakıflar Genel Müdürlüğü
2009, 2010 Yılı Eğitim Programı
Destekleyen: İstanbul 2010 Avrupa
Kültür Başkenti Ajansı
Ortaklar: TC. Başbakanlık Vakıflar
Genel Müdürlüğü
TBMM Milli Saraylar Daire
Başkanlığı

Teorik Eğitim
Süresi iki aydır.
İçeriği; koruma bilinci, teknik
altyapı bilgileri, koruma politikaları,
koruma ilkeleri, geleneksel yapım
sistemleri, geleneksel malzemeler,
bozulmalar ve konservasyon teknikleri

Teknik Geziler
Kentte tarihi ve kültürel odak oluşturan birçok noktaya, eğitmenler yürütücülüğünde gerçekleştirilen gezi-

* Y.Mimar Saadet Sayın KOREFD, Koruma ve Restorasyon Firmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
e-posta: saykainsaat@gmail.com
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lerde evrensel koruma ilkeleri vurgulanmakta, ülkemizdeki uygulamalara ilişkin bilgi ve görüşler yapılar
üzerinde örneklendirilmektedir.
Teknik gezilerde;
Geleneksel strüktürlere, taşıyıcı
sistemlere ve uygulama detaylarına
ilişkin örnekler sunulmaktadır.
Yapı elemanlarının, malzemelerinin birebir incelenmesi sağlanmaktadır.
Yapılardaki bozulmalar yerinde
gösterilerek, nedenleri ve uygun onarım teknikleri konusunda bilgiler
aktarılmaktadır.
Teknik eğitim günlerinde özel
uygulamalar eğitmenler denetiminde
uzman ustalar tarafından katılımcılara aktarılmaktadır.
Kullanılan malzemeler, araç ve
aletler tanıtılmakta, detaylar aktarılmaktadır. Ardından her katılımcıya
uygulamayı gözetim altında deneme
olanağı tanınmaktadır.
Son iki programın katılımcıları uygulama eğitimi çerçevesinde TBMM Milli Saraylar Daire
Başkanlığı’na bağlı atölyelerde çalışma olanağı bulmuştur.
Uygulama Eğitimi:Süresi yedi aydır.

Amaç: Şantiyedeki becerileri geliştirmektir.
Yöntem: Uzman ustalar denetiminde çıraklık.
İçerik: Geleneksel malzemeler, Geleneksel strüktürler, Konservasyon
teknikleri, Temizlik uygulamaları,
Bakım ve onarım yöntemleri
Hedefler:
Eğitim programının, ulusal ve
uluslararası ölçekte, yerel koşullara
uyarlanarak devam ettirilmesinin
sağlanmasında yürütücülük ya da
danışmanlık yelpazesinde katkıda
bulunmak.
Türkiye’de koruma uygulamalarında çalışan ustalar arasında bilgi
paylaşımı sağlamak için seminer ve
atölye çalışmaları düzenlemek.
Koruma alanında proje ve uygulamanın kesiştiği ara düzlemde
karşılaşılan sorunları ortaya koymak
ve dil birliği sağlamak üzere sektördeki aktörleri bir araya getiren
toplantılar organize etmek.
Restorasyon uygulama ihale
şartnamelerinde, sertifikalı uygulama elemanı istihdam etme şartının
getirilmesini sağlamak.

Bu bildiri; Saadet Sayın’ın, 13-14 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Kargir Yapılarda Koruma
ve Onarım Semineri’nde yapmış olduğu sunumdan alınmıştır.
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DEĞERLENDİRMELER
Saadet Güner:
Oturumun başında bahsettiğim Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde
KOREFD’i de ziyaret programımıza almıştık. Biz bir sivil toplum örgütüyüz
ve bir başka sivil toplum örgütünün son derece başarılı bulunan eğitim programını çok detaylı bir şekilde incelemek bizi öncelikle çok mutlu etti. Özellikle İtalyan konuklarımızın ve Türk akademisyenlerimizin çalışmalarınızı,
eğitim programınızı oldukça başarılı bulduğunu bize kesin olarak bildirmesi de ayrıca ikinci kez tekrar gurur duymamıza neden oldu. Dolayısıyla bundan sonraki aşamalarda da özellikle iş birliğinin geliştirilmesini öneriyorum
ve teşekkür ediyorum.

Saadet Sayın:
Ben teşekkür ediyorum iyi dilekleriniz için. Avrupa genelinde projemizin bilinirliği oldukça fazla, 2008 yılında Avrupa Konseyi Kültür Yönlendirme
Komitesi (CDCULT) Genel Direktörü Robert Palmer KOREFD’in çalışmalarına yönelik bir sunum talebi ile Türkiye’ye geldi. Kültür Bakanlığı’na yazdığı bir mektupla böyle bir talebi dile getirmişti. Tüba’nın binasında böyle bir sunum gerçekleştirdik ve böyle bir proje Avrupa’da yok dedi. Bizi
Saraybosna’ya davet etti. Dünya sürecinde yeni bir eğitim programı başlatacaklar, Avrupa Birliği’ne üye olan son 9 ülke için. Bu ülkeler için bir eğitim
programı hazırlanmasına yönelik, biz yöneticiler olarak oraya gittik ve toplantılara katıldık. Avrupa Birliği üyesi olan bu 9 Balkan ülkesi için bir eğitim projesi yapıp yapamayacağımızı öğrenmek istediler. Ama şunu izledik,
Balkanlar’da gerçekten alt yapı yok. Şantiyeleri gezdik, şantiyelerde çalışan
ne deneyimli uzman mimar ne de restorasyon teknikeri var. Şantiyelerde çalışan ustalar zaten yetersiz, firmalar bilinçsiz. O nedenle şöyle bir öneride
bulunduk; siz bölgedeki her ülkenin 3- 4 mimarını Türkiye’ye gönderin, biz
önce mimarları eğitip korumaya nasıl bakılacağını, teknik alt yapıların nasıl
oluşacağını anlatalım, öğretelim. Onlar da gidip alt yapıları hazırlasınlar ve
bizde ondan sona gelip katkıda bulunalım diye öneride bulunduk. Süreç böyle devam ediyor, teşekkür ederim.

Doç. Dr. Ahmet Güleç:
Saadet Hanım’a bu gayretli çalışmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa almak isteriz. KOREFD’in bu başarısında; bu konuyla ilgili olan
firmalarımızın hassasiyetinin yanında, başta Prof.Dr. Cevat Erder olmak
üzere üniversitelerden destek istenmesi ve üniversitelerinde de bu konuya
destek vermesinin etkisi var. Aynı şekilde KUDEB için de bu durum geçerli.
Böyle bir desteği gönüllü olarak verince sonuçlarda gayet başarılı oluyor. Bu
gelişmeler hem ülkemiz için hem de yurtdışından gelen talepler ve izlemelere baktığımızda diğer ülkeler için de önemli oluyor. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.
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2.OTURUM AÇILIŞ KONUŞMASI
Oturum Başkanı Prof.Dr. Ahmet Ersen:
İkinci oturumu Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü denetiminde İstanbul’da
yapılan kârgir yapı restorasyonları başlıklı sunumuyla Esin Demirel İşli ile başlayacağız. Esin
Hanım çok uzun yıllardır çalışmalar yapan değerli bir restoratördür. Kendisinin bilgilerinden faydalanalım.
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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL 1. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDE İSTANBUL’DA YAPILAN
KÂRGİR YAPI RESTORASYONLARI
Dr. ESİN DEMİREL İŞLİ*

Kârgir Yapılarda Müdahale
Yöntemleri
Stürüktürde Yapılan Uygulamalar:
Yeniden Yapım,Dikiş-Çelik Kenet
Gergi-Ankraj-Çemberleme
Enjeksiyon
Ahşap Hatıllar
Kesit Genişletme
Payandalama
Yüzey Müdahaleleri:
Bütünleme
Plastik Onarım
Temizlik Çalışmaları
Konservasyon Uygulamaları:
Sağlamlaştırma
Su İtici Uygulamaları
Temel Müdahaleleri:
Kazık
Enjeksiyon
Kuyu Temel
Yeniden Yapım Uygulamaları:
Mevcut malzeme ve strüktür onarım yapılamayacak durumda ise, bu
durum öncelikle bilimsel olarak tespit edilir ve raporlandırılır. Detaylı rölöveleri hazırlandıktan ve gerekli numaralandırmalar yapıldıktan
sonra sökülerek istiflenir. Yapımda tekrar kullanılacak malzeme ayrılır. Yeni üretilecek olanlar rölövesine
ve 1/1 kalıplarına göre uygun malzeme ile yeniden üretilir. Sökülen yapı
parçası geleneksel yöntemler de gözetilerek yeniden inşa edilir.
Bu uygulamalar daha çok sınırlı ola-

rak duvarlarda ve minarelerde uygulamaya konulmaktadır. Parça ölçeğinde yeniden yapım uygulamaları
da yapılmaktadır.
Bu uygulamalara örnek olarak
Aksaray’daki Pertevniyal Valide Sultan Camii’nden ön tespit çalışmalarına değinirsek; öncelikle rölöveler, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştı. Kurul onayından geçmişti. Ancak onarım sırasında birçok şey
yeniden elden geçirildi. Bu bağlamda
hasar tespit paftaları hazırlandı, beraberinde malzeme analiz paftaları hazırlandı. Bunlar için laboratuvar analiz sonuçları dikkate alındı. Sadece
bakarak, görerek değil, bilimsel veriye dayalı.
Taş tespit paftaları taş değişimi ve
hangi taşlar ne şekilde olacak bunların işlenerek daha sonra uygulamaya
geçilecek. Müdahale paftalarında belirtilen taş değişimi yapılacak yerler
tespit edildikten sonra çürütülecek kısımların ölçüleri alındıktan ve taş boyutları çıkarıldıktan sonra çürütme
yapılır. Daha sonra analiz sonucunda belirlenen ve uzmanlar tarafından
onaylanan taşlar ustalar tarafından işlenerek yerine yerleştiriliyor.
Bunun yanı sıra yine Aksaray Valide Sultan Camii’nde parça ölçeğinde yeniden yapım uygulamaları yapıldı. Onarımı mümkün olmayan
aşırı derecede hasarlı ya da yok olmuş elemanların rölövesine uygun
olarak, geleneksel yöntemler gözeti-

* Dr. Esin Demirel İşli, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü
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lerek yeniden yapılması restorasyon
çalışmaları içinde yerini aldı. Parça ölçekli taşların yerine montesi yapılırken ankraj çubukları araldit –
anchor bond epoksi reçine esaslı bir
bileşenle yerine monte edildi. Yükü
daha fazla alması ve korozyona karşı
daha dayanıklı olması bilindiğinden
bu yöntem seçilmiştir. Aynı çalışmanın bir başka tarafı taşlar yerine yerleştirilirken arkasında bulunan boşluklar enjeksiyon yöntemiyle doldurulur. Yüzeyden 1cm kalacak şekilde bırakılır.
Aksaray Valide Sultan Camii’nden
minareye yapılan çalışmaları özetleyelim. Minare her zaman sökülüp takılan bir şekilde karşımıza çıkmaz..
Aksaray Valide Sultan Camii’nde ise
sıkıntılı bir minare vardı. Bunun
için yarıya kadar sökülüp yeniden yapılması gerekiyordu. Ön çalışmalarda
minarenin strüktürel kurgusu araştırıldı perspektif çizimleri yapıldı. Minare rölövelerinde genellikle yanlış
çizimler karşımıza çıkıyor.
Her sıra taş için detay çizimleri yapıldı. Detay rölöveleri ve imalat kalıpları hazırlandı. Minare taşlarının kalıbın taşlar üzerine çizildikten sonra ustalar tarafından istenilen
profilin taşlara işlendi. Minarenin
yeniden yapımı sırasında en önemli husus, minare taşları yapıldıktan
sonra yerine çıkarılmadan önce yerdeyken bunların birbirine alıştırılmasıdır. Aksi takdirde bu alıştırma
yapılmadan yukarı çıkartılması halinde tatsız sonuçlarla karşılaşmamıza neden olur. Minare taşları çıkarıldı. Montesi yapılırken kenet ve zıvanalarla paslanmaz çelikle geleneksel yöntemlerle kurşun akıtılır. Bu

minare her zaman karşımıza çıkmayan ölçekte alçak ve yüksek kabartma
süslemeleri olan bir minareydi.

Bir başka uygulama;
Süleymaniye Camii Doğu Cephesi
Üç Şerefeli Minare Peteğinin
Yeniden Yapım Uygulaması
Petek kısmının son dört sırasındaki taşlar kenet ve zıvananın aşırı korozyona uğraması nedeniyle ayrışmıştı. Bu taşların sökülmesi, statikçilerce ön görüldü. Sökülerek, aynı
taşlarla yeniden örülmesi çalışması,
ön tespitler, daha sonra bu dört sıraya ilişkin açılım rölövesi üstünde hasar tespit paftasının hazırlanması ve
bu dört sıra taşın yerinden sökülmek
üzere hazırlıkların yapılması ve taşların numaralandırılıp sökülmesi.
Taşlar numaralandırılıp söküldükten
sonra üzerinde gerekli düzeltmeler
yapılıp tekrardan yerine yerleştirildi.
Aynı numara sırası ile eski orijinal
malzeme kullanıldı, atılmadı. Çünkü
taşlar sağlamdı. Paslanmaz çelik kenet ve zıvana kullanımı ile yine kurşun akıtılarak yeniden örülmesi bir
örnek olarak gösterilebilir.

Demir Hatıl, Paslanmaz Çelik
Gergilerle Çemberleme
Kelepçeleme Yöntemleriyle
Yapılan Güçlendirme Çalışmaları

Süleymaniye Camii minare çekirdeğinde çatlaklar tespit edilmişti. Prof.
Dr. Feridun Çılı’nın tespitleriyle ve
önerileriyle öncelikle minare çekirdeğinin açılım projesi hazırlandı. Projenin üzerine çatlaklar doğru bir şekilde işlendi ve yapılacak müdahaleler bu pafta üzerinde gösterildi. Öneri doğrultusunda, çatlaklara öncelikle enjeksiyon yapıldı,daha sonra her
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iki tarafından delinerek hazırlanan
paslanmaz çelik kelepçe ve paslanmaz çelik bulonlar ankre edilerek kelepçeleme işlemi tamamlandı. Bu şekilde minarenin en azından sökümü
engellenmiş olundu. Bu yöntem kullanılmasaydı minarenin epey bir bölümünün sökülmesi gündeme gelecekti. Eskiden bu uygulamalar minare sökülerek yapılırdı. Bugün bilimsel yaklaşımlarla çalışıldığı için
en azından söküm sırasındaki tahribat önlenmiş oldu. Sonuçta minareyi
söktüğünüz zaman aynı şekilde ancak farklı taşlarla yapıyorsunuz.

Fatih Camii Restorasyonunda
Güçlendirme Çalışmaları
Revaklı Avlu Gergi Güçlendirmesi
Fatih Camii revaklı avlu ve son cemaat yeri sütun başlarından geçen
gergi sistemi, kuzeydoğu-kuzeybatı
kesişimindeki köşe kubbe kemerinde hasar görmüş ve sütun başlığından ayrılmıştı. Böylelikle tüm avluyu çepeçevre dönen demir gergi sistemi işlevini kısmen kaybetmişti. Gergi sistemini güçlendirmek için mevcut gerginin 25cm kadar üzerinden
ikinci bir gergi sitemi paslanmaz çelik malzemeden yapılarak, avlunun
kuzeydoğu ve kuzeybatı cephesinde
mütemadi olarak yapılmış, kuzeybatı
ile güneybatı cephelerinin kesişimindeki sütun başlığında sonlanarak tamamlanmıştır. Paslanmaz çelik gergi
uçları, dış duvarda çıktığı noktalardan flanşlarla kapatılmıştır.

Revaklı Avlu Sütun Başlarında
Demir Çember Güçlendirmesi
Revaklı avlu ve son cemaat mekanında bulunan 18 adet sütunun sütun başlıklarını çevreleyen demir

çemberler, korozyona uğramış, çeşitli yerlerinde kopmalar meydana
gelmiş ve çemberler işlevlerini kaybetmişti. Mevcuttaki çemberler sökülerek yerlerine kesitleri Bilim Kurulu tarafından belirlenen paslanmaz çelik malzemeden çemberler yapılarak, sütun başlığının iki yerinden sıkıştırılarak yerleştirilmiştir.

Dolaşmalık Kurşunu Altındaki
Demir Hatıl Sistemi Güçlendirmesi
Cami üst örtüsünde, kuzeydoğu ve
güneybatı minarelerinin altına denk
gelen alandaki su kanallarının içinde demir hatıllar olduğu görülmüş,
hatılların özellikle yüzeye yakın yerlerinde korozyona uğradıkları tespit edilmiştir. Caminin rölöveye göre
+16.00 kotunda bulunan demir bir
simitin içine girerek iki yönde devam
eden demir hatıllar, tüm yapıyı bu
kotta çepeçevre geçtiği düşünülmektedir. Su aldığı yerlerden korozyona
uğrayan demir hatıl ve simit sistemi,
ulaşılabilen son noktaya kadar araştırılarak, gerekli yerlerde horasan harcı ve tuğla dolgular alınarak açığa çıkarılmıştır. Korozyona uğramış demir hatıl ve demir simitler, ulaşılan
yerlere kadar özgün malzeme ile değiştirilmiş, mevcuttaki hatıl ile ona
eklenen yeni demir hatıl paslanmaz
çelik lamalar ve bulonlarla bağlanmıştır. Hatıllar, uç noktalarından
demir simit içerisine yerleştirildikten
sonra simit içine kurşun dökülerek
güçlendirme işlemi tamamlanmıştır.
Yeni demir hatıl ve simitler çinko
esaslı epoksi boya ile korozyona karşı
boyanarak güçlendirilmiş, açılan yerlerin tuğla dolgusu, horasan sıvası,
çamur sıvası ve kurşun kaplaması yapılarak alanlar kapatılmıştır.
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Yarım Kubbe Pencere İçi
Tabanlarında Demir Hatıl
Sistemi Güçlendirmesi
Cami yarım kubbeleri içlik-dışlık
arasındaki tabanlarda demir hatıldemir simitten oluşan hatıl sisteminin izine rastlanmıştır. Dolgular alınarak tüm sistem açığa çıkarılmış,
demir hatıl ve simitlerin bir kısmının korozyona uğrayarak hasar gördüğü tespit edilmiştir. Hasarlı demir
hatıllar uygun yerlerinden kesilmiş,
özgün malzemesi olan demir hatıllarla paslanmaz çelik lama ve bulonlarla bağlanarak güçlendirilmiştir. Yeni
malzemeler çinko esaslı epoksi boya
ile boyanarak, ömürleri arttırılmıştır. Son olarak horasan harcı ile dolgusu yapılarak kapatılmıştır.

Yarım Kubbe Pencere İçi Üst
Kotlarında Demir Hatıl Sistemi
Güçlendirmesi
Cami yarım kubbeleri içlik-dışlık
arasında tabandan yaklaşık 1.60 m
yüksekliğinde duvar yüzeyinden kesilmiş olduğu gözlemlenen ahşap hatıl sistemi bulunduğu tespit edilmiştir. Ahşap hatılların özgün malzemeyle ihya edilmesi mümkün olmadığından, tüm yarım kubbeyi içeriden geçen paslanmaz çelik lamalarla
bir sistem üretilmiştir. Kesilmiş ahşap hatılların duvar içerisinde girdiği noktalar boşaltılarak temizlikleri
yapılmış, paslanmaz çelik lamalar bu
boşluklardan geçirilerek, duvar içinde bağlantı yapılması mümkün olmadığı için, pencere boşluklarına gelecek şekilde bulonlarla birbirlerine bağlanmıştır. Duvar içerisine girdiği noktalar ahşaplarla doldurularak desteklenmiş ve kireç esaslı Alba-

ria Iniezione 200 harcıyla enjeksiyon
yöntemiyle desteklenmiştir. Bu sistem tüm yarım kubbelerde tekrarlanmış ve her kubbenin bitiminde ağırlık kuleleri içine denk gelen yerlerde
karotla delme işlemi yapılarak, tüm
yarım kubbe pencere hizasından geçen paslanmaz çelik hatıl sistemi birbirine bağlanmıştır.

Fatih Külliyesi I.Mahmut
Kütüphanesinde Paslanmaz Çelik
Gergi Uygulamaları
5.50 kotunda duvarlar karotla delinerek, paslanmaz çelikten yeni gergiler yapılmıştır. Gerginin duvar dışına çıkan kısımları flanşlarla kapatılmıştır.3.00 kotundaki mevcut gergi olduğu gibi bırakılmış, 20 cm üzerinden paslanmaz çelikten yeni gergi sistemi yapılmıştır. 2.30 kotunda dış duvarların önüne gelen kısımda paslanmaz çelikten yeni gergi sistemi yapılmış gergi uçları flanşlarla
kapatılmıştır.

Merkezi Kubbenin Çembere
Alınması

Kütüphanenin merkez kubbesinden
de güçlendirme yapıldı. I.Mahmut
Kütüphanesi, merkezî kubbesinin
kurşun örtüsü ile altındaki çamur ve
horasan sıvası alındıktan sonra ortaya çıkan derin çatlaklar ve yarıklar
dolayısıyla, orta genişlikteki çatlaklar
paslanmaz, camide uygulanan yöntem olan paslanmaz çelik kenetlerle
dikilmiş, derin yarıklar için ise kubbe eteğine paslanmaz çelik çember
uygulaması yapılmıştır. 10’ar cm.lik
iki adet lama, 4 cm aralıkla birbirine
kaynatılmış, kubbe eteğindeki horasan dolgu alındıktan sonra eteğe tam
olarak oturtulmuş, arkasına kurşun
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levha konulduktan sonra sıkıştırılarak 3 yerden bulonlarla bağlanmıştır.
Paslanmaz çelik lama ile kubbe arasında kurşun dökülerek, güçlendirme
işlemi tamamlanmıştır. Kubbe, horasan sıvası, çamur sıvası ve kurşun örtüsü yapılarak kapatılmıştır.

Nevşehirli İbrahim Paşa Camii:
Bir demir gergi paslanmaz çelik uygulaması da Nevşehirli İbrahim Paşa
Camii ve Kütüphanesi’nde yapıldı.
Cami ve kütüphane binasının 9.00m
boyundaki her 4 duvarı karotla boydan boya delinerek, paslanmaz çelik gergiler yerleştirilmiş, içine enjeksiyonla harç doldurulmuş ve uçları flanşlarla kapatılmıştır.

Fatih Külliyesi I.Mahmut
Kütüphanesi Tonozunda Karbon
Elyaf ve Enjeksiyon ile
Güçlendirme Çalışmaları
Kuzeybatı Tonozunda Güçlendirme
Kütüphane ana mekan kuzeybatı tonozunun orta kısmında çökme meydana geldiği tespit edilmiştir. Çökme sonucu geniş yarıklar oluşan tonozun çöken kısmı, zeminde kurulan kriko sistemiyle 5 cm yukarı
kaldırılarak, yerine oturtulmuştur.
Karbon elyaf uygulaması ile tonoz
sarılmış ve çatlaklara Albaria Iniezione 200 harcı enjeksiyon yöntemiyle
enjekte edilmiştir.

Çürüyerek Yok Olan veya
Mantarlaşan Ahşap Hatılların
Değiştirilmesi ile Yapılan
Güçlendirme Çalışmaları
Revaklı Avlu Duvarlarında Ahşap
Hatıl Sistemi Güçlendirmesi
Revaklı avlu duvarlarında yaklaşık
+6.00 kotunda (dışlık ve alt pen-

cere arasına denk gelen kısımda) yapılan taş çürütmeleri sırasında çürümüş halde ahşap hatıl tespit edilmiştir. Avlunun üç duvarında da belirli noktalarda taş çürütmeleri yapılarak, ahşap boşlukları her üç duvarda
da bulunmuştur. Mevcut duvara, duvar boyunca devam eden ahşap hatıl
yerleştirilemeyeceği için üç adet paslanmaz çelik çubuk, etriyelerle birbirine bağlanarak 3’er metrelik hatıllar
meydana getirilmiştir. Avlu duvarlarında çürütülen taş boşluklarından
sokulan büyük fırçalarla boşluklar
çürümüş ahşap kalıntılarından tamamen temizlenmiştir. Paslanmaz çelik
hatıl sistemi bu boşluklardan sokularak duvar içine oturtulmuş, 3 metrede bir birbirlerine bağlanmıştır. Belirli noktalardan paslanmaz çelik çubuklar hatıla dik olacak şekilde sisteme bağlanarak, hatılların bağı güçlendirilmiştir. Hatıl sistemi tamamen yerleştirildikten sonra, ince kesitli küçük hortumlar derzlere yerleştirilerek, boşluklar hortumlar yardımıyla, Albaria Iniezione 200 harcı ile enjeksiyon yöntemiyle doldurulmuştur.

Fatih Külliyesi I.Mahmut
Kütüphanesi Çatıda Ahşap
Hatıl Güçlendirmesi
Benzer bir hatıl güçlendirme çalışması 1. Mahmut kütüphanesinde yapıldı. Kütüphanenin çatı örtüsünün
kurşunu, çamur ve horasan sıvaları
kaldırılıp, tonoz etrafındaki dolgular
alındığında, tonozların ve merkezî
kubbenin etrafından devam eden bir
ahşap hatıl sistemi tespit edilmiştir. Yaklaşıl 18/20 cm kesitindeki ve
saçak boyunca kesintisiz olarak devam eden (yaklaşık 5 m) ahşap ha-
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tıllar, atmosferik koşullar nedeniyle, kurşun örtü ve altındaki tabakadan sızan yağmur sularının altında
çürümüş vaziyette bulunmuştur. Ahşap hatıl sistemi, özgün malzemesi
kullanılarak, kubbenin alt kotundan
tek parça halinde ahşap ile geçilmesi mümkün olmadığı için paslanmaz
çelik lama ve bulonlarla bağlanmak
koşuluyla ihya edilmiştir. 20/20 cm
kesitli ve saçak ucundan tek seferde geçecek boylarda imal edilmiş ahşap hatıllar, emprenye yapılarak kullanılmıştır. Üzerleri dolgu ile kapatılarak, çatı örtüsü özgün malzemesiyle yeniden yapılmıştır.
Sözü edilen ahşap hatıl uygulamaları Fatih Külliyesi I.Mahmut
Kütüphanesi’nde; köşe kubbe pencere altı ahşap hatıllarında, kemer aynaları içinden geçen ahşap hatıllarında, bodrum kat payelerinden geçen
ahşap hatıllarda, bodrum kat payeleri zemin kotundan geçen ahşap hatıllarda da benzer şekilde yapılmıştır.

Eminönü Tıbbiye Camii Bodrum
Katında Yeni Ahşaptan Hatıl
Uygulaması

Böyle bir ahşap hatıl uygulaması
yine Eminönü Tıbbiye Camii onarım sırasında bodrum katında ortada gördüğümüz taşıyıcı paye vardı
yine Prof. Dr. Feridun Çılı’nın verdiği rapor doğrultusunda zaman içinde çürüyerek yok olan ahşap hatılların yerine kuru meşe ağacından yapılan paslanmaz çelik levhalarla birbirine eklenilen ahşap hatıllar yerlerine yerleştirildi.

Yeni Cami Hünkâr Kasrı
Benzer bir çalışma Yeni Cami
Hünkâr Kasrı onarımında çini kaplı
kâgir duvarlarda çürümüş mantarlaş-

mış ahşap hatıl, dikme ve payandaların yenileriyle değiştirilmesiyle şeklinde karşımıza çıkıyor. Duvar yüzeyindeki çiniler kaldırıldıktan sonra ortaya çıkan manzara ahşap hatılların dokunulduğunda kum halinde
dökülmesi şeklinde idi. Bunlar yerinden söküldükten sonra kârgir malzeme dolgu olarak korundu, parçalanmadı, örgü sistemi bozulmadı. Yerlerine yeni ahşap hatıl, dikme ve payandalar yerleştirildi.

Kubbe, Tonoz ve Duvarlardaki
Çatlaklarda Enjeksiyon Yöntemi
ile Güçlendirme Yapılması
Süleymaniye Camii

Süleymaniye Camii kubbesinde bulunan küplerin tespiti çalışmasında;
254 adet küp tespit edilmişti ve rölövelere işlenmiştir. Cami ana kubbesi genelinde tespit edilen çatlaklarda rölövelere eklenmiştir. Belirlenen çatlakların kısmi olarak sıvası
kaldırmış ve çatlakların sıva altında
da yer devam ettiği görülmüştür. İç
ve dıştaki çatlakların rölöve ve incelemeleri yapıldıktan sonra İTÜ’den
Prof.Dr. Feridun ÇILI, Prof.Dr.
Oğuz Cem ÇELİK, Öğr.Gör.Dr.
Haluk SESİGÜR tarafından hazırlanan rapor sonucunda içten ve dıştan enjeksiyon yöntemi ile ana kubbe içinde sağlamlaştırma yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda kubbe içinden açılan çatlaklar açılarak enjeksiyon yapılmıştır.. Çatlakların kubbe dış yüzeyinde
de devam ettiği anlaşıldığından kurşun örtü kaldırıldı gerekli sağlamlaştırma çalışmaları yapıldıktan sonra burada da horasan sıva ve çamur
sıva üzerine kurşun çalışmaları yapılmıştır.
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Fatih Camii
Üst Örtüdeki Çatlakların
Güçlendirilmesi
Caminin merkezî kubbesinden başlanarak tüm üst örtüsünün kurşun
kaplaması ile altındaki çamur ve horasan sıva tabakası alınmış, kubbelerde hem kılcal çatlaklar hem de
daha geniş açıklıklı çatlaklar olduğu görülmüştür. Çatlaklara müdahale iki şekilde gerçekleştirilmiştir. Kılcal yapısal çatlaklar, duvarın özgün
harcıyla, 1-2 bar gibi düşük basınç
altında enjeksiyon yöntemi ile doldurularak onarılmıştır. Geniş açıklıklı
önemli çatlaklar, paslanmaz çelik kenetlerle dikildikten sonra duvarın özgün harcıyla, 1-2 bar gibi düşük basınç altında enjeksiyon yöntemi ile
doldurularak onarılmıştır.

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
Külliyesi Kütüphane Binasında
Çatlak Tespit Rölövesi
Nevşehirli İbrahim Paşa Külliyesi Kütüphane binasında da çok sayıda çatlak tespit edilmiş ve bunlara ilişkin kesit-rölöve çalışması ve
çatlaklara enjeksiyon yapılması yine
İTÜ’den hocalarımızın verdiği raporlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Burada hazır bir harç kullanılmamış, Özel olarak verilen karışım
kullanılmıştır.

Konservasyon Uygulamaları
(Sağlamlaştırıcı ve Su İtici Uygulamalar)

Pertevniyal Valide Sultan Camii
Bu ağırlıklı olarak Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii’nde karşımıza çıktı. Sağlamlaştırıcı uygulamaların amacı çeşitli nedenlerle ayrışmış,
erozyona uğramış, mekanik olarak
zayıflamış olan eserin ve eseri oluş-

turan malzemenin kaybetmiş olduğu mekanik direncin yeniden kazandırılmasını sağlamak. Uygulamanın
yapıldığı Aksaray Pertevniyal Valide
Sultan Camii’nde bu amaçla cami genelinde tuz analizleri yapılmış ve bu
analizler sonucunda yapıda bölgesel
olarak ciddi miktarda suda çözülebilir tuzların bulunduğu görülmüştür.
Cami genelinde kullanılmış olan taşların kumlu kireçtaşı ve organik kalker (küfeki) taşı olduğu düşünüldüğünde, tuz riski bulunan bu taşlardan, yüzey erozyonu devam etmekte olanlarında sağlamlaştırıcı olarak
sırasıyla %2, %5 ve %7’lik paraloid
B72 kullanılması, koruyucu olarak
da silan esaslı su itici malzemenin
kullanılması uygun görülmüştür.

Plastik Onarım
Aksaray Pertevniyal Valide Sultan
Caminde ayrıca plastik onarımlar yapıldı. Hidrolik kireç, taş kırığı ve
tozu polipropilen lif ve seyreltilmiş
akrilik reçine ile hazırlanan harç gerekli görülen küçük parça ölçeğindeki yerlerde, oraları plastik onarım
yapmak üzere bu taşlar çürütülmeye
uygun görülmeyen, hazırlanan analiz
paftaları, müdahale paftaları sonucunda değiştirilmesi uygun görülmeyen noktalarda bu tür küçük çaplıda
olsa uygulamalar yapılmıştır. 3 cm
çapında delikler şeklinde olan kısımlarda dolgu olarak, daha geniş kısımlarda paslanmaz çelik donatılı olarak
uygulandı.

Taş, Mermer ve Sıvalı Yüzeylerde
Temizlik
1- Mekanik temizlik
2- Kimyasal temizlik
3- Su ile yapılan temizlik
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4- Tuzdan arındırma uygulamaları
Cami dış cephelerinde siyah kabuk oluşumu ve yüzey kirliliği görülen taş yüzeylerinde amonyum bikarbonat ile kimyasal temizlik yapılmıştır. AB57 ile kimyasal temizlik
yapılırken; 1. adım: düşük basınçlı
su ile ön yıkama yapıldıktan sonra,
2. adım: Yüzeyde siyah kabuk oluşumu, yoğun kirlilik bulunan kısımların
AB57 ile temizlenmesidir.
Kumlama yöntemi ile temizlik;
0.5-1.5 atmosfer arası basınç ve 63125 mikron arası, tozuyarak çevre

kirliliğine ve yapının çevresinde tozlanmaya ve yüzeyinde tebeşir lekelenmelerine yol açmayan ithal dolomit kullanılarak yapılmıştır.
Bu uygulamada basıncın 1.5 atmosferi aşmaması ve agrega olarak,
Mohs skalasına göre sertliği uygun
olan ithal dolomitin kullanılması uygun görülmüştür. Yerli dolomitin
yüzeyde tebeşir izi benzeri leke bırakması ve ithal dolomit ile arasında
ciddi boyutta fiyat farkının olmaması nedeniyle agrega olarak ithal dolomit tavsiye edilmiştir.

Bu bildiri; Dr. Esin Demirel İşli’nin, 13-14 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Kargir Yapılarda
Koruma ve Onarım Semineri’nde yapmış olduğu sunumdan alınmıştır.
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DEĞERLENDİRMELER
Prof.Dr. Ahmet Ersen:
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde diğer kurumlarda olduğu gibi daha bilimsel kurullar oluşturulmaya başlandı. Proje oluşturmada da olumlu çabalar
var. Bunun Türkiye geneline yaygınlaşmasını istiyoruz. İstanbul metropolünde çok güzel şeyler yapılıyor ama bu çalışmaları başka şehirlerde göremiyoruz. Bilginin yaygınlaştırılması, paylaştırılması gerekiyor. KUDEB’lerin
Anadolu’nun belirli yerlerinde kurulması gerekiyor. Bu tür bilimsel toplantıların sayısının artması, yayınların artması, bilginin paylaşılması gerekiyor.
En önemlisi doğru teorinin; bütün koruma konusunda çalışan kişiler tarafından benimsenmesi, yani korunacak yapıların veya objelerin otantiklikleriyle
korunması, somut kültürün arkasındaki soyut kültürün anlaşılması ve onun
da korunması gerektiğinin restitüe edilmesi... Koruma kuramının Türkiye’ye
özgün bir yönü, yani Avrupa’daki korumada soyut-somut kültürün birbirinden çok fazla kopmuş olmadığını görüyorsunuz. Bütün iyi korumacılar aynı
zamanda metafizikçiler, kuramcılar orada... Ruskin mesela… Bizim problemimiz parçalanmış bir hafıza var ve o hafızanın restitüe edilmesi... Tekniklerle birlikte soyut ve somut kültürün birlikte korunması. Zaten bu bilince
vakıf olduğunuz zaman otantiklikten başka bir şey düşünmezsiniz. Uydurma
bir sanat eseri veya yapı veya sıradan bir rekonstrüksiyon hiçbir şey ifade etmez sizin için. Süremizi aştık ama sorularınızın olması gerekir. Çünkü çok
ciddi uygulamalar anlatıldı. Sorularınızı bekliyoruz, buyurun.

Özlem Balbay (Uludağ Üniversitesi):
30, 31 ve 46. slaytlarda gösterdiğiniz gergi çubukları ve ahşap hatılların sütun başlığı altında nasıl değiştirildikleri hakkında çok fazla bilgi alamadım,
bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.

Dr.Esin Demirel İşli:
Sunumunda sözlerimin başında yapılan çalışmaları genel olarak anlatacağımı, detaylara giremeyeceğimi söylemiştim. Uygulamaların bir kısmında ben
bulunmadım, anlatım görevi bana verildi. Her uygulamaya ait detayı şantiye
şefinden dinlemek daha doğru olur. Bahsettiğiniz konu ile ilgili farklı uygulamalar var; ahşap ve demir olarak da ayırmıyorum. Her yapının bulunduğu
özgün duruma ve getirdiği probleme göre farklı yöntemler şantiye içinde üretilerek uygulanıyor. Ancak vaktiniz olursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde detaylı olarak uygulamalar ilişkin bilgileri paylaşabiliriz.

Prof.Dr. Can Binan:
Öncelikle çok teşekkür ediyorum size ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne... Sevgili Ahmet Ersen’in de söylediği gibi çok önemli bir görevi yerine getiriyor
Vakıflar. Son 7-8 senenin içinde ciddi bir gelişim var. Fakat ben üzerinde
tartışılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. O da özellikle sizin
sunduğunuz Fatih Camii ve diğer bir kaç tane yapının ve bu gibi yapılarda
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strüktürel sağlamlaştırma ve iyileştirme adına yapılan yeni malzeme kullanımı özellikle çelik kullanımıyla yapılan bir kaç tane müdahale var. Ben açıkçası Fatih Camii’nin revaklarında yapılan ikinci gergi sisteminin ciddi bir
problem olduğunu düşünüyorum. Yani tabiî ki arka planında mühendislik
açısından muhakkak bilimsel bir çalışma kullanılmıştır. Bir takım argümanların üzerine oturuyordur. Yakın zamanda yapılan başka bir sempozyumda
da, mühendislik konusunda yapılan eleştirileri de dikkate alarak söyleyebilirim ki bu konuda farklı görüşlerde var. Açıkçası ben mühendis kökenli olmamam nedeniyle olaya farklı bir gözle bakıyorum. Dolayısıyla koruma açısından da orda bir problem olduğunu düşünüyorum. İkincisi ahşap olan hatıl ve gergilerin paslanmaz çelik gibi bir malzeme ile değiştirilmesi konusunun da üzerinde ciddi anlamda tekrar ve tekrar tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani nedenini herhalde herkes anlıyor; ahşabın özellikleriyle çeliğin özelliklerinin aynı tutulmaması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla burada ciddi bir problem var. Fatih camiinde bu uygulamayla bilim kurulundan nasıl geçtiğini sorgulamak istiyorum ve bu uygulamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim.

Dr. Esin Demirel İşli:
Bu uygulama bilim kurulundan nasıl geçti cümlesini düzeltmem gerekir.
Çünkü bu uygulamalar bilim kurullarının önerisi ile yapılmış, yani kesinlikle Vakıfların kendi kontrolörleri ile ya da müteahhit firmanın oturduğu yerden ben böyle yapmak istiyorum önerisiyle değil. Bilim kurullarında günlerce haftalarca tartışılarak alınmış neticeler sonucunda yapılmış bir uygulamalar bunlar. Ama önümüzdeki yıllar içersinde bu yapılar nasıl tavır gösterir
onu ben kişisel olarak bilemem. Statikçilerin de daha çok tartışmanın içerisinde olmasını beklerim o noktada. Ayrıca ahşap hatılın demir hatılla değiştirilmesi bir noktada var anlattıklarım içerisinde. Hangi gerekçelerle ilgili olduğunu ben o işin kontrolörü olmadığım için toplantıda bulanamadım. Mutlaka bir gerekçesi vardır.

Prof.Dr. Ahmet Ersen:
Uygulama problemlerinden doğan sıkıntı bu; duvar uzunluğunda bir hatılı söküp değiştirmeye müsaitse söküp yapabiliyorsunuz. Ama sökmeye müsait değilse o zaman bunun içini temizledikten sonra donatıları içine verip enjeksiyon yolu ile dolduruyorsunuz bu pratik bazen zorlayabiliyor. Azmi Beyin bir sorusu vardı, buyurun.

Azmi Delibalta:
Şimdi Cumhuriyet döneminde uygulama ile ilgili uzun aralar verildi. Kalifiye eleman yetiştirme konusunda korefd çalışmalar yapıyor teşekkür ediyoruz.
Burada çok güzel hazırlık yapılmış. Kısa sürede 3 – 5 senedir ciddi anlamda restorasyonlar, uygulamalar yapıyoruz. Bu arada ben özel sektörü bu yaptığı uygulamalar konusunda yorumlamak istemiyorum ama devlet kayda değer şeyler yapıyor… Bunu da vakıflar daha çok yapıyor. Hep önerdiğim bir
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şey var, sorudan çok öneri olacak benim konuşmam. Şantiyelerimizden korkuyoruz. Esas uygulamaların yapıldığı yerler şantiyeler. Burada teknik olan
insanlar biz bu şantiyelere gidemiyoruz, şantiyeler şeffaf değil, korkuyoruz.
Bir kere şantiye sahibinin korkusu değil de şantiyeye gidecek olan diğer insanın korkusu… Mesela şahsen ben samimiyetim olan bir arkadaşımın şantiyesine bile gidemem, gitmem. Bu etik değil diye düşünüyoruz. Ama bunları aşmamız lazım ve bunları aşmamızın en önemli yollarından bir tanesi somut
olarak önerdiğim şey şu; bu sunumları her şantiyenin bir yetkilisi, bir teknik
elemanı gelsin idarelere sunsun. Bence bunu önce idare eden kurumlardan
başlatmamız lazım. Vakıflara diğer bir sürü şantiyede neler yapıyor bunların
sunumları yapılabilir. Diğer şantiyelerin ilgili teknik insanları, kontrolörler,
şantiye şefleri hatta bu işi uygulayacak olan sanatkârlar orada hazır bulunmalı. Bu sunumlar ile kendimizi geliştiririz. Bunu önemseyip mesai saatleri dışında değil de mesai saatleri dâhilinde yaparsak daha da iyi olur diye düşünüyorum. Belki bu Vakıflardan başlar, devlet sektöründen başlar. Bunu İl
Özel İdare şu anda ciddi anlamda yapıyor. Özellikle İstanbul İl Özel idaresi... Orada üst düzey yetkililere de bunu öneriyorum. Şifahi öneriyorum ama
buradan da şimdi bir kere daha söylemek istedim. Çünkü söylediğiniz üzerinde konuştuğumuz konular hep aynı; müdahalenin sınırları, müdahale sırasında kullanılan katkılar, harçlar, bunların kıvamları, programları. Bunlar konuşuldukça, bu sunumlar yapıldıkça hepimiz bilgileniriz. Şantiyelerdeki uygulamalar için; ‘’orada ne oluyor acaba? tahrip mi oluyor?’’ gibi kaygılarımıza da çözüm buluruz. Teşekkür ediyorum ben, bilgilendirdiğiniz için.

Dinleyici:
İstanbul İl Özel İdaresi’nden. İki sorum var. Birisi hünkâr kasrı ile ilgili;
daha bozuk olmasına rağmen onların korunarak ahşap hatılların değiştirilmesi, Fatih caminin avlu duvarlarındaki yuvalar müsaitken onların değiştirilmemesinin bir neden var mı? İkincisi; Fatih kütüphanesindeki kubbelerin
birisinde çelik ile sararken diğerinde elyaf takviyesi yöntemi yapılmış. Bunun
sebebi ile ilgili bir bilginiz var mı?

Dr. Esin Demirel İşli:
Bunlar statik soru, ben mimarım öncelikle. Hünkâr Kasrı restorasyonunda
başından sonuna kadar bulundum, aşamalarını biliyorum. Orada başka bir
yöntem kullanmamıza imkân yoktu ama oradaki zorluk çininin kaldırılması,
arkadaki dolgunun korunarak yok edilmeden aradaki ahşapların alınmasıydı. Mümkün olan en az zayiatla bu başarıldı. Fatih’teki sorunlar ile Hünkâr
Kasrı’ndaki sorunlar birbirine benzemiyor. Öncelikle onu görebiliyorum, statikçi olmasam da… Fatih Camii’nin sorunları farklı. Hünkâr Kasrı kârgir bir
yapı olmakla birlikte ahşap strüktürde yani ahşap taşıyıcılı bir yapı. Fatih
Camii’nde ise sözünü ettiğiniz kütüphanede özellikle ana kubbe çemberleniyor. Sanırım çekmeye karşı o çemberlemeyi Feridun Hoca önerdi. Karbon elyaf uygulaması tek bir noktada yapılmış ve şantiyeden aldığım bilgilere göre
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o da kuzeybatı tonozunda. O tonozda çökme olduğu ve kriko ile kaldırıldıktan sonra uygulanıyor. Ancak hangi statik gerekçe ile dediğim gibi statikçi
değilim ve şantiyede de bulunmadım, nedeninin açıklamasını ben yapamam.

Prof.Dr. Ahmet Ersen:
Statikteki arkadaşlarımız bu konuda uzmanlaşmış arkadaşlarımızdır. Kârgir
yapıların hangi malzemeler ile hangi yapım teknikleri ile yapıldığını ve bu taşıyıcı sistemde sağlamken nasıl çalıştığını, yüklerini nasıl aktardığını ve bozulmalar varsa – çatlaklar, düşeyden sapmalar, düzensiz oturmalar vs. – gibi
bunların neden kaynaklandığını ve buna karşı hangi önlemler alındığını hem
sistem olarak hem hesap olarak yapıyorlar. Ondan sonra böyle bir öneri getiriyorlar. Onun için önerdiklerini şu açıdan ben eleştiriye aldım. Yani özgün
malzeme ile niye sağlamlaştırılmadı? Niye yabancı bir malzeme kullanıldı?
O statikteki strüktürel sağlamlaştırmada pek tabi ki ilk yaklaşımda geleneksel malzemeler ile ve tekniklerle yapılabiliyorsa yapmaktır. Eğer bu gerçekleştirilemiyorsa istenilen hedefi bu sefer gizli bir takım modern malzemelerle bu
yapılır. Bununla da yapamıyorsanız ortada olan modern malzemeler ile yaparsınız. Eğer bu da çözmüyorsa söküp örersiniz tekrar, rekonstrüksiyon yaparsınız. Yani böyle birbirine saygılı bir sıralama vardır ve o arkadaşlarımız
hep onu dikkate alarak o kararları veriyorlar. Zamanımızı aştık. Müsaade
ederseniz İstanbul İl Özel İdaresi’den Kağıthane zabit mektepleri restorasyon
çalışmasını sunmak üzere Y.Mimar Gökhan Ergüven’i davet ediyorum.
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KÂĞITHANE KASRI BİNALARI RESTORASYONU
Y. Mimar GÖKHAN ERGÜVEN*

TARİHÇE
Kâğıthane Kasrı binaları Padişah İkinci Mahmut’un kızı Atiye Sultan için Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. Atiye Sultan Sarayı’nda (Kâğıthane Kasr-ı
Hümâyûn’u) şehzadeliğini geçiren İkinci Abdülhamit, tahta buradan çıkmıştır. İttihat ve Terakki’nin
güçlü ismi Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, 1910 yılında Atiye Sultan
Sarayı’na el koyarak, Astsubay Okulu (Zabit Mektebi) yapmıştır. Yapı

son dönemlerde 66’ncı Piyade Alayı
olarak kullanılmış olup 1970’te askeri mülkiyetten çıkmıştır.
Yapının restorasyon çalışmaları;
3.594.989.-TL sözleşme tutarı ile
06.08.2007 tarihinde başlatılmıştır.

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ
“Sa’d-âbâd karyesinde vaki Saray-ı
Hümâyûn”, “Kâğıthane Kasr-ı
Hümâyûn’u”, “Kâğıthane Kasrı” veya köyün karşısında yer aldığı için “Karşı Köşk” de denilen saray, II. Mahmud’un kızı Atiye Sultan için Sultan Abdülaziz tarafın-

Şekil 1. Devrin önemli olaylarına tanıklık
eden saray, beş ayrı bina topluluğundan
oluşmaktadır

Şekil 3. Günümüze kadar ulaşamayan
Av Köşkü’ne ait bir görünüm (Tarihi
Kâğıthane Fotoğrafları)

Şekil 2. Kâğıthane Kasrı’nın ön cepheden
görünümü (Tarihi Kâğıthane Kasrı fotoğrafları)

Şekil 4. Kâğıthane Kasrı binalarının genel görünümü (Tarihi Kâğıthane Fotoğrafları)

*Y. Mimar Gökhan Ergüven, İstanbul İl Özel İdaresi, e-posta: gk.erguven@gmail.com
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dan dönemin Batı üslubu mimarisi
ile kârgir olarak yaptırılmıştır. Ortada Hünkâr Kasrı, sağında selamlık binası, solunda ise ortasında avlu
olan mutfak binaları bulunmaktadır. Mutfağın hemen yanında bir su
değirmeni, hazne ve yan tarafında
da iki katlı hizmetçiler dairesi vardır. Binaların önünde bir de süs havuzu bulunmaktadır.
Hünkâr Kasrı sofa esasına göre
yapılmış olup merdiveni orta eksen
üzerine kurulmuştur. Binaya ilâve
bir hamamı bulunmaktadır. Tek
katlı ahır binası arka taraftaki yamaca inşa edilmiştir. Bu binanın biraz
yukarısında ise Av Köşkü tabir edilen bir köşk vardır. Kâğıthane Kasrı binaları toplam beş ayrı bölümden
oluşan bir yapı topluluğu olup mimarisi azami sadeliktedir ve devrin
kışla üslubunu yansıtmaktadır.

RESTORASYON ÖNCESİ DURUM
Kâğıthane Kasrı binalarının sadece özgün harçlı tuğla beden ve bölme
duvarları günümüze kadar ulaşabilmiştir. Kasrın ayakta kalan kısmı,
iki bina ile ayrıca bu binalardan birine bitişik nizamda inşa edilmiş hamam ve mutfak bölümüdür. Yapıda
beden ve bölme duvarlarında çatlaklar, düşey izdüşümden sapmalar sıkça gözlemlenmektedir. Ayrıca, beden
duvarlarında oluşmuş farklı oturmalardan meydana gelen çökmeler ve
yapıların mimari elemanlarındaki
kot farkı görülebilmektedir. Yapının
dış cephe beden duvarı yüzeyleri ve
pencere kemer çevrelerinde sıva işi
silmeler; yapı dış cepheleri ve iç bölüm duvar yüzeylerinde özgün sıva
kalıntıları bulunmaktadır.

Şekil 5.
Kâğıthane
Kasrı A-B bloklarının onarım
öncesi
görünümü

Şekil 6.
Kâğıthane
Kasrı A blok
onarım öncesi
görünümü

Şekil 7.
Kağıthane
Kasrı restorasyon öncesi
görünümü

Şekil 8.
Pencerelerde
meydana
gelen kot
farkının tespiti

RESTORASYON UYGULAMALARI
Restorasyon projesinde; özgün duvar kalıntıları olan iki bölüm A ve
B blok olarak; bu blokların arasında
kalan alanda yeniden şeffaf cam giydirme cepheli çelik konstrüksiyondan
imal edilecek olan bölüm ise, C blok
olarak tanımlanmıştır.
Yapı kompleksinin ilk olarak mevcut durumu fotoğraflarla tespit edilmiş; bu çalışmayı yapıların ve çevresinin temizliği ve plankotesinin çıkarılması izlemiştir. Binalarda, yapı
oturmalarına bağlı duvar çökmeleri ve çatlakların tespit çalışması yapılmış; zemin etüdü çalışmaları kap-
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samında, yapının belirlenen yerlerinde sondaj kuyuları açılarak zemindeki suyun durumu ile sıvılaşma riskine ilişkin gerekli veriler toplanmıştır. Yapıların çevresi ile iç bölümlerinde araştırma hafriyatı yapılarak
duvar temelleri, özgün zemin kotları ve yapı arka cephesi boyunca uzanan özgün sıralı moloz taş duvar ortaya çıkarılmıştır.
Elde edilen bulguların proje müellifleri ve uzmanlarca yapılan değerlendirmesi sonucunda revize edilen
zemin etüt ile temel aplikasyon projelerine göre, ilk olarak yapı içlerinde
mini kazıklar marifetiyle zemin ıslahı yapılmıştır.
Radye temel uygulamaları sırasında yapıların özgün duvarları çelik
elemanlarla askıya alınarak mukavemetini yitiren taş temeller çürütülmüştür. Özgün duvarların yükünü
taşıması hedeflenen temel çalışması 28 etapta gerçekleştirilmiştir. Yapı
çevrelerinde yüzey altı sularını yapıdan uzaklaştıran drenaj sistemi ile
tesisat alt yapı imalatları da tamamlanmıştır.
Gerek özgün duvarların bağlayıcı
harçlarındaki zafiyetin ortadan kaldırılması, gerekse gözlemlenen çatlakların doldurulması için yapının
özgün harcına uygun, hidrolik kireçli
Horasan harcıyla konsolidasyon (sağlamlaştırma) enjeksiyonu uygulamaları yapılmıştır. B bloğun özgün duvarlarında ve mimari elemanlarında
tespit edilen kot farkları, yapının beden duvarlarının altına hidrolik yerleştirilerek yükseltilmesi suretiyle özgün kotlarına getirilmiştir.
Restorasyon ve statik projesi doğrultusunda, yapıların kat döşemele-

Şekil 9.
Yapıların çevresinde yapılan drenaj uygulamaları.

Şekil 10.
A blok Horasan sıva uygulama görünümü
Şekil 11. Yapıların
sıva işleri ve ahşap doğramaları
tamamlanmış olup
restorasyon çalışmalarının 1.etabı
sonlandırılmıştır

Şekil 12.
A ve B bloklarının I. etap
restorasyon
çalışmaları bitirildikten sonraki görünümü

ri ile duvarlarında çelik kuşaklama
imalatları yapılarak çatı taşıyıcı alt
konstrüksiyonları tamamlanmıştır.
A ve B bloklarının güçlendirme
çalışmalarını, ahşap karkas taşıyıcı
sistemli, alaturka kiremit örtülü çatı
imalatları izlemiştir. Yapıların çatıyla örtülmesinin ardından hidrolik kireçli Horasan harçla iç ve dış cephe
sıvaları, kat silmeleri yapılmıştır.
İstanbul İl Özel İdaresi tarafından ikinci ihalesi yapılan işin,
3.246.895,48.-TL. sözleşme bedeli
ile 27.08.2010 tarihinde iş yeri teslimi yapılmış ve restorasyon uygulama çalışmaları başlamıştır.
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Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Geoteknik Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN’ın
Kasrın Jetgrout perde projesine ilişkin olarak düzenlediği rapor ve alınan kararlar doğrultusunda 5 m.
uzaklıktan yapıların etrafını kuşatan, aplikasyon projesine uygun
jetgrout kolonları imal edilerek zeminde geçirimsizlik perdesi oluşturulmuştur.
A ve B bloklarda mevcut çelik
konstrüksiyon üzerine ilk olarak betopan ve sonrasında yangına dayanıklı alçı duvar levhaları uygulanmak suretiyle giydirme duvar imalatları tamamlanmıştır.
Yapıların mermer ve ahşap alaturka döşeme imalatları onaylı projesine
göre tamamlanmıştır. Her iki blokta
bulunan merdiven kaplamaları, ahşap süslemeli korkuluklar ve yangın
yönetmeliğine uygun yangın kapıları
yapılmıştır.
C bloğun I. etapta bitirilen çelik
konstrüksiyonunun üzerine cam giydirme cepheler yapılmış ve mekân
oluşumu tamamlanmıştır.
Tarihi Kâğıthane fotoğraflarında
B blok birinci kat girişinde görülen
tezyinatlı klasik ahşap tavanın günümüzde canlandırılması yönünde alınan kararla, ahşap tavan teşkil edilmiş; çıtalı taksimatları yapılmış, kalem işleri tam algılanamadığından
tavan tuval ile kaplanıp boyanmış ve
A ve B blok iç ve dış cephe boyaları
yapılmıştır.
B blokla bitişik nizamda hamam
olarak inşa edilen ancak restorasyon
projesine göre arşiv olarak işlevlendirilen bölümde; zemin katta tuğla dö-

şemelerin sağlam kalan kısımları korunarak, özgün haline uygun olarak tümlenmesi, mukavemetini yitirmemiş Horasan sıva bölümü ise korunarak, devamı aslına uygun olarak yapılmış; I. katta ahşap karkas
taşıyıcılı alaturka döşeme, ahşap tavan kaplamaları ve ahşap doğramalar
projesine uygun olarak yeniden inşa
edilmiştir. Dış cephe boyasının yapılması ile bu bölümün restorasyon
uygulamaları tamamlanmıştır.
Yapıların iç kısımlarında proje gereği elektrik ve makine daireleri teşkil edilmiş olup asansör imalatları yapılmış; ısınma ihtiyacının karşılanması için yoğuşmalı kazanlar,
iç mekânlarda fancoil’ler, yaz aylarında gerekli soğutmanın yapılabilmesi için Chiller grupları çalışır halde konuşlandırılmıştır. Yapıların gerek iç mekân ve gerekse dış cephe aydınlatmaları, yangın algılama santrali ile iç mekân detektörleri, güvenlik amaçlı iç ve dış mahal kameraları ve buna bağlı kayıt cihazları temin
edilerek montajları yapılmış ve hizmete sunulmuştur.
Yapı kompleksinin ön, yan, arka
cephelerinde yürüme yolları düzenlenmiş; orta geçiş bloğunun giriş düzenlemeleri ile yapıların arka cephesi boyunca uzanan özgün duvarlar;
gerek ıslah, gerekse özgün haline uygun olarak yeniden yapılmış ve yapının restorasyon proje ve raporunda belirtilen onarım çalışmaları sonrasında “Hükümet Konağı” olarak işlevlendirilecek olması sebebiyle güvenlik açısından metal aksamlı tel
kafesler marifetiyle koruma çit imalatları tamamlanmıştır. Restorasyon
uygulamaları tamamlanan Kâğıthane
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Kasrı Binaları “Kâğıthane Kaymakamlık Binası” olarak hizmete başlamıştır. Yapı kompleksinin bir parçası olan ve “Mutfaklar bölümü” diye
adlandırılan kısım ise proje çalışma-

larının henüz sonuçlanamaması nedeniyle tuğla örgülü taşıyıcı ve bölme duvarlardan ibaret bir strüktür
olarak yapı bloğunun yanında yer almaktadır.
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DEĞERLENDİRMELER
Prof.Dr. Ahmet Ersen:
Sayın Gökhan Ergüven’e teşekkür ediyoruz sunumu için. Soruları alabiliriz.

Dinleyici:
İstanbul’un bir çok yerinde bir sürü tarihi eserimiz var ve bunlar yok olmaya
yüz tutmuş durumda. Bu projeye çok büyük bir bütçe ayrılmış ve burası valilik olarak kullanılıyor şu anda gidip gezilip görülebilecek bir yer değil. Sonuç
olarak yeni bir yapı gelmiş karşımıza. Bu ne kadar doğru?

Prof.Dr. Ahmet Ersen:
Şimdi tabi sorunun ilk bölümü değil de, son bölümü ile ilgili yani buradaki
restorasyon aşamasında bir yapı bu, bir rekonstrüksiyon değil. Sağlamlaştırma yapılan, restorasyon yapılan bir yapı. Buradaki taşıyıcı sistem zemindeki
radye yapıldıktan sonra, sağlamlaştırdıktan sonra yeterli olmadı mı ki yapının içine bir çelik sistem sokuldu fazladan? Bu herhalde herkesin ortak sormak istediği sorudur. Özgün yapım teknikleri niye yeterli olmadı? Problem
zeminden mi kaynaklanıyordu? Üst yapı sağlamlaştırılarak özgün döşemeleriyle vs. korunarak restore edilebilir miydi? diye düşünüyoruz herhalde. Bu
yönde bir soru var mı? Sormak isteyenler varsa sorabilirler.

Dinleyici:
Binanın taşıyıcı sistemine yönelik yapılan desteklemelerden söz edildi. Proje
müellifi kimdir? Bu aşamaları da bize sunmuş olsaydınız en azından daha da
iyi bir eleştiride bulunurduk. Hocam bunları çok güzel söyledi. Özgün yapı
sistemi ile neden yapılmadı? Onu hiç vurgulamadınız. Nasıl bir yapım sistemi vardı? O konuda bize hiç bilgi sunmadınız.

Y.Mimar Gökhan Ergüven:
Proje Halil Onur Mimarlık tarafından hazırlandı. Zaten bu yapı 140 - 150
senelik bir yapı, döneminden bugüne özgün olarak, kendi malzemeleriyle
ayakta kalamaması büyük bir sıkıntı... Zeminde Kağıthane Deresi’nin kolları
üzerinde dolgu bir zemin üzerinde bulunmasından kaynaklanıyor. Depremle
ilgili çalışmalarda biliyorsunuz hala yeni teknolojiler geliştiriliyor. Yeni öneriler geliştiriliyor. Yapı o günkü özgün yapısıyla bugünkü ihtiyaç ve fonksiyonlarına yönelik olarak kullanılması için gerekli teknolojiyi kullanmıyor.
İkincisi, yapıda zaten özgün kalan malzeme sadece beden duvarlarıydı. Duvarlar da komple şakülünden büyük oranda sapmış, duvarlar kendi kesiti genişliğinden 2 - 3 misli yatmış durumdaydı. Bir süre daha geçtikten sonra duvarları komple yıkıp yapmak gerekecekti. Bu duvarları tekrardan, kendi özgün harçlarıyla duvarları örüp, kurgulasak bile deprem riski ve zemin durumu itibariyle zaten aynı duruma gelme riskini taşıyor. Yok olmaya yüz tutmuş son beden duvarlarını o günkü fotoğraflarına göre kendi içerisinde muhafaza edip, diğer yapı elemanlarını çağdaş malzemelerle kurgulayıp bugün-
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kü ihtiyaçlara hizmet etmesi şeklinde düşündük. Yapı duvarı olarak kendini
tutamayan duruma gelmişti, zemin durumu, oturduğu taş duvarlar da mukavemetini yitirmişti. Aslında danışman hocamız rekonstrüksiyonu da önerdi.
Onaylı restorasyon projesi beden duvarlarını muhafaza etmeyi önermiş olsa
dahi, ayakta tutmaya çalışıldı. Çok zahmetli bir çalışma ile duvarlar ayakta
tutuldu. Çelik ile oluşturulan sistemin deprem durumunda bir bütün halinde çalışmasını sağlıyor. Mini kazık sistemiyle olan zemin sıkılaştırması vb.
bütün bu yeni malzemelerin sisteme girmesi riskleri azaltmak içindi.

Prof.Dr. Can Binan:
4 numaralı slâydı görebilir miyim? En son bitmiş halindeki slaydı görelim...
Bütün eleştirilere, Ahmet Ersen’in söylediklerine katılıyorum ama burada
başka bir görsel problem de var. Son kat seviyesinde, üst kattaki pencerelerin üzerinde saçak altına kadar olan mesafeler orijinal yapıya baktığımız zaman bu yapıyla - ki bu yapı rekonstrüksiyon değil - çok büyük fark var. Yani
orada bir yükselme var. Muhtemelen bu yükselme bunun en üstüne yapmış
olduğunuz betonarme hatıl nedeniyle oluşuyor. O hesaba katılmadı herhalde
projede. Sadece görsel olarak korunmuş bir yapıda dahi ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Tekrar gösterebilirseniz herkese... İkincisi ben açıkçası içindeki çelik konstrüksiyonun şöyle olduğunu düşündüm; dış duvarları korumak için, şaküle almak için bayağı uğraşıldığını düşündüm. Etrafına
da bir temel takviyesi yapılmış. Herhalde dedim dış duvarlar muhafaza ediliyor, içine de yeni çelik bir strüktür yapılıyor. Eski ve yeni birlikte gösterilecek, içinde de yeni kullanım elde edilecek, fakat içinde de eskisine benzetilmeye çalışılmış... Tabi bu hakikaten koruma açısından biraz üzerinde tartışılması gereken bir problem çıkarmış gibi gözüküyor. Şu görsel problemin de
ötesinde...

Prof.Dr. Ahmet Ersen:
Evet şimdi yani burada tabii ki böyle bir yapının rekonstrüksiyon yapılması, özgün malzeme ve yapım teknikleriyle sökülmesi, zeminin ıslah edilmesi,
sonra rekonstrüksiyon yapılması bu özgünlüğü plan şemasına geçilmesi sistemi ve malzemeleriyle, reformlarıyla, otantikliğiyle doğru kararlı burada çok
fazla zorlanmış sonuçta da çok fazla bir şey çıkmamış bir durum var. Eleştiri
yapmak durumundayız.

Ahmet Serbesoğlu:
Proje kuruldan çıkmış ve bu proje kaideli, kurallı. Bunu söylemek istedim

Prof.Dr. Ahmet Ersen:
Evet, yani o konularla ilgili zaafımız hala sürüyor.

Sümeyye Meryem Arslan:
Benim sorum ise; içerdeki duvarların olmadığını ben görmediğim zaman iç
eleman olarak içyapısı ahşap iskelet olduğunu düşünüyorum. Muhakkak ki
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duvarlarda bunların izleri vardır. Benim tenkitim şu yönde; ahşap restorasyonu olarak bu kadar gelişmiş bir ülkeyiz. İstediğimiz zaman ahşap malzeme siparişi veriyoruz, kurutuyoruz, muhafaza edebiliyoruz. Neden içeride çelik kullanıyoruz? Ahşabın dayanımı, mukavemeti tescillendi. Ahşap da taşıyabiliyor, depreme karşı gayet dayanımlı, zeminle beraber entegre edilebiliyor. Duvarlar kendi içerisinde sağlamlaştırıldıktan sonra içerisi ahşap olarak
yeniden yapılsaydı madem parametresine uyulmaya çalışıldı.

Y.Mimar Gökhan Ergüven:
Her iki soruya da şöyle cevap vereyim. Şimdi ahşap taşıyıcıyla tekrar özgün olarak döşemeler oluşturmak için; beden duvarlarının taşıyıcı özelliğinin tam olması gerekir. Bu beden duvarları o hale gelmiş ki bizim restorasyona başladığımız dönemde kendini taşıyamayacak durumdaydı. Bu durumdaki beden duvarlarını bir yandan çelikle takviye etmek durumunda kaldık. Yani içerisindeki konstrüksiyona ve katları oluştururken bir bakıma beden duvarlarını da muhafaza edecek, onları da sağlamlaştıracak çözüm olarak bunu gerçekleştirdik projede. Kurul onaylı, Ahmet Hocamızın da dediği gibi bir işe başlarken projesiyle araştırma yapılmadan önce tamamıyla yamaçtan gelen toprak ve bitki örtüsüyle kaplıydı. Projedeki yapı duvarlarının
mukavemetini yitirdiğini, duvarların bu kadar şakülünden kaydığı, kotlardaki oturmaların olduğu zaten ilk rölöve projesinde okunmuyor. Kuruldan geçen projede bu duvarlar daha çok kendisini taşıyor ve hepsinin şakülünde olduğu düşünülerek hazırlandığı için; proje ve restorasyon anlayışıyla ele alınarak hazırlandığı için daha sonra bu işin içine girildikten sonra İTÜ’deki hocamızı buraya getirdiğimizde projenin keşke bu şekliyle yani araştırma hafriyatından sonra elde ettiğimiz neticedeki olaylara vakıf olduğumuz noktada düşünülürse o tarihte projelendirilseydi, kendisinin bunu tamamen yıkıp
yeniden yapmayla ilgili rekonstrüksiyonla ilgili önerisini daha çok savunacağını söylemişti. Ama elimizde artık bir kurul onaylı projemiz var. Bu anlayışla bu duvarların daha sağlıklı olduğu, rölöve projesinden de anlaşıldığı biçimde ele alınarak bir değerlendirme yapılarak onaylanan proje söz konusuydu. Duvarları kesinlikle yıkmadan, kurul onaylı projesin aykırı hareket etmeden çözüm üretilmesi gerekiyordu. Yani ilk başta bu araştırma hafriyatından çıkan sonuçları, önceden veriler elde edilerek bir proje hazırlanmış olsaydı kurulda Kaya hocamızın vereceği raporda bu komple artık bu yapı duvarları kendi özelliğini kaybetmiş, bunlarla ilgili artık ortada bir şey kalmamış,
rekonstrüksiyon yapılabilir diye bir rapor sunacağını söyledi. Ancak bizim
başkanlık yaptığımız dönemde elde ettiğimiz bulgulara göre hareket edeceğimiz şey, hocam da biliyor zaten Ahmet hocamızı da çağırmıştık. Eldeki bu
bulgular ile beden duvarlarını tekrardan kullanarak, bunları da sağlamlaştırarak bu şekilde projeyi gerçekleştirmek söz konusuydu. Yani bu o etabı geçmişti, zaman olarak da aşmıştı. Çok zahmetli bir şekilde, projesinde olmadığı halde bu kadar istenmediği durumda güncel rölöveleriyle hareket halinde-
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ki her an değişen kotlardaki o kaymaları iz düşümdeki o farklılaşmaları, her
gün kan kaybeden bu vaziyetini sağlamlaştırmaktan bu şekilde çalışma yapmaktan başka bir şansımız yoktu.

Prof.Dr. Ahmet Ersen:
Burada sağlamlaştırma değil yeni bir yapı inşaatı söz konusu. Sağlamlaştırma amacını aşan bir durum var. İkinci önemli nokta ise, kurul onaylı projeler
olsa da, artık çok önemli yapılarda Bilim Kurullarının irdelemesi ile bunların
doğrulunun oluşturularak 13:30 da buluşmak üzere oturumu kapatıyorum.
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3.OTURUM AÇILIŞ KONUŞMASI
Oturum Başkanı Prof.Dr. Can Binan:
Koruma uygulama ve Denetim Müdürlüğü’nün
katkılarıyla, desteğiyle neredeyse sürekli hale gelmeye başlayan bu kârgir yapılarda koruma ve
onarım seminerinin üçüncüsünde bizleri tekrar
tekrar misafir ettiği için öncelikle kuruma ve bu
kurumda çalışan bütün arkadaşlara ve yöneticilere
teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten İstanbul’da
, Türkiye ‘de önemli bir boşluğu doldurup, ciddi bir örnek teşkil ediyorlar. 10 dakikalık bir gecikmemiz de olduğu için; öncelikle ilk konuşmacımız olan Prof.Dr. Erol Gürdal’ı çağırmak istiyorum.Kendisini ayrıca tanıtmamım gerekmediğini
sanırım herkes biliyor. Senelerini mimari mirasın
korunması konusundaki araştırmalara ve bilimsel
çalışmalara vermiş olan bir kişidir. Bize sunacağı
bildiri Vakıflar Genel Müdürlüğü Pozları için yapılan analiz çalışmaları olacak.
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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RESTORASYONLARINDA
KULLANILACAK HARÇ POZLARI İÇİN YAPILAN HARÇ
ANALİZ ÇALIŞMALARI
Prof.Dr. EROL GÜRDAL*

Giriş
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılacak restorasyon ihalelerine esas olacak harç bileşimlerinin belirlenmesi amacıyla bu kurum, “Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünden (KUDEB) harç analiz çalışmalarının yapılmasını talep etmiştir. Bu
talep doğrultusunda KUDEB bünyesinde, Y. Kimyager Hazal Özlem Ersan, konservatör restoratör Mustafa Eruş, Maden Mühendisi Gazanfer
Akıncı’dan oluşan grupla çalışmalar
yürütülmüştür.

Çalışmanın Gerekçesi
Kireçli harçlar, kârgir yapılarda örgü
ve sıva harcı olarak antik dönemlerden XIX. yüzyıl sonlarına kadar yaygın şekilde kullanılmıştır. Farklı bölgelerde değişik malzeme olanaklarına bağlı olarak harç bileşimine giren
dolgu malzemelerinde ayırımlar olmakla beraber, ana bağlayıcıda değişiklik olmamış; harçların özellikleri,
kirecin özelliklerine bağlı kalmıştır.
Kireçle birlikte, yerine göre kum ve
çakıl, daha çok tuğla kırığı ve öğütülmüş tuğla tozu, volkanik kül ve tüfler, agrega ve dolgu malzemesi olarak
kullanılmıştır. XIX yüzyıl sonlarında yapılmış bazı yapıların harçlarında odun külü ve cürufları da bulunmuştur.
XIX. yüzyılın ortalarında önce
hidrolik veya su kireci adı verilen,

Şekil 1. Bir Bizans sarayından alınmış
dayanıklı Horasan betonu

suya dayanıklı ve su altında da katılaşabilen bağlayıcı malzemenin bulunmasından sonra, bağlayıcılık özelliği daha yüksek, mekanik dayanımı daha fazla olan Portland çimentosunun bulunması yapı sistemlerinde önemli gelişmelere neden olmuştur. Çimentonun yaygın olarak yapı
üretimine girmesi, bu malzemenin
tarihi yapıların onarım işlerinde de
kullanılmasını kaçınılmaz kılmıştır.
Öyle ki, Horasan harcının renk ve
dokusuna benzemesi için tuğla kırığı
yerine taş kırıkları ile yapılan çimentolu harçlarda, hamur dokusunun da
kırmızı boya ile renklendirilmesi yoluna gidilmiştir. Çimentolu katmanların, eski kireç harcı ile taş ve tuğla gibi malzemelerde farklı davranışlar göstermesi nedeni ile duvarlarda ayrışmalar ve dökülmeler görülmeye başlanmıştır. Eski harçlarla taş
ve tuğlalar uyumlu bir şekilde su ve

* Prof. Dr. Erol Gürdal, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi, e-posta: gurdale@itu.edu.tr
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buhar akımlarından zarar görmediği halde, çimentolu derz dolguları su
ve buhar akımlarını engellediği için
kapiler yollarla duvar bünyesine giren sular, harçlarda bulunan tuzları çözerek geçirimsiz çimentolu katmanların arkasında toplanmakta,
taşın, tuğlanın ve harcın bağlayıcılarını çözmekte, taneleri ayrıştırmaktaydı ve yüzeyde de çiçeklenme denilen tuz kristalleri görülmekteydi. Bu
sakıncaların tekrarlanmaması için
tarihi yapıların onarımında ve restorasyonunda özgün harçlara benzer
kireç bağlayıcılı harçların kullanılması zorunlu hale gelince; Vakıflar
Genel Müdürlüğü, ihalelerde kullanılmak üzere, pozların hazırlanması
çalışmalarına başlamıştır. Bu amaçla çeşitli yüksek lisans ve doktora araştırmaları ile Horasan harçlarının bileşimleri incelenmiş, en çok
karşılaşılan harç tipleri belirlenmiş,
bileşime giren malzeme tür ve miktarları hesaplanmıştır.

Harç Bileşimlerinin Belirlenmesi
Tarihi yapılarda kullanılan tuğla kırığı, tuğla tozu ve puzolan gibi katkılarla yapılmış Horasan harcı veya
Horasan betonu da denilen kireçli harç tipleri incelendiğinde, bunların içinde grafikte görülen oranlarda malzemeler kullanıldığı, bölgesine ve dönemine bağlı olarak bu
oranlarda değişiklikler bulunduğu
görülmüştür. Bu tespitlerden hareketle harç tipleri belirlenmiş ve harcın bileşimine giren malzemelerin 1
m3’üne giren miktarları, kg ve litre
olarak hesaplanmıştır.
Bu çalışmada sıva harçları (S), örgü
harçları (H) ile gösterilmiştir. Ge-

Şekil 2. Çimentolu harçlarla yapılan derzler

Şekil 3. Çimentolu harçlarda görülen
bozulmalar

nellikle iki harç tipinde kireç ve agrega oranları arasında büyük farklılıklar bulunmamakta, farklar sadece agrega boyutunda görülmektedir.
Kaba sıva ve örgü harçlarında agrega boyutu 10-15 mm olup sıva harçlarında ise 5 mm.’nin altına inmektedir.

Harç Tipleri
1- Kireç harçları; bileşimi sönmüş
kireç, kum ve çakıl olan harçlardır.
Sıva (S) ve örgü (H) harçlarında, kıvamlı sönmüş kireç/kum oranı ½ ve
⅓ olmak üzere 4 tip hazırlanmıştır.
2- Son kat veya nefaset sıvası: Agre-
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Boşluk %10-15
Su %20-25
Puzolan veya Tuğla Tozu
Tuğla Kırığı
Kum ve Çakıl
Kireç
Şekil 4. Tipik bir Horasan harcı içinde bulunan maddeler

ga olarak öğütülmüş mermer ve taş
tozu ile sönmüş kireç hamurunun
karışımından oluşan nefaset sıvası,
son kat sıva ve dolgu harcıdır. Karışım oranları sönmüş kireç hamuru/
mermer veya taş tozu oranı ½ olan
harçlardır.
3- Takviyeli kireç harçları: Kireç
harçlarına bir miktar çimento katılarak yapılan dayanıklı örgü ve sıva
harçlarıdır. Genellikle yeni yapımlarda veya çimentolu yapılar için uygundur. Agrega olarak kum, çakıl
veya tuğla kırığı kullanılır; 100 dozajlı ve 225 dozajlı olarak iki tip hazırlanmıştır.
4- Horasan harçları: Agrega olarak
tuğla kırığı ve tozu ile kireç hamuru
karışımından oluşan harçlardır. Kireç/agrega oranı ½ ve ⅓ olmak üzere
iki karışım verilmiştir.
5- Hidrolik kireçli ince sıva ve nefaset sıvası: Bu sıvalar, XIX. yüzyıl
sonu XX. yüzyıl başlarında yapılmış
yapılarda görülen harç tipleri olup
hidrolik kireç bağlayıcılı, kum ya da
taş tozu, mermer tozu ile yapılan son
kat perdah sıvası olarak uygulanmak
üzere bağlayıcı/agrega oranı ½ olarak
hazırlanmıştır.

6- Puzolan katkılı Horasan örgü ve
sıva harçları: Agrega olarak tuğla kırığı ve tuğla tozu yanında kirece dayanıklılık kazandırmak üzere puzolan katılmış örgü ve sıva harçlarıdır. Kireç/agrega oranı ½ ve ⅓ olmak üzere 4 farklı bileşimde hazırlanmıştır.
7- Yapay taş karışımları: kum, taş
tozu ve değişik renkli boyalarla, yapay taş üretmek amacı ile 450 ve
500 dozlu iki türde karışım hazırlanmıştır.
8- Alçılı harçlar: Bağlayıcı olarak alçı
kullanılan harçlar; kumlu-kireçli alçı
harcı, alçılı kireç harcı ve kireçli alçı
harcı olmak üzere 3 çeşit hazırlanmıştır.
9- Sönmüş kireç ve puzolan katkılı sıva ve duvar örgü harçları: Bağlayıcı/agrega oranına göre farklı özellikte ve dayanımda üç çeşit harç bileşimi verilmiştir. Bağlayıcı/agrega/su
oranı, ½/0,5 olan ince elemanlı sıva
harcı, yüksek dayanımlı bağlayıcı/agrega/su oranı ⅓/0,6 ve kireç/puzolan
oranı ½/0,5 olan örgü harcı. Orta ve
düşük dayanımlı örgü harçlarında
puzolan oranı azaltılır, bağlayıcı/agrega/su oranı ⅓ /0,5 ve kireç/puzolan
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1/1,5 olarak hazırlanmıştır.
10- Enjeksiyon şerbetleri: Boşlukları doldurmak amacıyla akıcı olarak
hazırlanan karışımlardır. Bu grup 4
tipten oluşturulmuştur: Sönmüş kireçli, sönmüş kireç ve puzolanlı, hidrolik kireçli ve hidrolik kireçli puzolan katkılı.

Çalışmanın aşamaları:
1- Belirlenen her karışım, 1m3 için
ağırlıkça ve yığın halde hacım olarak
belirlenmiştir.
2- Her karışımdan 1 ve 2 litre olmak
üzere malzemeler tartılmış ve karışım hazırlanmıştır.
3- Hazırlanan karışım örnekleri,
4x4x16 cm.lik kalıplara yerleştirilmiş; kalıptan artan harç, taze birim
hacım ağırlığını belirlemek için kullanılmıştır.
4- Örneklerin puzolanlı olanları 55-60OC’ye ayarlanmış, etüvde 1
hafta bekletilerek kürlenmiştir.
5- Diğer örnekler 28 gün bekletilerek deneye hazır hale getirilmişlerdir.
6- Prizini yapmış ve kurumuş örneklerin birim hacım ağırlıkları, özgül
ağırlıkları, su emme değerleri, buhar
geçirimlilik direnç katsayıları gibi fiziksel özellikleri belirlendikten sonra
eğilme ve basınç dayanımları deneyleri yapılmıştır.
7- Sonuçlar değerlendirilmiş ve örneklerin beklenen fiziksel ve mekanik dayanımlara sahip oldukları belirlenmiştir.

Karışımların Restorasyon
Uygulamalarında Başarılı
Olabilme Koşulları:
Tarihi yapıların onarım ve restorasyonlarında kullanılacak bu harçların

başarılı olabilmesi, iyi işçilik ve proje
yanında, kullanılacak malzeme özelliklerine de bağlıdır.
1- Başarılı harçlar için önemli olan
malzemelerin başında kireç gelmektedir. Kirecin TS 30 veya TS EN
459/1-2-3 ve TS 32 koşullarına uygun olması yanında; sönmemiş kirecin bol su ile söndürülmesi, sönme
sırasında kurumaması, söndürüldükten sonra en az 1 yıl, daha iyisi 2 yıl havadan korunarak bekletilmesi gereklidir. Torba içinde satılan
toz kireç Horasan harcı üretiminde
tavsiye edilmemektedir.
2- Tuğla kırığı ve tozu: Mümkün olduğunca harman tuğlasından elde
edilmelidir. Fabrika tuğlasından
elde edilenler de kullanılabilir. Tuğla tozunun kireç ile bağ yapabilmesi
için çok ince öğütülmelidir.
3- Puzolan: TS 25’de verilen özelliklere sahip olmalıdır. Doğal puzolan kullanılabileceği gibi yapay puzolanlar da kullanılabilir. Bu malzemede önemli olan SiO2 silis oranının %50’den az olmamasıdır.
4- Kum ve çakıl: Yassı elemanlar
içermemeli, içinde organik maddeler
ve kil bulunmamalıdır. Deniz tuzu
içeren agregalar da zararlıdır.
5- Su temiz olmalı, tuz, organik ve
hümik asit gibi maddeler içermemelidir.

Restorasyonda Horasan Harcı
Burada verilen harç bileşimleri en
çok karşılaşılan tiplerden seçilmiştir. Bir restorasyonda dönemin karakterine uygun, doku ve yapısı ile
benzer, fiziksel ve mekanik özellikleri en yakın harç bileşimini elde etmek için öncelikle özgün harcın özel-
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likleri laboratuar çalışmaları ile belirlenmeli ve bu bilgilerle harç bileşiminin tasarımı yapılmalıdır.
Laboratuar çalışmaları ile özgün
harcın aşağıda gösterilen nitelikleri
belirlenir:
Ağırlıkça ve hacımca su emme
oranı,
Birim hacım ağırlığı,
Özgül ağırlığı,
Gerçek ve görünür boşluk oranı,
105OC, 650OC ve 1050OC’deki
kızdırma kayıpları yüzdeleri,
Asitte çözdürme ve çözünen
madde yüzdeleri ile çözünmeyen
madde yüzdeleri,
Çözünmeyen madde granülometresi ve filtre üzerinde toplanan malzeme renk ve özellikleri,
Çözünmeyen maddenin stereo
mikroskop incelemesi.
Bu veriler yardımı ile harcın tasarımı yapılabilir:
Kızdırma kaybı<asit kaybı ise
özgün harç hidrolik,
100OC-650OC arası kızdırma
kaybı>10x(650OC-1050OC) ise
özgün harç hidrolik,
Hacımca su emme %si veya
görünür boşluk oranı, taze harcın
boşluk ve su içeriğini verir.
Kızdırma kaybı yüzdesi CO2
kaybıdır. Buradan CaCO3 miktarı
bulunur.
CaCO3 miktarından susuz
Ca(OH)2 miktarının ağırlıkça yüzdesi hesaplanır.

Kızdırma kaybından ya da asit
kaybından artakalan malzeme agrega
olduğu için ağırlıkça bulunan
agrega, birim hacım kütlesine
bölünerek agrega hacım yüzdesi
belirlenir.
Aynı şekilde susuz sönmüş kireç
hacminin yüzdesi bulunur.
Kireç ve agrega hacminin birbirine
oranı bulunur.
1m3 harca giren kireç, agrega, su
ve boşluk oranları hesaplanarak
hacimce miktarları bulunur.
Hacimden ağırlıkça miktarlar
hesaplanır.
İstenirse yığın birim hacimlerinden kolaylık olmak üzere kısım
hesabına geçilir.
Belirlenen karışım değerlerinden 1
veya 2 litre olacak şekilde harç
hazırlanır; kürleme süresi sonunda
özgün malzeme ile renk, doku ve
yapı bakımından benzerlikleri
tartışılır, fiziksel ve mekanik değerleri bulunur.

Sonuç

Eski eserlerin onarım ve restorasyonlarında kullanılacak harçlar, yapılan
işin en önemli kısmıdır. Taş, tuğla ve ahşap gibi geleneksel malzemelerin benzerlerini bulmak büyük bir
olasılıkla mümkündür. Ancak harçlar için ciddi araştırmalar ve özenli uygulamalar yapılması, restorasyonun uzun süre geçerli olmasına hizmet edecektir.
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75

KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2011

SUMMARY

76

COMPOSITION AND PROPERTIES OF SOL-SILICATE COATINGS
IN COMBINATION WITH INORGANIC PIGMENTS
Silica sols, like potassium water glasses, are special forms of liquid silicondioxide, i.e. purely inorganic, silicate substances. Unfortunately, the binding power of pure silica-sol alone is inadequate for it to be used as a binder for exterior paints. But, researchers have managed to create a controlled blend with ordinary potassium water glass which optimises the binding power of the two constituents, silica sol and potassium silicate. This
sol-silicate has entirely novel properties as a binder, including excellent adhesion onto virtually any common substrate.
In addition to sol-silicate’s strong adhesive power, this silicate binder also
fully retains its silisification capacity.

İNORGANİK PİGMENTLERLE KOMBİNE EDİLEN SOLSİLİKAT BOYALARIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE
KARAKTERİSTİKLERİ
Dr. KLAUS RUPP*

BAĞLAYICI MADDE CAMSUYU
VE SOL-SİLİKATIN ÜRETİM
SÜRECİ

Sol-silikat bağlayıcı üretiminde başlangıç maddesi, doğal hammadde olarak pratikte sınırsız miktarda mevcut bulunan kuvars kumu
ve “potasyum camsuyu’’ üretilmesi durumunda kullanılan potaş denilen maddedir (potasyum karbonat K2CO3). İki bileşen de yaklaşık
1200°C’ de beraber eritilir. Böylece
yaklaşık 3 ile 4 parça silikon dioksit
ve 1 parça potasyum oksitten oluşan
bir bileşimle potasyum silikat üretilir (şekil 1).
Sonraki adımda potasyum silikat
basınç altında suda yaklaşık 150°C’
de çözünür. Bunun sonucunda “Fixativ” olarak adlandırılan cam suyu

oluşur. Oluşan potasyum cam suyu,
“silikat boyaların” ana bağlayıcısıdır
(şekil 2).
Sol-silikat bağlayıcıyı üretmenin önemli adımı, potasyumun iyon
değiştirici üzerinden değişimidir.
Sol-silikat, silikon dioksitin suda çok
ince dağılmış solüsyonudur (şekil 3).
Her bir ayrı uygulama amacı için
sol’daki doğru parçacık büyüklüğünü formüle etmek ve stabil tutmak
çok önemlidir. Çünkü bu yolla sol’un
fizyo kimyasal özellikleri tanımlanmaktadır. Jellerin aksine, sollar yaklaşık 200nm’ye kadar büyüklükte birincil olarak oluşmuş parçacıkların
koloidal çözeltileridir. Ancak jellerin
sulu parçacıkları veya aglomeraları
yani yaklaşık 1 µm boyutunda birincil veya ikincil olarak oluşmuş parçacıkları bulunur.

*Dr. Klaus Rupp, KEIMFARBEN GmbH & Co.KG
İngilizce Çeviri: Müge Günel, Y. Mimar-Restorasyon Uzmanı
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Şekil 1. Potasyum sol silikatın üretimi

Şekil 2. Bağlayıcı madde fixativ’in üretimi

Şekil 3. Silika-Sol’un üretimi

CAM SUYU VE SOL-SİLİKATIN
KAPLAMA SİSTEMLERİNDE
KULLANILMASI
Cam suyu ve sol-silikat mineral yüzeylerde “silikatlaşma” denilen çok
kuvvetli bir bağ oluşturur. Ancak
buna rağmen tek başlarına örneğin
silikon reçineli boyalarda, akrilik boyalarda veya organik bağlı sıvalar
gibi organik yüzeylerde işlev görmezler. İmkansız görülen bu durum sadece sol-silikat ile cam suyunun uy-

gun şekilde stabilize halde kombinasyonu ve doğru seçimiyle başarılmaktadır. Bu özel kombinasyon şu zamana kadar bilinmeyen özelliklere sahip
tamamen yeni bir bağlayıcı oluşturmaktadır. Şekil 4 ‘de görülmektedir
ki saf sol-silikat veya cam suyunun
kendisi devamlı bir kaplama oluşturamaz. Ancak yeni sol silikat -cam
suyu- bağlayıcısının özel kombinasyonu devamlı ve kalıcı bir kaplama
oluşturabilir.
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Şekil 4. Leneta folyo üzerinde test çalışmaları (Tüm test materyalleri dispersiyon içermez.)
Şekil 5.
Sol silikat
boyanın silikon reçineli boya üzerine adhesyon
testi (yüzey:
beton)

Yeni “sol-silikat boyanın” yapışma
ve çekme dayanımı üzerine silikon
reçineli boyalarda, akrilik reçineli boyalarda, sentetik reçineli boyalarda
vb ölçümler yapılmıştır. Bu ölçümler
çok iyi sonuçlar vermiştir. Şekil 5’te
sol-silikat boyanın (burada silikon reçineli boyada) silikon reçineli boyaya göre çok daha iyi adhezyon gücünün olduğunu görebilirsiniz. (örnek
katman yapısı: beton, silikon reçineli boya, sol-silikat boya). Sol-silikat
boyanın organik yüzeylere iyi bağlanması, özel bağlayıcı kombinasyonunun kuvvetli adhesyon gücünün bir
sonucudur.
Mineral yüzeylerde silikatlaşmanın bu durumda bile yüzeye çok stabil bağlanma sağladığı kanıtlanabilir. Gerçek sol silikat boyalarda yü-

zey bağı ve pigmentin silikat bağlayıcı matriksine bağlanması büyük öneme sahiptir.
Bu aşağıdaki gibi bir deneyle gösterilebilir: Eğer bir cam taşıyıcı üzerine sözde sol-silikat boya uygular ve
600°C’ ye kadar ısıtırsanız tüm içerik ve hatta silikon reçineler yok olmaktadır. Ardından aşınma direncini
test ettiğinizde, kalan gücün sadece
silikat bağlayıcı sayesinde var olduğunu görürsünüz. ISO 11998’e göre
yapılan ve şekil 6’da yer alan test,
iyi bir silikat bağlayıcının aksine zayıf formüle edilmiş bir sol-silikat boyanın kötü bağlayıcılığını göstermektedir. Ayrıca ilk güç göz önüne alınacak olursa, iyi formüle edilmiş sol-silikat boyalarda açıkça daha
iyi sonuçlar alınmaktadır. Şekil 7’de
4 saat, 24 saat ve 7 günün ardından
-suyla ıslatılan- kaplama yüzeyi gösterilmektedir. Yüksek kaliteli solsilikat boyadan daha iyi sonuçlar alınırken, düşük kaliteli kaplama açıkça görülebilir. Şekil 8 ve 9’da varsayıma göre eşit kaplamaların kıyaslanmasında gösterildiği üzere, iyi bir silikat boyanın ayırt edici özelliği biyo-
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Şekil 6. 600 derecede ısıtıldıktan sonra
bağlayıcının gücü üzerine test çalışması

Şekil 7. 4 saat,
24 saat ve 7
günün ardından suyla ıslatılan kaplamanın gücü üzerine bir çalışma

Şekil 8. Kendi formülasyonu- hava şartlarında 3, 5 yıl sonra

Şekil 9. Rakip boya – hava şartlarında
3,5 yıl sonra

sit kullanmaksızın düşük lekelenme
özelliğidir.
Silikat boyaların nem nüfuzu ve
kurumayla ilgili sıra dışı fiziki özellikleri genel olarak tanınmakta ve bilinmektedir. Sunulan sol-silikat boyanın aynı özellikleri vardır. Üstelik
temiz, sağlam, organik eski yüzeylerde veya yeni yüzeylerde, öncesinde astar kullanmaksızın uygulanabildiğinden çok ekonomiktir. Sol-silikat
kaplama organik eski kaplamaları UV-ışığından daha fazla zarar görmemesi için korur. İnorganik, ışığa
dayanıklı pigmentlerin kombinasyonu yıllar süren stabil, ışığa dayanıklı
kaplama sistemi sağlar ve böylece renovasyon aralıklarını azaltır.

grup da kendi içinde doğal organik
ve sentetik organik pigmentler olarak
ve doğal inorganik ve sentetik inorganik pigmentler olarak kategorize
edilebilir. Organik pigment örnekleri
Çivit Mavisi, Hint Sarısı veya diğer
Azo- renklendiricilerdir (boya olarak
da anılmaktadır).
Sentetik, inorganik pigmentler
normalde doğal inorganik renklendiricilerden daha saftır. Tablo 1, yüksek sınıf kaplama sistemlerinde kullanılan UV-stabil ve hava koşullarına dayanıklı inorganik pigmentlerle ilgili genel bir bakış sunmaktadır.
Kaplama malzemesinin tüm bileşenlerine bakarsanız, kullanılan bağlayıcının renk tonunun parlaklığıyla ilgili çok önemli bir rolü olduğunu görürsünüz. Sentetik reçine boyalarında pigmentler bir sentetik reçine kat-

PİGMENTLERİN ROLÜ
Temelde genel bir fark vardır: Organik ve inorganik pigmentler. Bu iki
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Tablo1. Çok kullanılan inorganik pigmentler
isim

renk

iron oxides/hydroxides

sarı/kırmızı

mixed iron oxides

siyah/kahverengi

bisbuth vanadate

sarı

chromium (III) oxide

yeşil

cobalt blue

mavi

cobalt green

yeşil

cobalt ohromite spinel

mavi

chromium iron oxide

siyah

ultramarine

mavi / mor

antimony nickel titanium oxide

sarı

zino sulfide

beyaz

titanium dioxide

beyaz
Şekil 10. Sentetik
reçine esaslı boyalarda pigmentlerin etrafındaki film
tabakası kırılmayı engeller. Mineral esaslı boyalarda pigmentler saydamdır. Işık kırılmadan yansır.

Şekil 11. 250 saatlik güneş ışığına maruz
bırakılan plastik şişede korunan ve korunmayan alanların görünümü

manıyla kaplanmıştır, böylece mineral bağlı boyalara nazaran parlaklık
ve ışıltılarını kaybederler (şekil 10).
Gerçekte organik bağlayıcılar ve organik pigmentler zamanla UV-ışığı yüzünden ayrışırlar. Şekil 11 sıradan
plastik bir şişede ki bu etkiyi göstermektedir. Plastik şişenin üst kısmı
UV ışığından korunmayan alt kısımla kıyaslanmaktadır: Renk bozulmuştur. Renkli cephelerde bunu renk solması ve boyanın bozulması olarak görürüz.
Magdeburg’deki ILF’ nin (vernik
ve boyalar hususunda çalışan FRA-
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UNHOFER Enstitüsü)yapmış olduğu saha testleri, şu an 8 yıla ulaşan
doğal hava koşullarından aşınma sürecinde, kısmen organik pigmentli
sentetik reçine boyalara kıyasla yüksek sınıf inorganik pigmentli sol silikat boyaların ne kadar stabil olduğunu göstermektedir (şekil 12-13).
Boya seçimi “Münih/Almanya,
Staffelseestrasse” örneğinde gördüğünüz gibi gerçek anlamda sorun
yaratabilir: Mülk sahibi para tasarrufu yapma isteğiyle boyayı ucuz

ürünle yapmıştır. Ancak 4 yılsonunda renk solmuştur (şekil 14). Ardından birinci sınıf sol-silikat boyayla yapılan uygulama 3 yılını doldurduğu halde herhangi bir renk değişimi göstermemiştir (şekil 15) ve 5,
10 veya daha çok yıl geçse de göstermeyecektir. Silikat bağlayıcı maddeler hususundaki uzun süreli tecrübelerimize ve özellikle stabil, inorganik pigmentlerin kullanımına dayanılarak bu rahatlıkla öngörülebilmektedir.

Şekil 12. ILF Testleri Sol-silikat boya
2001-2009.Sağdaki örnek hava şartlarına
maruz kalan

Şekil 13. ILF Testleri Akrilik boya 20012009. Sağdaki örnek hava şartlarına
maruz kalan

Şekil 14. 4 yılın sonunda rengi solan boya

Şekil 15. sol-silikat boyayla boyanan ve 3
yıldır rengi solmayan cephenin görünümü
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DEĞERLENDİRMELER
Prof.Dr. Can Binan
Dr. Klaus Rupp’a teşekkür ediyoruz. Yeni boya tasarımlarıyla ilgili önemli birtakım bilgileri paylaştı. Sorular varsa, hemen alalım. Diğer konuşmacımızı da hazırlanması için buraya davet ediyoruz. Sayın Engin Binoğul bir
yapı restorasyonu projesiyle ilgili sunum yapacak. Rami Kışlası Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon projeleri ile ilgili sunumunu dinlemek üzere sözü kendisine veriyoruz.
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RAMİ KIŞLASI RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE
RESTORASYON PROJELERİ
Y.Mimar ENGİN BİNOĞUL*
Bu yapıyı anlatmadan evvel çok hafif bir paradisel bilgiyi paylaşmak istiyorum. Rami Kışlası 18.yy sonu
19.yy başlarında yapılmış olması nedeniyle kendisinden evvel yapılmış olan kışlalardan farklılık gösteren bir tiptedir. 18.yy’da genellikle büyük çiftliklerin yanında yer alan
kışlalar, daha sonra Rami Kışlasıyla birlikte, bir kerede karar verilip,
inşa edilen yapılara dönüşüyor. Rami
Kışlası’ndan önce yapılan kışlalar çoğunlukla belli kışlak noktalarında,
zaman içinde üstüne yeni birimler
eklenerek oluşturulmuşlardır. Kışlanın yapımına 1826 yılında başlanmış, II. Mahmut döneminde 1828
yılında da tamamlanarak kullanıma açılmıştır. II. Mahmut yaklaşık
iki senesini Rami Kışlası’nın hünkâr
kasrında geçirir. Kışlanın boyutları
309m 246m’dir.
Kışlanın mülk sahibi İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’dir. Bu proje
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
ihalesi kapsamında hazırlanmıştır.
Yapının proje kararlarının üretilip,
ihalesi yapıldıktan sonra, işgalli olmasından dolayı yaklaşık iki senelik
bir bekleme sürecinden sonra rölöve
çalışmalarına başlanabildi.
Burada daha evvel konuşlandırılmış olan toptancı dükkânlarının kışlayı sarmasıyla ve hatta içine de yerleşmesiyle birlikte ciddi bir işgal durumu bulunmaktaydı. En azından
rölöve alınmasıyla birlikte bazı nok* Y.Mimar Engin Binoğul, Akant Mimarlık

talarda 3 ile 5 metre çekmeler oluşturuldu.
Yapının plan şeması; 4 ana aks
var, 4 girişi bulunmaktadır. Esas
ana girişi hünkâr kasrının bulunduğu noktada yer alıyor. Fakat burada daha sonraki dönemlerde inşa
edilmiş bir yapının kalıntıları bulunmaktaydı. Orijinal hünkâr kasrı günümüze ulaşmamıştır. Yapı tamamıyla kârgir duvarlardan oluşuyor, belli noktalarda ahşap ara katları mevcut. Yapının köşelerinde;
kışladan sorumlu olan subayların
ya da yeme içmeden-malzeme alımlarından sorumlu ya da çeşitli görevleri üstlenmiş komutanların bulunduğu 4 kule yapısı ve ona bağlı birliklerin de yer aldığı koğuşlar
bulunmaktadır. Koridorlar iç avluya bakıyor. Koğuş odaları ile kışlanın ana mekanını oluşturan hamam, fırınlar ve mutfaklar çeşitli noktalarda yer almaktadır. Bu birimlerin yanında kışlanın camisi de
bulunmaktaydı. Ancak kışlanın camisinden sadece minarenin kaidesi günümüze ulaşmıştır. Hamam
hemen hemen bütün elemanlarıyla
ayakta durmaktadır. Yapıya hünkâr
kasrının dışında herhangi bir müdahale yapılmadığı gözlemlenmektedir. Bayrampaşa tarafında caddeye bakan cephede yapının duvarlarında bir takım plastırlarla dayanaklar oluşturulduğu görülmektedir. Bu payandaların daha sonraki
tarihlerde, duvarlardaki hareketlen-
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meler sebebiyle oluşturulduğu varsayılmıştır.
Yapının rölöveleri alınıp, çeşitli
analitik çalışmalar yapıldıktan sonra restitüsyonunu oluştururken; öncelikle eski fotoğraflarından, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki kaynaklardan ve bir takım haritalardan
yararlanıldı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yapılan araştırmalarda yapıya ait keşif defterleri bulundu. Keşif defterleri bire bir inşaatı
anlatan ve bize yapının yeniden kurgulanmasında ciddi veriler oluşturan belgelerdi. Başbakanlık Osmanlı
Arşivi’nde bulunan belgelerin dışında, burada askerliğini yapan Mimar
Mete Göktuğ’un 1969 yılında hazırladığı plan rölövelerine ulaşıldı. Kendisinden yerleşimle ilgili bir çalışma
istendiği için sadece plana ilişkin bir
çalışma yapılmıştı. Bu plan şemaları yapının kurgulanması için çok yardımcı oldu.
Restitüsyon projesinde yapının
eski fotoğraflarında gördüğümüz
hünkâr kasrı Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki verilerle oluşturmaya
çalışıldı. Kasrın arşiv belgelerinde de
ahşap olduğu belirtilmekteydi. Ahşap
olarak rekonstrüksiyonu yapıldı. Köşedeki kuleler kârgir, ahşap döşemeli olarak kurgulandı. Koğuşların bulunduğu tek katlı bölümler ve giriş
akslarında 2 katlı olarak kullanılan
bölümler fotoğraf ve belgelere göre
yeniden kurgulandılar. Restorasyon
projesinde; yapının sahibiolan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin isteği
doğrultusunda yapının şehir müzesi
oalrak işlevlendirilmesine yönelik çalışıldı. Yapılacak olan şehir müzesinin bir takım ihtiyaçları göz önünde

tutularak, orta avludaki L biçimindeki yapılar teknik hacimler ve müze
destek hacimleri olarak düzenlendi.
Restitüsyon çalışmamızda avludaki
bu yapıların 20.yy başında da olduğu gerek Alman Mavileri’nden gerekse eski hava fotoğraflarından tespit
edilmiştir. Günümüze bu yapılardan
sadece 2 tanesi ulaşabildi. Bu yapıalra koruma kurulunun onayı alınarak teknik hacimlerin yerleştirileceği
bodrum katlar eklendi.
Yapının ulaşılabilirliği tartışıldı. İstanbul’un şehir müzesini İstanbul kent merkezine yakın ya da merkezin içinde olması istenebilir. Fakat bir şeyi daha gözden kaçırmamak
gerekiyor. Şehir merkezinde müze
yapmak ya da bazı önemi merkezleri şehrin farklı noktalarında kurgulayarak ilgiyi o noktalara çekmek ikinci bir düşünce olarak bütün dünyada
tartışılıyor. Çöküntü veya az gelişmiş olan bölgelere böyle ilerici adımları koyarak, bu bölgelerde dönüşümü sağlamak amaçlanabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de böyle
bir şeyi hedefleyerek Rami Kışlası’nı
şehir müzesi yapmayı hedefledi. Bununla birlikte şehir müzesi projesini yürütülürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010 Kültür Başkenti programı içine alındı. Programın içinde geçen maddelerden biri
olarak yer aldı Rami Şehir Müzesi.
Başbakan’ın talimatlarıyla müzenin
yanında bir de kütüphane yapılması
düşünüldü. İstanbul’a ait büyük bir
kütüphane projesi de avan proje olarak hazırlandı.
Orta aksla orta avluda dört koldan bahsetmiştik. Bu iki kol karşılıklı olarak birbirine peyzajla bağla-
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dı. Diğer iki kolu giriş aksı ve onun
karşı istikametinde bulanan aksı ise
bir yer altı bağlantısıyla birleştirildi.
Bu şekilde bir bağlantıyla orta avlunun altından iki karşılıklı yol müze
fonksiyonunu da daha kolaylaştıracak şekilde planlandı. Yapının giriş aksının önünde bulunan büyük
alan içinde kışlanın yanında yapmayı hedeflediğimiz kütüphanenin
konumunu belirlerken; giriş aksında kışlaya yaklaşımı bozmamak için
kütüphane kışlanın yanında projelendirildi. Kışlanın cephesini bozmayacak şekilde şu anda %100 işgalli olan alan tamamıyla açılarak
bir giriş aksı oluşturuldu. Bu giriş
aks’ının altında da bir otopark oluşturuldu. Dışarıdan hiçbir şekilde görünmeyen iki katlı bir otopark oluşturuldu. Otoparktan hem müzeye
giriş verildi hem de istasyondan gelenler müzeye rahatlıkla ulaşabilsinler diye yan taraftaki metro istasyonlarına bağlantı yapıldı.
Yapının genel tanımını yaptıktan sonra yapıya ne şekilde müdahale edildiğini sizlere göstermeye çalışacağım. Yapının daha evvel bahsettiğim kârgir olan dış duvarlarına dışarıdan ciddi bir müdahale söz konusuydu. Fakat yapısal olarak çeşitli noktalarda ufak açmalar dışında
çok büyük bir statik müdahale yoktu. İç avluya bakan bölümlerde cid-

di duvar kayıpları vardı. Aynı şekilde hünkâr kasrının bulunduğu nokta, sonrada alınan kararlar ve restitüsyondan gelen verilerle oluşturuldu. Bazı noktalarda kayıplarımız
vardı. Bu duvar kayıpları KUDEB
tarafından hazırlanan raporlara
göre yeniden kurgulanacak... Mevcut olup da bir takım kayıpları olan
duvarlarda, gözlemlerimize göre ahşap hatıllar var. Ahşap hatıllarda
en büyük problemlerden biri ahşabın çürümesi ve hatılın kaybedilmesi… Hem KUDEB’deki arkadaşlarımızın önerileri ile hem de statik raporumuzdaki öneriler doğrultusunda duvarlardaki ahşap hatılların yeniden kurgulanması hedeflendi. Bu
duvarlarda gerekli çürütmeler yapılarak, ahşap hatılların yerlerine konulmasına karar verildi. Çünkü hatıl yerine yapılan enjeksiyonlar yastık görevini tam olarak sağlayamıyor. Yapılan enjeksiyonlar ve sıvalar KUDEB’in hazırladığı raporlarda önerdikleri malzemelerdir.
Bunun dışında hızlıca size restorasyonla ilgili çalışmalarımızdan
bahsetmek istiyorum. İçerde iki modern yapıdan bahsetmiştik. Bu yapılar kışla yapısıyla yarışmayacak
ve ona benzemeyecek farklı üslupta modern yapılar olarak tasarlandı.
Ayrıca kışlanın peyzaj projeleri de
proje kapsamında hazırlandı.

Bu bildiri; Engin Binoğul’un, 13-14 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Kargir Yapılarda Koruma
ve Onarım Semineri’nde yapmış olduğu sunumun deşifresidir.
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DEĞERLENDİRMELER
Prof.Dr. Can Binan:
Yüksek Mimar Engin Binoğul’a çok teşekkür ediyoruz. Tabi Rami Kışlasının koruma ve restorasyonu ve yeni yapılarla desteklenmesi konusu; projenin
kendisi bile 2–3 saat üzerinde konuşulabilecek bir proje… En başından sonuna kadar bir proje olması nedeniyle aslında çok daha fazla bir süre olsaydı dahi bütününü Engin Bey bize anlatamayabilirdi. Ama Benim anladığım
ve gördüm kadarıyla burada temel yaklaşımı ve konsepti anlatabildiğini düşünüyorum. Tabi zor bir proje, Osmanlı modernleşmesinin başlangıcında yer
alan yapılardan biri, modernleşen ordu ile birlikte gündeme gelmiş yapılardan. Hakikaten çok büyük bir yapı… Bugün bile bizim kolaylıkla anlayıp da
üzerinde müdahale yapmamız bırakın restorasyonu normal bir tasarım olarak dahi çok büyük ve zor bir yapı. Çok kısa olarak on dakika ara vermeden
önce soruları almak istiyorum.

Ahmet Özdoğdu (İnşaat Mühendisler Odası Yönetim Kurulu Üyesi):
Yapı çok büyük, derz araları ile ilgili bir çalışma var mı? Dilatasyonlar açısından soruyorum. Ayrıca binanın yapılmış olduğu dönemde ihtiyaç olmayan
bazı şeyler var günümüzle kıyaslayınca. Otopark ve sığınak gibi yeni ihtiyaçlardan doğan... Bunula ilgili bir çalışma yapıldı mı?

Y.Mimar Engin Binoğlu:
Sorunuzu cevaplamadan önce birkaç şey eklemek isterim. Onunla birlikte
yangın yönetmeliği var. Kuleler üç katlı, oralara ilave yangın merdivenleri yapılması gerekliliği de doğdu. Anıtlar Kurulu; koruma açısından yapının plan şemasının çok fazla bozulmaması, değişiklik yapılmaması, çok
fazla müdahale edilmemesi gerekliliğini vurguladı. Bunları köşe kulelerde yangın merdiveni koyarak hallettik. Dilatasyon meselesinde; yapının
kârgir olması nedeniyle zaten yapının kendi yangın duvarları var. Yangın duvarları ile belli modüler birimlerde yapı birbirinden ayrılıyor. Yapının temel sisteminde, kazıklar ve büyük bloklu küfeki taşlarıyla bir rıhtım hazırlanmış. Bu zemin üzerine oturtulmuş bir ya da iki katlı binalardan oluşuyor.

Süheyla Yılmaz:
Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarihi Köprüler Şubesinde çalışıyorum. Onardığınız ya da projesini önerdiğiniz kışla binasının yakınında yapmayı planladığınız kütüphane binası tarihi eseri korumanın yanı sıra yakın çevresinde yapımı düşünülen binalar da aynı hassasiyetle ele alınıyor ama üç boyutta
gördüğüm görünüm hem biraz daha yüksek hem de o yapıyı baskılayıcı nitelikte gibi hissettim. Bunu soracaktım.

Y.Mimar Engin Binoğlu:
Yapının her iki ucu aynı seviyede.
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Süheyla Yılmaz:
Planda demiyorum ama cephede özellikle…

Y.Mimar Engin Binoğlu:
Yok, siluet olarak söylüyorum, yapının her iki ucunda saçak seviyesinde aslında…

Süheyla Yılmaz:
Tamam, o zaman ben yanılmışım.

Y.Mimar Engin Binoğlu:
Üç boyutta tam oturtulmamış olabilir. Hepsini gösteren siluet çizimlerine baktığımız zaman aslında bir problem yok. Biz projelerin hepsini Anıtlar
Kurulu ile tartışmaya açarak yaptık. Aslında Anıtlar Kurulu çok cesurca hareket ederek tarih yapının yanına modern bir yapı yapılmasına olanak verdi.
Onları aslında kutlamak lazım…

Prof.Dr. Can Binan:
Bu her zaman olan bir tartışma… Tarihi bir yapının yanına yeni yapı üzerindeki tartışmalar devam edecek ve hatta devam etmesi de gerekir.

Y.Mimar Engin Binoğlu:
Çok cesur davranmak lazım bazen, modern yapıları cesurca koyabiliyorsak
eğer yapalım… Bu konuları çok fazla cesaret edemeyenler, bu konuyu tartışmaya açmalılar aslında…

Prof.Dr. Can Binan:
Başka soru varsa iki soru daha alabiliriz ondan sonra tamam.

Meral Fevzioğlu (Eskişehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi):
Cesaretten çok saygı duymak gerek. Koruma olgusu içindeysek eğer yapıya
saygı duymalıyız çevresini mutlaka açmalıyız. O yapı orada hem yapıyı gölgeliyordu hem de koruma adına kötü bir baltalamaydı. Koruma kurullarına
daha duyarlı üyelerin katılmasını umut ediyorum sadece.

Prof.Dr. Can Binan:
Bu bir katkı idi herhalde soru değil. Arkadaki arkadaşa mikrofonu verelim.

Dinleyici:
(Plato Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon ikinci sınıf örgencisi)
Yapının yakın bir yerinde metro çalışması vardı… Bu çalışma yapılırken yapıya herhangi bir zarar vermiş miydi?

Y.Mimar Engin Binoğlu
Buradaki çalışma hafif raylı sistem… Bu sistemi oluştururken yolun iki yanını kazıkla sağlamlaştırmaya alıyorlar, ondan sonra sistemi işletiyorlar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri ile yaptığımız görüşmede;
yapılan tetkiklerde titreşimlerin yapıya zarar vermediği belirtilmişti.
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Prof.Dr. Ahmet Ersen:
Tarihi yapıların yaşlarına ve korunmuşluk durumlarına göre müdahaleler,
modern ekler yapılabilir. Bu mimari korumanın bir parçasıdır. Bu modern
ekte tasarım çok önemlidir. Yani taklit ya da imitasyon değil eskiden referans alan ancak modern tasarımlar olmalıdır. Binaların yetmeyen işlevlerini genişletmek için ek binalar yapılabilir. Mimari korumada bugün sıfır müdahaleden başlayan, tasarımla genişlemelere kadar giden çok geniş müdahale
derecelerine açığız. Ancak hangi binalara ne kadar müdahale edeceğimizi bilmeliyiz.

Prof.Dr. Can Binan:
Ahmet Bey’e teşekkür ediyoruz. Oturumu kapatıyorum.
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4.OTURUM AÇILIŞ KONUŞMASI
Oturum Başkanı Prof. Dr. Atiye Tuğrul:
Dördüncü oturumumuzu açıyorum. Huzurlarınızda öncelikle İstanbul için son derece önemli bulduğum bu toplantıyı düzenleyen başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere, Sayın Müdürümüz Murat Tunçay’a, değerli çalışma arkadaşlarına ve değerli hocalarımıza çok teşekkür etmek istiyorum.
Bu toplantıya katkıda bulunan bildiri sahiplerine de nede ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ben İstanbul Üniversitesi Jeoloji
mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim.
Bu oturumun ilk sunumunu yapacak olan değerli hocamız Fethi Ahmet Yüksel şu anda aramızda değil. Bu bağlamda ikinci sunuma geçmek istiyorum. İkinci sunumumuz “İstanbul’daki
Tarihi yapılarda Kullanılan Küfeki Taşının Yerine Restorasyon Çalışmalarında Alternatiflerinin Araştırılması”. Restorasyon araştırılmalarında, çalışmalarında taşın özelliği de son derece önemli. Elbette yapısı, dokusu, kullanım şekli, taşların tabakalanma veya diğer yapısal özelliklerine bağlı olarak konumları, içindeki boşluk yapısı, süresizlikleri, mikro süresizlikleri vb
gibi tüm özellikleri onun yapı ve kullanım davranışlarını etkilemektedir. Sizleri bu ilk sunumumuzla birlikte farklı bir noktaya götüreceğiz. Bu tür çalışmalarda sizleri özellikle interdisipliner konulara da davet etmek istiyoruz. Burada taş araştırmalarında; taşı aslında bir canlı gibi düşünüyorum. İki türlü değişim söz konusu... Bir tanesi taşın bulunduğu yerdeki değişimi,
diğeri ise bizim mühendislikte de söylediğimiz gibi deterioration olarak ifade ettiğimiz, rock weathering during time dediğimiz
kullanım süresince taşın başına gelen olayları ifade etmeye çalışıyoruz. Bunun üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz.
Taş konulduğu andan itibaren değişime uğruyor ve bunu etkileyen birçok süreç söz konusu… Bu süreçlerden etkilenmesi de tamamen taşın özellikleri ile ilgilidir. Bu bağlamda jeolojik araştırmaların özellikle malzeme bilimini bu konuda oldukça hayati buluyorum. Huzurlarınızda sunumunu yapmak üzere Araştırma Görevlisi Osman Serkan Angı’yı bildirisini sunmak üzere
kürsüye davet ediyorum. Bu arada Ahmet Bey in oturumu olmadığı için Serkan Bey ve üçüncü oturumun konuğu Müge Hanım konuşmalarını biraz uzun tutabilirler.
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AN INVESTIGATION ON ALTERNATIVE BUILDING STONES IN
PLACE OF KUFEKI STONE USED FOR RESTORATION OF
HISTORICAL BUILDINGS IN ISTANBUL
The purpose of the study is to research alternative building stones in place of kufeki stone (Bakırköy fossiliferious limestone) used for restorations
in historical and cultural buildings, especially in Istanbul. Within the context of the study, in order to determine the potential of building stones;
geological and structural aspects of the region is investigated.
At the second stage of the study, laboratory tests are performed on Manavgat, Sazlıbosna, Soğucak, Pınarhisar stones and additionally on the original building stone of the Süleymaniye Mosque in order to identify the
most usable building stone to be used for the restoration of historical buildings in Istanbul. The laboratory studies include physical, mechanical and
petrographical tests. The results of these tests obtained are compared and
evaluated. As a main result, based on the field study and the comparable experiment results, it is suggested that some layer of Soğucak Limestone is the most appropriate and stable material for the restoration of historical buildings.

İSTANBUL’DAKİ TARİHİ YAPILARIN RESTORASYONUNDA
KÜFEKİ TAŞININ YERİNE KULLANILABİLECEK YAPI TAŞI
ALTERNATİFLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Arş. Gör. O. SERKAN ANGI*
Doç. Dr. YILMAZ MAHMUTOĞLU**
Jeo. Müh. ZUHAL YEŞİLKAYA***

İstanbul, Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bulunması nedeniyle her zaman ayrı bir jeopolitik
öneme sahip olmuştur. Çağlar boyunca farklı uygarlık ve kültürlere ev
sahipliği yapmış, yüzyıllarca çeşitli
din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı kozmopolit yapısını korumuş ve mimari dokusu her dönemin en görkemli yapılarıyla zenginleştirilmiştir. İstanbul ülkemizdeki

tarihi, kültürel ve antik yapı ve anıtların en fazla olduğu kenttir. Eski
kent merkezi “Tarihi Yarımada” yüzlerce tarihi yapıya sahip olup Birleşmiş Milletler tarafından dört alanıyla Dünya Kültür Mirası Listesi’ne
alınmıştır. Kentte bulunan yapıların çoğunda; İstanbul ve civarından
sağlanan, küfeki taşı olarak adlandırılan Bakırköy fosilli kireçtaşı kullanılmıştır.
Günümüzde bu taşın bulunduğu
bölgeler (Bakırköy, Haznedar, Güngören, Merter, Davutpaşa) gibi yo-

* Bildiri Arş. Gör. O. Serkan Angı tarafından sunulmuştur. İTÜ, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği
Bölümü, e-posta: angio@itu.edu.tr
** Doç. Dr. Yılmaz Mahmutoğlu, İTÜ, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
*** Jeo. Müh. Zuhal Yeşilkaya, İTÜ, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
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ğun yerleşim alanlarına dönüşmüştür. Bunun sonucu olarak da tarihi yapılarda kullanılan orijinal taşa
ulaşma olanağı bulunmamaktadır.
Öte yandan tarihi yapılarda kullanılmış olan taşlarda, atmosferik ve kent
kaynaklı yapay etkenlerle zamanla
bozunmalar oluşmuştur. Bu nedenle tarihi yapıların çoğunda aslına uygun yenileme ve iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde birçok tarihi yapının restorasyonu sürmektedir ve bu çalışmalarda genellikle Kırklareli ili, Pınarhisar ilçesi,
Erenler köyü civarından temin edilen
ve doğal taş piyasasında “Pınarhisar
taşı” olarak bilinen Eosen yaşlı fosilli
kireçtaşları kullanılmaktadır. Ancak
bu taşın üretiminin yapıldığı bölgede
malzeme kalitesinin jeolojik nedenlerle kısa mesafelerde değişmesi, rezervin yetersiz olması ve üretim yapılan alanın İstanbul’a uzak olması gibi
nedenlerle yeni yapı taşı kaynaklarının araştırılmasını gerekmektedir.
İstanbul’daki birçok tarihi yapıda kullanılan küfeki taşı; kaba işlenmiş kesme taştan, zengin bezemeli
düzeye kadar değişen işleme kademelerinden geçirilmiştir. Yapılarda yalnız örgü ve dışta cephe kaplama malzemesi olarak değil, iç mekânda, duvarlarda, taşıyıcı öğelerde, yer döşeme kaplamalarında, kemerlerde, portal ve mihraplarda, korkuluklarda da
yoğun olarak kullanmıştır (Erguvanlı
ve Ahunbay, 1989).
Küfeki; Arapça’da “deliklisüngerimsi doku” anlamına gelmekte olup içerdiği fosillerden dolayı litolojik olarak; “Mactralı kireçtaşına” karşılık gelmektedir. Üst Miyosen (Sarmasian) döneminde oluşmuş

küfeki taşının matrisini büyük oranda CaCO3 (% 93-100) oluşmaktadır. Bol fosil kavkı ve kavkı kırıntısı
içeren küfeki taşı boşluklu yapıda ve
mikro kristalli dokudadır. Bünyesinde; Mactra, Melanopsis, Helix kavkıları ve Krinoid parçaları içermektedir
(Sayar ve Erguvanlı, 1955). Şekil 1
de küfeki taşının tipik makroskopik
görünümü gösterilmiştir. Osmanlı
İmparatorluğu döneminde Bakırköy,
Safraköy, Haznedar ve Davutpaşa civarındaki taş ocaklarının işletildiği
bilinmektedir (Şekil 2).
İstanbul’daki tarihi yapıların
farklı kısımlarında kullanılan küfeki taşları, özellikle dış mekânda yer
alan bölümlerde atmosferik faktörlerin etkisiyle zamanla tahribata uğramıştır. Dış cephede kullanılan taşlarda; Winkler, (2004) sınıflamasına göre başlıca; karstlaşma-çözünme
(dissolution), şişme-kabarma (swelling), oyuklanma (alveolar erosion),
çiçeklenme-tuzlanma (efflorescence), kabuklanma (crusting), tozlanma
(soiling), islenme ve kir tabakası oluşumu (sooting), renk atması (discoloration), oksitlenme-pas oluşumu (staining), yosunlanma, liken, mantar ve

Şekil 1. Duvar örgüsünde kesme taş olarak
kullanılan orijinal küfeki taşının görünümü
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Şekil 2.
İstanbul’da küfeki taşı üretilen eski taş
ocaklarının
yerleri (Sayar
ve Erguvanlı,
1955)

Şekil 3. İncelenen yapı taşı
ocaklarının konumu ve bölgenin genelleştirilmiş jeoloji haritası (Okay ve
diğ. , 2001)

biyolojik patina oluşumu (biological
colonization), çatlama, parçalanma,
ufalanma (cracking-crumbling) türünde bozunmalar belirlenmiştir.
Bu çalışmada, tarihi ve antik yapıların restorasyonunda, genellikle
orijinal küfeki taşının yerine kullanılan ve yapı taşı piyasasında Pınarhisar taşı olarak adlandırılan taşa alternatif olabilecek yapı taşları araştırılmış, kente yakın noktalarda bulunan ve restorasyon çalışmalarında alternatif olabilecek taşlara ait örnekler üzerinde laboratuvar çalışmaları
yapılmış ve elde edilen sonuçlar kar-

şılaştırılarak, tarihi yapıların restorasyonunda kullanılabilecek taş türleri belirlenmiş ve tanıtılmıştır.

İnceleme Alanının Konumu Ve
Jeolojisi
Çalışma alanı İstanbul Küçükçekmece Gölü’nden batıda Kırklareli iline
bağlı Pınarhisar ilçesi Erenler köyüne kadar uzamaktadır. İncelenen bölge kuzeyden Karadeniz, güneyden ise
Marmara denizi ile sınırlıdır. İncelenen noktaların çoğu Pınarhisar ve
Vize ilçeleri civarında kümelenmiştir. Kırklareli’nin 35 km. doğusunda
yer almaktadır (Şekil 3).
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Çalışma alanın temelini batıda
metamorfik kayaçlardan oluşan Mesozoyik yaşlı Istranca Masifine ait
istif ile Palezoik yaşlı gnays, mikaşist, metagranit, doğuda ise Karbonifer yaşlı grovak oluşturur. Metamorfitleri yer yer granit ve diyorit
türündeki magmatik kayaçlar kesmektedir. Temel üzerine, Trakya
Tersiyer Havzası çökelleri olarak tanımlanan ve açılı diskordansla resifal kireçtaşlarının tabanını temsil eden çakıltaşı - kumtaşı - kireçtaşı - marn ardalanmasından oluşan
Alt Eosen yaşlı çökeller gelir. Bunlar da geçişli olarak Orta Eosen yaşlı killi kireçtaşları tarafından örtülmektedir. Oligosen yaşlı kireçtaşları ise açılı diskordansla bu seviyelerin üzerine gelmekte, Neojen yaşlı
marn - kiltaşı - çakıltaşı - kumtaşı
ardalanması uyumlu olarak Oligoseni örtmektedir.
Bölgede yapı taşı üretimi için
açılmış olan güncel ve antik taş
ocaklarının yerleri Şekil 3 de verilen harita üzerinde gösterilmiştir.
Harita üzerinde daire içerisinde rakamlarla numaralandırılmış ocaklarla ilgili detaylı bilgiler aşağıda sırayla verilecektir. Yapı taşı üretimi yapılan noktalardaki litolojik birimler
tanımlanmış, jeolojik ve yapısal unsurlar ortaya çıkarılmıştır.
Laboratuvar çalışmaları, Süleymaniye Camii bahçesinden temin
edilen orijinal küfeki taşı ile bu caminin restorasyonunda kullanılan
Pınarhisar taşı ve bu taşa alternatif olabilecek Vize, Sazlıbosna, Soğucak ve Manavgat taşları üzerinden
sürdürülmüştür. Anılan noktalardan
alınan taş örnekleri üzerinde İTÜ

Maden Fakültesi, Mühendislik Jeolojisi ve Kaya Mekaniği Laboratuvarlarında doğal yapı taşları için öngörülen deneyler yapılmış ve elde edilen
sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Çalışma Alanındaki Yapı Taşı
Potansiyeli Ve Üretimi
Pınarhisar ve çevresinde yapılan arazi araştırmalarında, güncel ocaklara
ilaveten Roma, Traklar ve Osmanlı
dönemine ait olduğu düşünülen antik ocaklarla da karşılaşılmaktadır.
Bu bölgedeki taş ocaklarından çıkarılan yapı taşları, geçmişten günümüze cami, kilise, medrese ve köprü yapımında kullanılmış ve günümüzde
de bu yapıların restorasyonunda tercih edilmektedir. Bu bölümde, arazide yapılan gözlemler ışığında taş
ocaklarının durumu ve üretim sırasında karşılaşılan sorunlar açıklanmıştır. Şekil 3 deki harita üzerinde
yerleri rakamla belirtilen ocaklardaki
yapı taşı özellikleri ve potansiyeli sırayla verilmiştir.

Pınarhisar Erenler Köyü Yapı
Taşı Ocağı (Ocak No: 1)
Tel kesme yöntemi ile üretim yapılan bu ocak Erenler Köyü’nün hemen girişinde bulunmaktadır. Bölgedeki en büyük yapı taşı ocağı durumundadır ve günümüzde Pınarhisar sınırları içinde sadece bu ocakta
üretim yapılmaktadır (Şekil 4a). Burası aynı zamanda, Süleymaniye Camii restorasyonu için gerekli yapı taşının sağlandığı ocaktır. Ocakta; jeolojik ve litolojik olarak homojen bir
yapı söz konusu değildir. Bazı seviyelerde kil oranı fazlayken, bazı
seviyelerde fosil oranı yüksektir.
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a

b

Şekil 4. Pınarhisar-Erenler köyündeki 1 numaralı yapı taşı ocağının genel görünümü (a)
ve bu ocağın üst kademelerinde blok alımını olanaksız kılan yataya yakın konumdaki
killi, marnlı ve kumlu ara tabakaların görünümü (b).

a

b

c

Şekil 5. Pınarhisar’da işletilmekte olan 1 numaralı ocağın üst kotunda karşılaşılan renk
değişimi (a), çatlak yüzeylerindeki mangan sıvaması (b) ve lokal olarak gelişmiş karst
yapıları (c).

Ocakta blok almayı zorlaştıran killi, marnlı ve kumlu ince ara tabakalar bulunmaktadır. Bu ara seviyeler,
genellikle gevşek tutturulmuş, sarı
renkli karbonatlı killerden ve kumlardan oluşmaktadır (Şekil 4b).
Bölgede bitkisel toprağın ince olmasından dolayı kayaç atmosferik
etkilere maruz kalmıştır. Yüzeye yakın seviyelerde ayrışma ve renk değişimi görülür (Şekil 5a). Buna ilaveten, çatlak yüzeylerinde yer yer demiroksit ve mangan oksit sıvamaları
gözlenmiştir (Şekil 5b).Ayrıca ocağın bazı noktalarında yer yer makro
karst yapılarının geliştiği ve istenmeyen sekonder boşlukların oluştuğu görülmüştür (Şekil 5c).

Pınarhisar – Erenler Köyü Terk
Edilmiş Yapı Taşı
Ocağı (Ocak No: 2)

Bu ocak; Pınarhisar ilçesi Erenler köyündeki, 1 numaralı taşocağının batısında ve bu Ocağa 1 km mesafede bulunmaktadır. Terk edilmiş bu Ocaktan, 2000 yılında yapılan Dolmabahçe Sarayı restorasyonu
için yapı taşı sağlanmıştır (Şekil 6).
1 numaralı ocaktaki Oligosen yaşlı,
Pınarhisar formasyonunun özelliklerini yansıtan bu ocağın bulunduğu
bölgedeki kireçtaşı, beyazsı - grimsi
krem renkli ve bol “Congeria” fosillidir. Çatlak açıklığı 0,5-1cm, çatlaklar arası mesafe ise 1-1,5 m arasında
değişmektedir. Kalın tabakalı kireçtaşının bazı seviyelerinde tabaka ka-
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Şekil 6. 2000
yılında Dolmabahçe
Sarayı’nın restorasyonunda
kullanılan malzemenin alınmış olduğu,
terk edilmiş 2
numaralı taşocağı

Şekil 7.
VizeSoğucak
köyü yakınında bulunan yapı
taşı ocağının genel
görünümü

lınlığı 20 cm ye kadar düşmektedir.
Ocakta makro karstik boşlukları ile
sıkça karşılaşılır.

Vize –Soğucak Köyü Yapı Taşı
Ocağı (Ocak No: 3)
Bu ocak; Pınarhisar formasyonunun
resif çekirdeğini oluşturan bir bölgede açılmıştır. Ocakta üretim çalışmalarına yakın geçmişte başlanmış
olup üretilen yapı taşının rengi 1 ve
2 numaralı ocaklardakine göre daha
açıktır (Şekil 7). Kireçtaşı tamamen
karbonattan oluşur ve bol makro fosil kavkılıdır. Kil bileşeni düşük
olan kireçtaşının yüzeye yakın kesimi aşırı kırıklı ve çatlaklıdır. Üst
kotlarda mercan fosilleri ile istiridye kabukları ve karstik erime boşlukları yaygındır (Şekil 8). Bunun
yanında derinlik arttıkça, kil oranının azaldığı, sertliğin arttığı ve mal-

zemenin daha homojen bir görünüm
aldığı görülmüştür. Soğucak köyüne
yakın bir noktada açılan ocak Keskin (1971, 1974) tarafından Soğucak Formasyonu olarak adlandırılmış Eosen yaşlı birim içerisinde bulunmaktadır.

Vize – Evrencik Köyü Antik Yapı
Taşı Ocağı (Ocak No: 4)
Vize ilçesinin Evrencik köyünde
gözlemlenen bu ocak antik nitelikte olup, ocak etrafında eski üretim
atıkları (pasa) bulunmaktadır (Şekil 9). Bu ocak, biyosparitik kireçtaşı içerisinde açılmıştır. Bölgedeki
bej beyazımsı, renkli kireçtaşının kil
içeriği genellikle düşüktür. Ocağın
açıldığı seviye Pınarhisar formasyonunun alt kısımlarına karşılık gelmektedir. Bölgede kireçtaşı mostraları geniş alanlar kaplamaktadır.
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a

b

Şekil 8. Soğucak yapıtaşı Ocağının (3 numaralı ocak) üst kotlarında izlenen karst
boşlukları (a) ve makro fosil kavkıları (b).

Şekil 9.
VizeEvrencik
köyü civarındaki antik yapı taşı
ocağının
üretim aynalarının görünümü

Vize – Merkez Antik Yapı Taşı
Ocağı (Ocak No: 5)

Vize-Küçükyayla Köyü Yapı
Taşı Ocağı (Ocak No: 6)

Vize-Pınarhisar karayolunun kuzeyinde, Vize’nin hemen çıkışında bulunan bu ocak antik üretim aynalarına sahiptir. Aynı zamanda ocağın
batı kesiminde yakın bir geçmişte
deneme amaçlı taş çıkarıldığı belirlenmiştir (Şekil 10). Ocağın içinde
bulunduğu birim oolitik kireçtaşlarından oluşmaktadır. Antik aynalarda kesme izleri belirgin olup ocağın
güneyinde önemli miktarda antik
pasalar bulunmaktadır. Masif yapıda kireçtaşından oluşan, antik kesme izlerine sahip ocak aynaları yapı
taşı üretimi açısından alternatif bir
kaynak olabileceğini gösterir.

Vize - Küçükyayla köyünde bulunan
bu ocak günümüzde işletilmektedir.
Ocağın içinde bulunduğu birim, beyazımsı bej renkli, yumuşak, orta tabakalı, killi ve az miktarda kum içeren kireçtaşıdır. Kayaç; az fosilli ve
az gözeneklidir. Ocağın üst kesimleri
ayrışmış ve oldukça dayanımsız malzemeden oluşmaktadır. Yüzeyden
olan derinlik arttıkça taşın sertliği
artmakta ve kalitesi iyileşmektedir.
Aynı zamanda derine doğru süreksizliklerin sıklığı azaldığından blok
verimliliği de artmaktadır. Ocak aynasında yer yer killi kumlu ara seviyeler bulunmaktadır (Şekil 11).
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Şekil 10. Vize-Merkez’e yakın bir noktada bulunan 5 numaralı taş ocağının antik aynaları
ve ocağın yakın geçmişte deneme amaçlı üretim yapılan kısmın görünümü

Şekil 11.
Vize – Küçükyayla
köyünde işletilmekte
olan 6 numaralı yapıtaşı ocağının görünümü

Küçükçekmece –Sazlıbosna
Köyü Yapı Taşı Ocağı
(Ocak No: 7)
Bu ocak; araştırmaya konu olan
ocaklardan İstanbul’a en yakın mesafedeki yapı taşı ocağıdır. İşletme,
Küçükçekmece Gölü’nün kuzeyinde bulunan Sazlıdere Barajı’nın yakın koruma bandı içerisinde kalmaktadır. Kent merkezine yakın olması ocakta üretilen taşın yapı taşı
piyasasında rekabet gücünü olumlu yönde etkilemektedir. Ocak, Eosen yaşlı Soğucak Formasyonu’nun
kil içeren alt düzeylerinde açılmış-

tır. Ocağın belirli düzeylerini oluşturan ve kil içermeyen karbonat içeriği yüksek seviyelerinde yapı taşı
kalitesi artmaktadır. İşletilen kireçtaşı ile tabanda yer alan Karbonifer
yaşlı Trakya Formasyonu arasındaki
mesafe yaklaşık 100-150 m. civarındadır. Masif nitelikteki kireçtaşı içerisinde açılan ocakta blok verimliliği
çok yüksektir (Şekil 12).
Kent merkezine yakınlığı, işletme kolaylığı, pasa sorunu bulunmaması, çevresel açıdan olumsuz herhangi bir etkisinin olmaması ve birçok tarihi ve yeni yapılarda kulla-
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Şekil 12.
Sazlıbosna yapı taşı
ocağında
elmas tel
kesme ile
oluşturulmuş üretim
basamakları

Şekil 13.
Sazlıbosna taşının
kullanıldığı restorasyon uygulamalarından örnekler

nılarak taşın denenmiş olması (Şekil 13) bu ocağın özenle işletilmesi ve korunmasını gerektirmektedir.
Özellikle gelecekte de restore edilecek birçok tarihi ve kültürel yapı
için taş kaynağı olarak düşünülmesi,
özel olarak desteklenmesi gerekmektedir. Bu ocakta ileri teknoloji kullanılarak yapılan taş üretiminin planlı
bir şekilde sürdürülmesi teşvik edilmelidir.

Laboratuvar Çalışmaları
Yapı taşlarında aranan özelliklerini
belirlemek amacıyla incelenen taşlar
üzerinde laboratuvar deneyleri yapılmıştır. Tarihi yapıların restorasyonunda birbirinin alternatifi olabilecek bazı taşları temsil eden örnekler

üretim yapılan ocaklardan alınmıştır. Uygun taşın seçiminde yardımcı
olacağı düşünülerek deney ve analiz
sonuçları karşılaştırılmıştır.
Laboratuvarda kullanılan taş örnekleri alındıkları yer ve ocaklar göz
önünde tutularak numaralandırılmış
ve Tablo 1’de verilmiştir.

Mineralojik Ve Petrografik
İnceleme – Xrd Analizleri
Mineralojik ve petrografik inceleme kapsamında yukarıda numaralandırılan PHSC, SB, SC1, SC2 ve
MT kodlu taş örnekleri üzerinde
minerolojik-petrografik inceleme ve
XRD analizleri yapılmıştır. Taş örneklerinden ince kesitleri polarizan
mikroskop altında incelenmiş, öğü-
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Şekil 14. Araştırmaya konu edilen yapı taşlarından bazılarının polarizan mikroskop
altındaki görüntüleri

tülerek toz haline getirilen numuneler üzerinde ise XRD analizleri yapılmıştır. Minerolojik ve petrografik
özellikleri incelenen taşların mikroskop altında gözlenen bileşim ve dokuları Şekil 14 de verilmiştir.
Süleymaniye Camii Beden Duvarı
Taşı’nın (SC1) sparitik kalsit türünde tek tür mineralden oluştuğu belirlenmiştir. Kalsitlerdeki maksimum
tane boyutu 0,2 mm’dir. Kayaç boşluklu bir yapıya sahiptir ve çatlaklar az oranda silis, çoğunlukla kil dolguludur. XRD analizi sonuçlarına
göre kuvars oranı çok azdır ve yüksek oranda kalsit içermektedir. İçinde sparitleşmiş mikrofosil ve kavkı izlerinin görüldüğü kayaç biyomikritik
kireçtaşıdır. İnce kesitlerde Bivalvia
(iki kabuklu) kabuk kesitleri ve Mactra fosilleri gözlenmiştir (Şekil 14).
Süleymaniye Camii Bahçe Duvarı Taşı (SC2) da tek tür mineralden oluşur. Kayaç tümüyle kriptomikrokristalin kalsit kristallerinden
oluşmuştur. XRD analizi sonucunda,

kuvars oranı yok denecek kadar azdır.
Bol miktarda sparitleşmiş mikro-fosil
ve kavkı izlerinin görüldüğü kayaç,
biyo mikritik kireçtaşıdır. İnce kesitlerde Bivalvia (iki kabuklu), Mactra
ve diğer mikro fosiller gözlenmiştir.
Antalya-Manavgat Taşı (MT)
kripto-mikro kristalin kalsit kristallerinden oluşmaktadır. Bol miktarda
mikro fosil kavkısı içerir. Yer yer demir oksit birikimlerinin izlendiği kayaç, biyo mikritik kireçtaşıdır. İnce
kesitlerde derin denizel mikro fosiller ve Globigericloe fosilleri gözlenmiştir. Demir oksit boyaması kayaç
dokusunda leke oluşturur. Manavgat taşına ait ince kesitlerden doku
içerisinde boşluk belirlenememiştir. Pınarhisar-Erenler Taşı (PH)’nın
ince kesitinde, kripto-mikro kristalin
kalsit kristallerinden oluşan bir hamur içinde bol miktarda sparitleşmiş
mikro fosil (Congeria) ve kavkı izleri
görülmüştür. Kayaç mikro fosilli biyo
mikritik kireçtaşıdır. XRD analizi sonuçlarına göre MgCO3 içerdi-
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Tablo 1. Laboratuvar çalışmalarında kullanılan yapı taşı türleri
Ocak No/Alındığı Nokta

Kodu

Taş İsmi

1

PHSC

2

PHDB

3

3

Soğucak Kireçtaşı

7

SB

Sazlıbosna kireçtaşı

Süleymaniye Camii

SC1

Süleymaniye Camii beden duvarından çıkma taş

Süleymaniye Camii

SC2

Süleymaniye Camii bahçe duvarından çıkma taş

Kayabaşı Camii

MT

Antalya Manavgat

Pınarhisar kireçtaşı (Süleymaniye Camii
restorasyonunda kullanılan taş)
Pınarhisar kireçtaşı (Dolmabahçe Sarayı
restorasyonunda kullanılan taş)

Tablo 2. Süleymaniye Camii beden duvarından alınan (SC1) taşın fiziksel özellikleri
Taşın

Örnek

W1

W2

Vt

k

d

n

Wa

e

Kodu

No

(gr)

(gr)

(cm3)

(gr/cm3)

(gr/cm3)

(%)

(%)

(%)

1

253,57

263,61

120,80

2,10

2,18

8,31

3,96

9,06

2

264,71

271,89

117,71

2,25

2,31

6,10

2,71

6,50

3

250,66

260,05

120,78

2,08

2,15

7,77

3,75

8,43

4

259,72

267,70

117,07

2,22

2,29

6,82

3,07

7,32

5

251,82

261,34

119,45

2,11

2,19

7,97

3,78

8,66

Aritmetik Ortalama Değerler

2,15

2,22

7,39

3,45

7,99

Standart Sapma Değerleri (±)

0,08

0,07

0,91

0,53

1,06

SC1

Tablo 3. Süleymaniye Camii bahçe duvarından alınan (SC2) taşın fiziksel özellikleri
Taşın

Örnek

W1

W2

Vt

k

d

n

Wa

e

Kodu

No

(gr)

(gr)

(cm3)

(gr/cm3)

(gr/cm3)

(%)

(%)

(%)

SC2

1

170,04

171,95

67,45

2,52

2,55

2,83

1,12

2,91

2

169,65

171,96

68,96

2,46

2,49

3,35

1,36

3,47

3

167,50

169,51

66,30

2,53

2,56

3,03

1,20

3,13

4

153,99

157,78

65,49

2,35

2,41

5,79

2,46

6,14

5

148,24

150,90

62,41

2,38

2,42

4,26

1,79

4,45

Aritmetik Ortalama Değerler

2,45

2,49

3,85

1,59

4,02

Standart Sapma Değerleri (±)

0,08

0,07

1,21

0,55

1,32
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Tablo 4. Süleymaniye Camii’nin restorasyonunda kullanılan Pınarhisar taşının (PHSC)
fiziksel özellikleri
Taşın

Örnek

W1

W2

Vt

k

d

n

Wa

e

Kodu

No

(gr)

(gr)

(cm3)

(gr/cm3)

(gr/cm3)

(%)

(%)

(%)

1

239,56

263,79

124,28

1,93

2,12

19,50

10,11

24,22

2

244,42

267,80

125,25

1,95

2,14

18,67

9,57

22,95

3

214,56

244,88

119,64

1,79

2,05

25,34

14,13

33,95

4

220,74

252,30

123,90

1,78

2,04

25,47

14,30

34,18

236,42

260,32

123,54

PHSC

5

1,91

2,11

19,35

10,11

23,99

Aritmetik Ortalama Değerler

1,87

2,09

21,66

11,64

27,86

Standart Sapma Değerleri (±)

0,08

0,05

3,43

2,36

5,69

Tablo 5. Sazlıbosna taşının (SB) fiziksel özellikleri
Taşın

Örnek

W1

W2

Vt

k

d

n

Wa

e

Kodu

No

(gr)

(gr)

(cm3)

(gr/cm3)

(gr/cm3)

(%)

(%)

(%)

1

155,25

166,95

71,42

2,17

2,34

16,38

7,54

19,59

2

151,19

162,12

68,99

2,19

2,35

15,84

7,23

18,83

3

154,17

165,65

70,57

2,18

2,35

16,27

7,45

19,43

4

149,68

160,28

67,92

2,20

2,36

15,61

7,08

18,49

5

155,51

166,07

69,84

2,23

2,38

15,12

6,79

17,81

Aritmetik Ortalama Değerler

2,20

2,35

15,84

7,22

18,83

Standart Sapma Değerleri (±)

0,02

0,02

0,51

0,30

0,72

SB

Tablo 6. Antalya Manavgat taşının (MT) fiziksel özellikleri
Taşın

Örnek

W1

W2

Vt

k

d

n

Wa

e

Kodu

No

(gr)

(gr)

(cm3)

(gr/cm3)

(gr/cm3)

(%)

(%)

(%)

1

261,82

283,57

126,68

2,07

2,24

17,17

8,31

20,73

MT

2

257,02

278,27

124,75

2,06

2,23

17,03

8,27

20,53

3

258,22

279,09

124,76

2,07

2,24

16,73

8,08

20,09

4

269,14

288,30

126,85

2,12

2,27

15,10

7,12

17,79

5

254,74

274,99

122,47

2,08

2,25

16,53

7,95

19,81

Aritmetik Ortalama Değerler

2,08

2,24

16,51

7,95

19,79

Standart Sapma Değerleri (±)

0,02

0,02

0,83

0,48

1,17

ği yüksektir. Sazlıbosna Taşı (SB)
Kripto-kristalin kalsit minerallerinden oluşan hamur içinde bol miktarda, bazıları mikritleşmiş, bazıları sparitleşmiş mikro-makro fosiller ve kavkı izleri izlenmiştir. Ka-

yaç fosilli biyo mikritik kireçtaşıdır. İnce kesitlerde Nummulites,
Assilina, Discocyclina, Aetinocyclina, Denizkestanesi dikenleri ve Kırmızı Alg toplulukları gözlenmiştir
(Şekil 14).

101

102

KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2011

Tablo 7. Vize Soğucak taşının (3) fiziksel özellikleri
Taşın

Örnek

W1

W2

Vt

k

d

n

Wa

e

Kodu

No

(gr)

(gr)

(cm3)

(gr/cm3)

(gr/cm3)

(%)

(%)

(%)

1

287.43

300.07

126.44

2.27

2.37

10.00

4.40

11,11

2

289.16

302.10

126.93

2.28

2.38

10.19

4.48

11,35

3

3

293.28

306.65

128.40

2.28

2.39

10.41

4.56

11,62

4

266.35

282.28

123.11

2.16

2.29

12.94

5.98

14,86

5

291.31

309.77

128.84

2.26

2.40

14.33

6.34

16,73

Aritmetik Ortalama Değerler

2,25

2,37

11,57

5,15

13,13

Standart Sapma Değerleri (±)

0,05

0,05

1,97

0,93

2,52

Fiziksel Özellikler
Araştırmaya konu yapı taşlarından
hazırlanan örneklerin, kuru (k), doygun (d) birim hacim ağırlığı, ağırlıkça su emme (Wa), porozite (n) ve boşluk (e), TS 699 standardına göre belirlenmiştir. Her bir taş için elde edilen sonuçlar aşağıda ayrı ayrı olarak
çizelgeler şeklinde sunulmuştur.
Pınarhisar Erenler köyündeki
eski taşocağından (2 numaralı taşocağı) örnek alınmamıştır. Buradan
alınan örneklerin fiziksel ve mekanik
özellikleri 2000 yılında Dolmabahçe Sarayı’nın restorasyonu kapsamında yürütülen çalışma kapsamında
Mahmutoğlu ve diğ., (2003) tarafından belirlenmiştir.2 numaralı ocaktan alınan taş örneğinin bu çalışmada belirtilen fiziksel özellikleri;
Kuru birim hacim ağırlığı: 2,27 gr/cm3
Özgül ağırlık: 2,65
Porozite: % 14,4
Ağırlıkça su emme: % 4,33 şeklindedir.

Mekanik Özellikler ve Dona
Dayanıklılık
Araştırmaya konu edilen yapı taşlarının mekanik özelliklerini ve atmosferik etkilere karşı direncini belirlemek
amacıyla laboratuvarda aşağıdaki de-

neyler yapılmıştır.
Tek Eksenli Basınç Deneyi (Don
öncesi ve don sonrası)
Tabii Don Tesirlerine Dayanıklılık Deneyi
Sürtünme ile Aşınma Deneyi
Mekanik deneyler TS 699 (2000) de
öngörülen koşullar altında uygulanmıştır. Söz konusu taşların atmosferik koşullardan etkilenip etkilenmeyeceği tabii donma çözünme deneyi
yardımıyla değerlendirilmiştir. Deney sonuçları karşılaştırmalar açısından izleyen başlık altında grafikler
halinde sunulmuştur.

Değerlendirme ve Sonuç
Aşağıda laboratuvar çalışmalarından
elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Değerlendirmede incelenen taşlara ait ortalama değerler dikkate alınarak karşılaştırmalı grafikler kullanılmıştır.
Şekil 15’den görüldüğü gibi incelenen taşların kuru birim hacim
ağırlıkları dikkate alındığında, TS
2513(1977) de belirtilen değere (2,5
g/cm3) göre en uygun taş Süleymaniye Camii duvarında kullanılan (SC2
numaralı) taştır. Öte yandan aynı
grafikten halen restorasyonda kulla-
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Şekil 15.
Araştırmaya konu
edilen yapı
taşlarının fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması

Şekil 16.
Araştırılan
yapı taşlarının tabi
donmaçözülme
işlemi
sonrası
basınç mukavemetindeki değişimler

nılmakta olan Pınarhisar taşının (1
numaralı örnek) en düşük değere sahip olduğu saptanmıştır. Diğer taşlar
için belirlenen değerler ise 2g/cm3’ün
üzerindedir. Ancak orijinal küfeki taşına en yakın değere sahip taş türü
Soğucak (3 numaralı taş) köyünde üretimine devam edilen kireçtaşıdır. Aynı durum doygun birim hacim
ağırlıkları için de geçerlidir.
Doğal yapı taşlarının ağırlıkça su
emmesinin mümkün olduğunca az
olması aranan önemli fiziksel özelliklerinden biridir. Şekil 15’den görüleceği üzere yine SC2 numaralı

standartta aranan değere en yakın su
emme değerine sahiptir. Bu taşın dışında su emmesi en düşük yapı taşı
seçeneği Dolmabahçe Sarayının restorasyonunda kullanılan Pınarhisar
taşı (PHDB) taşıdır. Pınarhisar’daki
1 numaralı ocaktan alınan ve Süleymaniye Camii restorasyonunda kullanılan taş (PHSC) ise en yüksek su
emme değerine sahiptir.
Araştırmaya konu taşların ortalama efektif poroziteleri ağırlıkça su
emme değerleri ile uyumludur. Bu
iki özellik teorik açıdan birbirleri ile
doğrudan ilişkili olup deneyler so-
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Şekil 17.
Araştırılan
yapı taşlarının tabi
donmaçözülmeye
bağlı kuru
ağırlıklarında oluşan azalma

Şekil 18.
Araştırılan
yapı taşlarında hesaplanan
sürtünmeli aşınma
direnci değerleri

nuçları beklenen aralıktadır.
Yapı taşlarının atmosferik koşullardan etkilenip etkilenmeyeceği, tabi
don tesirlerine karşı dayanıklılık deneyleri yardımıyla irdelenmiştir.
Yapı taşlarında donma çözünme sırasında oluşan ağırlık kaybının düşük
olması istenir. Ayrıca incelenen taşların basınç mukavemetleri belirlenmiş, donma-çözülme deneylerine tabi
tutulan örneklerin basınç dirençleri
ile karşılaştırılmıştır. Deneyler sonucunda elde edilen donma-çözülme öncesi ve sonrası basınç dirençleri Şekil
16’da donma çözülmeye bağlı ortalama ağırlık kayıpları ise Şekil 17’de
karşılaştırma amacıyla gösterilmiştir.
Şekil 17’den görüldüğü gibi basınç
mukavemeti açısından Dolmabahçe

Sarayında kullanılan Pınarhisar taşı
ile Sazlıbosna kireçtaşı Süleymaniye
Camii bahçe duvarından çıkma, ayrışmamış orijinal taş ile hemen hemen aynıdır. Şekilden anlaşıldığı gibi
SC1’e ait tek eksenli basınç direnci
değerleri çok düşüktür. Bunun nedeni yaklaşık 500 yıldan beri taşın yapısında atmosferik ve kent kaynaklı
etkenler nedeniyle bozunmadır.
Şekil 18’de incelenen taşlar aşınma dirençleri dikkate alınarak kıyaslanmıştır. Buradan görüldüğü gibi
incelenen taşların sürtünmeli aşınma deneyinde oluşan kayıplar çok
yüksektir. Bu durum incelenen taşların yatayda, zemin kaplamalarında
kullanılmasının uygun olmayacağını
göstermektedir.
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Sonuç olarak, bu araştırmadan
elde edilen verilere göre İstanbul’daki
tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonunda küfeki taşının yerine kullanılan bazı taşların anılan yapılarda
kullanılan orijinal taşın özelliklerini tam olarak taşımadığı anlaşılmaktadır. Kentin tarihi dokusunu oluşturan ve farklı dönemleri temsil eden
yapıların yenilenmesi ve iyileştirilmesinde kullanılabilecek en yakın

orijinal taşa en çok benzeyen taş rezervini Eosen yaşlı kireçtaşları oluşturur. İstanbul Küçükçekmece ile
Kırklareli Pınarhisar arasında geniş
alanlarda bulunan bu oluşum içerisinde açılan yapıtaşı ocaklarda bulunan bazı seviyelerden nitelikli yapıtaşı sağlanabileceği anlaşılmıştır. Bu
ocaklarda özellikle kil içeriği düşük
kireçtaşı tabakalarının seçilerek tercih edilmesi önerilebilir.
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orada fazla detaya giremedik zaman yetersizliği nedeniyle. Orada farklı özellikte taşlar kullanılmış yani doğal ortam olduğu için orada biz taşı istediğimiz şekilde kullanamıyoruz. Milyonlarca yıldır bu oluşum var. Belirli tabakalar isteğimize uygun bazıları değil. Tabaka tabaka işletim yapmışlar. Bir
esas gördüğümüz maktralı kireç taşını kullanmışlar ama onun üzerinde fili
fasiyes var. Maalesef onun yanına yerleştirmişler. Birisi az geçirimli birisi
çok geçirimli, tabakalanmaları değişik koymuşlar birini yatay, diğerini düşey
koymuşlar… Birisinden su gelmiş, diğerini eritmiş Birbirlerine zarar verecek
şekilde yerleştirdiğiniz zaman taşın ayrışmasını hızlandırıyoruz. Bu bağlamda yerleşme düzeni de son derecede önemli.

Araş. Gör. Osman Serkan Angı:
Bir katkıda bulunmak istiyorum. Bu sadece küfeki taşı için gdeğil diğer taşlar içinde geçerli. Hereke pudingi özellikle çakıllarının eski eserlerde sıkça ayrıştığı, parçalandığı, döküldüğü gözüküyor. Ayrıca Hereke Pudinginin sağlandığı ocaklar için de geçerli. Özellikle İzmit, Hereke Dilovası bölgedeki Kemal Erguvanlı’nın İTÜ’de yapmış olduğu doktora tezi. Gebze rudistli kalkeri de yine aynı şekilde… Bu bölgeler koruma altına alınsaydı eğer
şu anda o malzemeler temin edilecekti. Ama üstünde Bakırköy’deki gibi yapılaşma mevcut. İtalya bunu yapıyor, Yunanistan’da aynı şekilde… Mesela
Ayasofya’da kullanılan yeşil renkli serpantin breşi sütunlarının ocağı şu anda
koruma altında… Yunanistan’ın Teselya’daki taş ocakları arkeolojik sit alanı,
restorasyon için sadece devlet izin verince taş alınabiliyor. Özel bir şirket işletmiyor. Yapılaşmaya kapalı.

Prof. Dr. Atiye Tuğrul:
Sayın Angı’ya sunumundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konuşmacımız Y.Mimar Müge Günel’i sunumunu yapmak üzere davet ediyoruz.

SUMMARY
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AN EXPERIMENTAL STUDY ON EVALUATION OF SUITABILITY
OF SURFACE CLEANING WORKS WITH MICRO SANDBLASTING
ON HISTORICAL ARTIFACTS
SENSITIVE SURFACE CLEANING WITHOUT DAMAGING MATERIAL
PATINA WITH “LIGHT TOUCH ‘’AND“SURFACE WIPING EFFECT”

Lapis Laboratories and IBIX Company in Italy carried out a joint study
in scope of researching about intervention on historical artifacts with micro sandblasting, in order to investigate effects of HELIX nozzle system that
allows very precise working on stone materials. The idea which guided planning and execution stages of these experiments was measuring the effect differences of cleaning works according to stone surface, performed with micro sandblasting system working with low pressure and with centrifugal current by using Helix nozzle under conditions that can be accepted as standard like pressure, abrasive gradation, application times and distance from
surface.

TARİHİ ESERLERDE MİKRO KUMLAMA İLE YÜZEY
TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARININ UYGUNLUĞUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR DENEY ÇALIŞMASI
‘’HAFİF DOKUNUŞ’’ VE ‘’YÜZEYSEL SİLME ETKİSİ’’ İLE MALZEMENİN
PATİNASINA ZARAR VERMEDEN HASSAS YÜZEY TEMİZLİĞİ
Y. Mimar MÜGE GÜNEL*

TARİHİ ESERLERDE YÜZEY
TEMİZLİĞİ: MİKRO KUMLAMA
SİSTEMLERİ
Yüzeydeki kimyasal ve mekanik
etkileri en aza indirgeyen düşük basınçla, merkezkaç akımla, kontrollü
çalışan mikro kumlama sistemleri;
Direk atış yaparak değil, merkezkaç akımla çalışabilme özelliği
Tamamen kontrollü çalışabilmeye
olanak sağlaması basınç ayarı, sarf
malzeme püskürtme oranı ayarı,
farklı özelliklerde nozzle kullanımı

Yüzeye ve yüzey kirinin niteliğine
göre kullanılabilecek olan sarf malzeme çeşitliliğinin artması gibi sağladığı avantajlarla tarihi eserlerde hassas
bir şekilde yüzey temizliği yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.
1990’lardan itibaren (direk atış
yaparak parça koparma-aşındırma
mantığı ile çalışan kumlama sistemlerinin aksine) direk etkiden doğan
hasar olasılığını azaltan ve temizlik yapılan yüzeylerde partiküllerin
teğetsel etkisini sağlayan düşük basınçla, merkezkaç akımla – kontrollü
çalışan mikro kumlama sistemlerinin

*Y. Mimar-Restorasyon Uzmanı Müge GÜNEL, e-posta:muge@letoon.com.tr
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kullanımı başlamıştır. Her geçen yıl
bu sistemlerin geliştirilmesi ve özellikle restorasyon sektörü için daha
uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.
Bugün artık gelişen teknolojinin
bize sunduğu olanaklarla son derece
kontrollü çalışmaya olanak sağlayan
restorasyon için uygun sistemler bulunmaktadır.
Restorasyon sektöründe yüzey temizliği teknolojisi uygulamalarının
geliştirilmesi üzerine yapılan çalışmalarda amaç özgün yüzeye zarar
vermeden hassas müdahalelerde bulunma imkânı sağlayacak, kullanımı
kolay ve verimli çalışan sistemlerin
geliştirilmesidir.
Ancak bu çalışmalar çerçevesinde
restorasyon uygulamaları için önemli
bir diğer konu ise bu sistemlerin tarihi eserlerde kullanılan farklı özellikteki yüzeyler üzerindeki etkisinin
araştırılması konusudur.

TARİHİ ESERLERDE MİKRO
KUMLAMA İLE MÜDAHALENİN
ARAŞTIRILMASI
Tarihi eserlerde mikro kumlama ile
müdahalenin araştırılması konusu ile ilgili olarak İtalya’da IBIX firması ile Lapis Laboratuarları oldukça hassas çalışmaya olanak sağlayan
HELIX nozzle sisteminin taş malzeme üzerindeki etkisinin araştırılması
için ortak bir çalışma gerçekleştirdi.
Bu deneylerin planlanması ve yürütülmesine rehberlik eden fikir, basınç, aşındırıcı granülometrisi, uygulama zamanları ve yüzeyden uzaklık gibi standart olarak kabul edilebilecek koşullarla Heliz nozzle kullanılmış, düşük basınçla ve merkezkaç
akımla çalışan mikro kumlama siste-

mi ile yapılan temizlik çalışmasının
taş yüzeye göre etki farlılıklarının ölçülmesini sağlamaktı.

ARAŞTIRMA PROJESİ: GENEL
PARAMETRELER

Yapılan değerlendirmelerde 3 parametre üzerinde durulmuştur;
1) Düşük basınçla ve merkezkaç
akımla çalışan, kontrollü mikro
kumlama sistemlerinin taş malzeme
üzerinde neden olduğu kolorimetrik
ve kromatik parametrelerin varyasyonlarının saptanması
2) Düşük basınçla ve merkezkaç
akımla çalışan, kontrollü mikro
kumlama sistemleri ile temizlenen
yüzeyde morfoskopik ve morphometrik durumların varyasyonlarının saptanması
3) Yüzeyin emme karakteristiğinin
varyasyonlarının saptanması
Deneyin genel bir karakteristiğe sahip olması ve bütün ulusal sınır içinde yaygın olarak uygulanabilir olması için İtalyan yapı tarihinde yaygın olarak kullanılmış 8 farklı taş örneği seçilerek deneyler bu malzemeler üzerinden yapılmıştır. Deneylerde kullanılan malzeme örnekleri ise
şunlardır;
Sardunya gri graniti
Alkalik granit ( pembe granit)
Yumrulu kireçtaşı ( Verona kırmızı kireç taşı)
Homojen kalker (Comiso taşı)
Tuğla ( geleneksel terra cotta)
Mermer ( Beyaz Carrara mermeri)
Bazalt
Kumtaşı
Deneyin projelendirilme aşamasında normal olarak pürüzlü, cilalanmış ve zımparalanmamış yüzeyler
üzerinde deneyler gerçekleştirilmesi-
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Alan B1: GMA Garnet 200 mesh
( Karakteristik granülometrik dağılım
0,063- 0,125 mm)

GMA Garnet 200 mesh,GMA Garnet
Karbonat

ne, bu şekilde homojen olmayan yüzeylerden kaynaklanabilecek değişikliklerden kaçınmaya ve farklı litotipler arasındaki sonuçların karşılaştırılmasını sağlamaya karar verildi.
Zımparalanmış yüzeylerin söz konusu olması halinde test sırasındaki uygulama parametrize edilemeyecek bir
kromatik varyasyon yaratacak ve dolayısı ile gerçekleştirilen müdahaleden ötürü farklı renk parlaklığı bileşenlerinin yansıma özellikleri üzerindeki fark etkisi belirlenemeyecekti.
Örnekler farklı tipolojideki taşlardan seçildi ve 30x30x4 cm olarak
aynı ebatlarda hazırlandı. Her numune için Alan A olarak ilk durumu test
etmek için uygulama yapılmayan boş
bir alan – referans bölge- bırakıldı.
Yine her bir örnek üzerinde 2 çalışma

alanı ( B1 ve B2 alanları) oluşturuldu. Bu alanlarda 2 farklı granülle uygulama yapıldı. Bu bölgelerde yapılan
işlemlerde uygulama basıncı, nozzle çapı ve yüzeyden uzaklık koşulları
aynı idi. Ancak aşındırma tipi ve işlemin uygulanma süresi değiştirildi.
Sertlik özellikleri açısından gözle
görünür bir fark bulunan iki değişik
aşındırıcının kullanımı uygulama zamanları bakımından da farklılık yaratmaktadır.
Mohs sertlik ölçütüne göre:
Garnet: 7-8
Karbonat: 3 sertlik derecesindedir.
Garnet alanı (B1) için 15 sn,
Karbonat (B2) alanı için 20 sn işlem
süresi kabul edildi. Uygulama süreleri benzer malzemelerin işlem görmüş
parçaları üzerinde önceden gerçekleştirilen uygulamalar bazında, söz konusu deney için aynı genişlikte olmalarına dikkat edilerek seçilmiştir.
Çalışma Basıncı: 1,2 bar
Çalışma mesafesi: 20 cm
Nozzle tipi ve çapı: 3 mm HELİX
nozzle
Kullanılan cihaz: Düşük basınçla, merkezkaç akımla çalışan mikro
kumlama sistemi
Deneyde kullanılan taşların üzerinde
çalışma yapılmayan referans bölge (A)
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Homojen
kalker
(Comiso
taşı)

Yumrulu
Kireçtaşı
(Verona
kırmızı kireç
taşı)

Mermer
( Beyaz
Carrara
mermeri)

Serena taşı

Granit

ve sertlik derecesi farklı iki malzemeyle çalışma yapılan bölgelerin(B1
ve B2) belirlenmesi;

Kullanılan Nozzle Tipi ve Çapı;
3mm HELIX nozzle

HELIX başlığı merkezkaç akımla
venturi etkisini birleştiren ve daha da
hassas yüzey temizliği yapılabilmesine olanak sağlayan özel bir başlıktır.
Özel aşınmaya dayanıklı çelikten
üretilmiş başlık ve helezonlu hareket
üreten cihazın koruma yapısı içinde bütünleştirilmesi ve agrega / hava
karışımı için özel olarak şekillendirilmiş çıkış konisi sayesinde venturi
prensibinin uygulanabilmesi sağlanmakta ve birim yüzeye göre kalibre
edilen karışımın eşit dağılım etkisini
muhafaza ederken daha geniş teğetsel
temas alanı sağlamaktadır.
HELIX sistemi özellikle tarihi değer taşıyan yapılarda değerli tabaka-

ların ve yüzeylerin temizliğinde çok
etkilidir. Sistemin çok yönlülüğü, zaman ve harcanan malzemede elde
edilen tasarrufu arttırmış ve kalınkalıplaşmış kalıntıların olduğu geniş
yüzeylerdeki temizlik çalışmalarında
etkili hale getirmiştir.
HELIX aynı püskürtme başlık
boyutuyla beraber birim alan üzerine uygulanan karışımın tutarlı ve ölçülü kalmasını sağlarken genişletilmiş teğetsel temas alanı sağlamaktadır. Böylece;
Kullanıcının çalışma yüzeyinden
olan uzaklığı arttırılmıştır.
Homojen ve verimli temizlikten
ödün vermeden tozların yayılmasını
en aza indirgemektedir.
Korunması gereken katmanların
kaybına neden olan kullanıcının
sürekli geri dönerek düzeltme
yapmasına gerek bırakmamaktadır.
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Helix
nozzle ve
merkezkaç
akım
etkisi

Deney
çalışmaları için
yapılan mikro
kumlama
uygulamasından
örnek

Kullanılan Mikro Kumlama
Cihazının Genel Özellikleri;

Araştırma Projesi: Kolorimetrik
Değerlendirmeler

9lt tank kapasitesine sahip, nozzle
çapları 1.5mm ile 4mm arasında değişen merkezkaç akımla çalışan mikro kumlama sistemi
Tamamen kontrollü çalışmaya
olanak sağlar.
Basınç oranı, sarf malzeme püskürtme oranı ayarlanabilir ve kontrol
edilebilir.
Sıkıştırılmış, soğutulmuş ve nemi
alınmış kontrol edilebilir hava
hareketi kullanılabilen cihazın
uygulama basıncı 0,2 bardan başlar.
Sıkıştırılmış hava/ agrega / buharlaştırılmış su karışımının mikro
metrik derecede ayarı yapılabilir.
Değiştirilebilir sert metal başlıkları ve silindirik veya konik 1 ile 4,5
mm çapları arasında değişen başlıkları ile özellikle dekoratif unsurlarda
ve bezemeli yüzeylerde uygulanması
tavsiye edilen merkezkaçlı akım
teknolojisine sahip
38 mq ile 1,8 mm arasında
mineral, bitkisel kökenli granüller ve
karbonatlar gibi çok ve çeşitli sarf
malzeme ile kullanabilir.
Sulu ve kuru püskürtme yapabilir.
TUV ve CE belgelidir.

Mikro kumlama sistemi ile temizlenen malzemenin renk değişiminin
derecesini değerlendirmek için uygulama yapılan ve yapılmayan alanlarda karşılaştırmalı kolorimetrik ölçümler yapıldı.
Renk ölçümleri objektif olarak uygulama yapılan örnek ile yapılmayan
örnek arasında ki farkları ve değişimin miktarını görmek açısından CIELAB kolorimetrik alanında delta E
ayrımsal parametresinin belirlenmesine olanak sağlamıştır.
Renk parlaklığı konusunda malzemenin herhangi bir anizoTropisini telafi etmek için geniş bir ölçüm
alanına sahip (19.63cm2) Minolta
CR310 kullanıldı.
Uygulama yapılmayan yüzeyin
üzerine yerleştirilen ızgaraya göre
uygulama yapılmış yüzeyin ölçümlerine referans olması açısından esas
değişkenlik özelliğini anlamak için
her bir yüzey için 20 ölçüm yapılmıştır.
Bilgiler üzerindeki çalışmalar referans değerinin belirlenmesine ve
bölge B’ deki uygulama öncesi değerlerin karşılaştırılmasına ve yola çıkış
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Kolorimetrik
değerlendirmeler

Kolorimetrik
diyagram

Kolorimetrik
değerlendirme tablosu

noktası ile arasındaki farkın görülebilmesine olanak sağlamıştır.
Tanımlayıcı tiple ilgili istatistik bilgiler doğrultusunda delta E* >2,5
eşiği belirlenmiş, referans ölçümü ve
müdahale yapılan örnek arasındaki
farklılık görülmüştür.
Sonuç olarak;
Test edilen taş yüzeylerin kromatik
özellikleri üzerinde her iki tip aşındırıcının da gerçekleştirdiği değişimlerin genel olarak oldukça hafif
ve özellikle tuğla ve Verona kırmızısı üzerinde hassas olduğunu göstermiştir.

Araştırma Projesi: Mikroskopik
Değerlendirmeler
Mikro kumlama sisteminin kullanımının ne ölçüde malzemenin yüzey
morfolojisini değiştirdiği hakkında
yansıyan ve iletilen ışık altında mikroskobik gözlemlerle yüzey pürüzlülüğünün değerlendirmesi yapıldı.
Test örneklerinin ayrıldığı tüm bölgelerin yüzeyleri bir stereo mikroskop aracılığı ile Olympus md. SZ11
yansıma ışığı altında mikroskobik
gözleme tabii tutulmuştur.
Sonuç olarak;
Operatörün öznel değerlendirmele-
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Mikroskobik değerlendirmeler

Gri granit üzerinde yapılan kapiler su
emme test çalışmalarından örnek

ri temelinde, farklı örneklerin direk
olarak karşılaştırılması ile gerçekleştirilen gözlemler farklı taş türleri
üzerinde gerçekleştirilen uygulamaların yüzeyin dokusu üzerinde önemli
değişiklikler yaratmadığının anlaşılmasına olanak sağlamıştır.
Ancak gerçekleştirilen analizler sonucunda bütün işlem koşullarının eşit olması halinde ( uygulama süresi hariç, garnet kullanılması durumunda uygulama süresi daha
kısa) Garnet 200 mesh aşındırıcının kullanılmasının ( garnülo metrisi 0,060-0,125 mm) bazı durumlarda karbonattan daha az agresif bir
sonuç verdiğini göstermiştir.
Bunun sebebi, karbonatın granül
ebatının Granet 200 mesh’e göre az

da olsa daha büyük olması ile bağlantılı olabilir. Materyallerin kalsit
ile karşılaştırılabilecek kadar sert yüzeyli olmaları durumunda bu özellik, granülo metrik olarak daha ince
olan Garnet tarafından gerçekleştirilen etkinin izlerinin görülmesini
sağlar.
Taş eserlerdeki biyolojik ve partikül depolarının temizlenmesi amacıyla malzemenin müdahale edilen
ve edilmeyen alanlarında ve cilalı ve
ince kesitlerde de gözlemler yapıldı.
Mikroskop ile üzerine ışık yansıtıldığında gözle görülür biçimde biyolojik paslar nedeniyle zarar görmüştür. Elde işlenmiş Lecce taşının
küçük bir kesiti üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar 0,6 barlık bir basınç ile Garnet 200 mesh’in kullanılması halinde temizliğin parça üzerinde derinlemesine bir temizlik sağladığını, yüzey kaybının 50-70mq
gibi küçük bir miktar olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu yöntem mikro
çatlaklar yaratmadığı gibi bazı çatlaklarında yok olmasını sağlamıştr.
Yukarıda belirtilen basınç koşullarında ve aşındırma malzemesi ile
HELIX nozzle’ın kullanımı deteriojenik ajanların azalmasını da sağlamakta, böylece parçanın dayanımını
arttırmaktadır.
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Tuğla malzemenin su emme karakteristiğini
gösteren grafik

Bazalt taşının su emme
karakteristiğini gösteren
grafik

Serena taşının su emme
karakteristiğini gösteren
grafik

Araştırma Projesi: Fiziksel
Değerlendirmeler
Mikro kumlama sistemlerinin uygulanması sonucu malzemenin yüzeyindeki su emme karakteristiğinde
oluşan herhangi bir değişikliği değerlendirmek için kapiler su emme
deneyleri UNI 10859:2000 standartlarına göre yapılmıştır.

Özel olarak hazırlanan deney
malzemelerinde uygulama yapılan
(Alan B1 ve B2) ve yapılmayan yüzeylerin (Alan A) hepsinde kapiler
su emme davranışlarını karşılaştırmak için deneyler yapılmıştır.
Sonuç Olarak;
Farklı malzemeler için yüzey özellikleri varyasyonunun önemli bir gös-
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tergesi olarak kabul edilen kılcal su
emme kapasitesi arasında ki karşılaştırma test edildi. Test sonucu
göstermiştir ki mikro kumlama sistemi kullanılarak temizlenen yüzeylerde absorbe olan suyun miktarı genellikle %5’in altındadır.
Sadece tuğla ve Comiso taşında
C.I. Ve CA parametrelerinde farklılıklar tespit edilmiştir. Bu değerler
0,1’den büyük çıkmıştır.

Araştırma Projesi Sonuçları:
Tüm değerlendirmeler göstermiştir ki düşük basınçlı merkezkaç
akımla çalışan mikro kumlama sistemi ve HELIX başlıkla yapılan uygulamanın yıpratma etkisi kabul edilen parametrelere göre oldukça düşüktür.
Gözlemler göstermiştir ki; Aynı
uygulama şartlarında düşük basınçlı mikro kumlama uygulamasının
başarısında kullanılan abrasivlerin
sertlik oranı ve taşların sertlik parametreleri etkilidir.
Testlerde kullanılan basınç 1,2
barın altındadır.
Ölçümler göstermiştir ki HELIX sistem kullanılarak çalışılan yüzeylerdeki su emme parametrelerinde büyük değişiklik olmamıştır. Su
emme oranı % 5’in altında kalmıştır. Bu parametre taş yüzeylerin uygulama sonrası bozulmaları açısın-

dan son derece önemlidir. Yüksek
değer yöntemin duyarlılığı ile bağlantılı olarak sadece genellikle ölçüm
belirsizliğinin sonucu olduğu zaman
düşük kapiler kapasiteli örnekler
için olmuştur.
Uygulama yapılan taşlarda kolorimetrik referans parametrelerinde
anlamlı farklılıklar üretmeden aynı
kromatik karakterlerin düşüklüğü
uygulamanın hassaslığını ve etkisini
ispatlamıştır.
Bundan başka yüzeylerin moprhoskopik yönleri ile ilgili olarak
mikroskobik araştırmalar göstermiştir ki en iyi sonuçlar sertlik derecesi ne olursa olsun ince veya çok ince
taneli abrasivler kullanılarak elde
edilmiştir.
Genel olarak bu çalışma göstermiştir ki karbonlu litotiplerin ya da
düşük dayanıklılığa sahip taşların
yüzeylerinin korunması açısından
sert ancak son derece ince bir aşındırıcının malzemeye uygun sertlikte
ancak granülometrik olarak daha büyük bir aşındırıcıya oranla daha tercih edilebilir olduğunu göstermiştir.
Karbonatla uygulama yapılan yüzey daha gösterişli bir etki yaratmış
gibi görünür. Garnet ile yapılan uygulamalarda ise daha ince bir pürüzsüzlük, mikroskopla ayırt edilebilir
bir pürüzsüzleştirme söz konusudur.
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Dr. Lo Presti, A. 2010, HELIX nozzle ile yüzey temizliğinde yeni bir dönem, HELIX nozzle
kullanılmış mikro kumlama sistemleri ile yapılan yüzey temizliği çalışmalarının uygunluğunun değerlendirilmesi deneyi, LA. P.IS. Petrografik Analiz ve Araştırma Laboratuarları deney sonuç raporu.
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DEĞERLENDİRMELER
Esin Demirel İşli (Vakıflar Bölge Müdürlüğü):
Kumlama uygulamalarının başarılı olduğunu kendi restorayon uygulamalarımızda da gördük. Ancak benim öğrenmek istediğim konu; basınçla kum miktarı arasındaki ilişkiye ilişkin bir laboratuvar çalışması var mı, varsa sonuçları nelerdir, yapıldıysa nerede yapılmıştır?

Y.Mimar Müge Günel:
Bununla ilgili maalesef yapılmış bir çalışma yok. Hatta bu da aslında
İtalya’da restorasyon çalışmalarında ilk yapılan laboratuvar çalışması… Sizin
bu isteğinizi de mutlaka ileteceğim. Hatta belki biz de bununla ilgili bir çalışma yapabiliriz. Bununla ilgili bir çalışma yapılmasını çok gerekli olduğuna inanıyorum.

Esin Demirel İşli:
Böyle bir çalışmanın özellikle üniversitelerle yapılmasını ben kabul ediyorum. Çünkü biz uygulamacılar özellikle bu noktada çok sıkıntı yaşıyoruz.
Ayrıca bir şey daha eklemek istiyorum, dün şahit olduğumuz bir durum; hemen karşımızdaki şantiyede hala ince dişli el tarağıyla yüzey temizliği yapılıyor.

Prof. Dr. Atiye Tuğrul:
Benim bir sorum olacak. Taş bakımında, mesela taş küfeki taşı gibi boşluklu bir taşsa, yüzeyini temizlerken püskürtme yapıldığı zaman, taşın boşlukları dolacak... Bunları nasıl temizleyeceksiniz? Böyle bir taşta uygulama oluyor mu?

Y.Mimar Müge Günel:
Boşlukları doldurmuyor öncelikle ona dikkat ediyoruz. Çünkü püskürtme yaparken direk atış yaparak değil, merkez kaç yani oval kavisler halinde yüzeye atış yapan sistemlerin tercih edilmesi gerekiyor. Bununla birlikte kullandığımız malzemenin hem şekil yapısına hem de kimyasal yapısına dikkat ediyoruz. Şekil yapısı bizim için çok önemli çünkü cam küre gibi düzensiz bir yapıya sahipse gerçekten uygulandığı yüzeye yapışma riski olabiliyor. Ama sekizgen gibi düzgün geometriye sahipse ve yoğunluk yüksek ise yüzeyi temizleme
etkisini görüp ve direk olarak aşağıya dökülüyor. Yani asla boşluklara dolma
riski yok. Bununla birlikte uygulama sonrasında sadece granülü kapatıp yüzeylere hava tutarak boşluklara girmiş, granüllerin temizliğini yapıyoruz.

Prof. Dr. Atiye Tuğrul:
Bu uygulamanın; taş yüzeyinde pürüzlülük oluşturması ya da mikro çatlak
gelişimi gibi konulardaki araştırmaları hangi aletlerle ne şekilde yapıyorsunuz?
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Y.Mimar Müge Günel:
Bu çalışmaları biz yapmadık başta da söylediğim gibi İtalya’da Helix firması
ile İbix laboratuvarlarının ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar. Burada sadece sizlerle paylaşmak istedim. Mutlaka bu konuda eksiklikler vardır.
Bunları geliştirebilmek adına, neler yapılabilmesi gerektiğini hep beraber,
çünkü böyle bilimsel ortamlara çok az sahip olabiliyoruz. Böyle bir ortamda
deneyimli hocalarımızın da fikirlerini alarak bunları geliştirmek adına neler
yapabiliriz diye sizlerle görüşmek, tartışmak adına böyle bir sunum yapmak
istedim. Bir takım eksiklikler mutlaka vardır. Eksik gördüğünüz noktaları
bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Biz de bunları geliştirmek adına, bu sistemi nasıl restorasyondaa daha uygun ve daha doğru kullanılması adına neler
yapabiliriz diye çalışmalarımıza devam edelim.

Prof. Dr. Atiye Tuğrul:
İtalya’ya gitmeden önce ülkemiz kaynaklarını bir araştırsak mı? Daha doğru
olur diye düşünüyorum. Sürekli üzüldüğüm bir durum önce İtalya’nın kapısı
çalınıyor ondan sonra buranın kapısı çalınıyor. Bu konuda biraz sıkıntılıyız.

Y.Mimar Müge Günel:
Ben bu konuya da açıklık getirmek istiyorum. Size de katılıyorum. Direkt
İtalya’nın kapısını çalarak yapılan değil zaten makine İtalya kökenli, orada üretilen bir cihaz. Cihazı üreten firma cihazın restorasyona uygunluğunu
saptamak için böyle bir çalışma yapmış. Ama size katılıyorum. Türkiye’de
restorasyonda kullanılan taşlar ile ilgili olarak ayrıca bir çalışma yapmamız
gerekiyor.

Prof. Dr. Atiye Tuğrul:
Bir de ben bir şey daha öğrendim Amerika da gördüm latex diye bir malzeme
var. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Yapışkan macun gibi bir malzeme… Taşın yüzeyine sürüyorlar, kaldırıyorlar ve taş temizleniyor. Bilmiyorum bilginiz var mı? Onu da araştırmak gerekiyor.

Nimet Alkan:
Bu uygulamada uygulanan basıncın kontrolünü nasıl idare edeceğiz? Eğer
uygulamada sorumlu bir kimse yoksa uygulanan basınç müthiş… Onun için
bana göre kumlama olsun kurubuz olsun, bunların hepsi en son noktada kul
lanılabilecek uygulamalar. Tahrip etmemesi mümkün değil. Ustanın ya da
işçinin eline veriyorsun, işi bitirmek için basıncı yükseltiyor. İkinci sorum
kumlama cihazlarını üreten yalnız İtalya değil dünyanın farklı ülkeleri var.
Bunu biraz daha bu açıdan anlatırsanız bize, şirketten bağımsız bir şekilde
daha faydalı olur bir dahaki sunumlar açısından.

Y.Mimar Müge Günel:
Görüşleriniz benim için çok önemli...Size katılıyorum, en büyük sıkıntımız
bu. Cihaz uygun özelliklere sahip olabilir, kullanılan sarf malzemeler uygun
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özelliklere sahip olabilir ama sonuçta her şey kullanıcının elinde. Kullanıcının bilinçlendirilmesi, eğitilmesi gerekiyor. Hepimizin yaşadığı ortak bir sıkıntı... Bunu çözümlemek için bir yol izlememiz gerekiyor. Biz de hiçbir zaman mikro kumlama sistemleri şu ya da burada, her yerde kullanılabilir demiyoruz. Amacımız her zaman eski eser restorasyon çalışmalarında minimum müdahale yapabilmek… Onun için kullanılacak yüzeye uygun ise tercih edilmesini savunuyoruz. Yoksa öyle bir düşüncemiz ve çabamızda yok.
Katılıyorum size.

Prof. Dr. Atiye Tuğrul:
Efendim başka sorunuz var ise alabiliriz. Ben öncelikle Sayın Müge Günel’e
teşekkür ediyorum.

Y.Mimar Müge Günel:
Ben teşekkür ederim.

Prof. Dr. Atiye Tuğrul:
Sizlere de katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
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5. OTURUM AÇILIŞ KONUŞMASI
Oturum Başkanı
*

Prof. Dr. METİN SÖZEN

Dünkü çalışmalara baktığımda,
açılış konuşmalarına ve değerli
arkadaşlarımızın sunumlarına
baktığımda; dikkatimi çeken şey soru
sormayı muhakkak geliştirmemiz
gerektiği… Çünkü siz burada yalnız
uzmanlık eğitimi almıyorsunuz.
Kültürel mirasa dünya ve Türkiye
açısından bakmak ve o açıdan
gelişmeleri izlemek - bu mesleği
seçmeye karar verdiğiniz için - gündeminizin birinci meselesi olmalı.
Ben 1960’dan beri öğretim üyeliği
yapıyorum. Türkiye toplumsal
gelişmelerle tarihi mirasın korunması arasındaki ilişkide bütün yönetimler kültürel mirasın yok olması
savaşında zorlandı. O açıdan kültürel
mirasın teknik açıdan korunmasının
temel öğesi; siyasal ve kültürel
açıdan Türkiye’nin gündeminde
gerekliliğinin vurgulanmasıdır. Siz
gerçekte zemin yaratmazsanız, irade
yaratmazsanız, bilinç yaratmazsanız
uzmanlığınızda da kusur oluşur.
Çünkü dünyada da bu gelişmeler
gerçekten şuanda Türkiye’de olduğu
kadar Avrupa’da Amerika’da yansıyan krizler döneminde en çok sorun
olan şey, en çok gündemin sonuna
atılacak şey kültürdür. O açıdan
Türkiye kültürle ayakta kalacaktır.
Kültür olunca demokrasi olur, kültür
olunca demokratik düzen olur,
kültür olunca bilinç olur, kültür
olunca çeşitliliği ve farklılığı görme
artar. Dün gördüğüm manzara
* Prof. Dr. Metin Sözen

uzmanlık alanında bir sıkıntımız
yok. Ama örgütleme alanında çok
büyük sıkıntımız var. Burada bilim
insanlarına ve uzmanlara şunu
söylemek istiyorum; stratejisini ve
siyasetini kurmadığız zaman, Kültür
Mirası sizin değildir. Türkiye’nin
her yerinde üniversitelerden benim
karşıma çıkıyorlar. Siz bulunduğunuz üniversitedeki kültürel varlıkları
ve kimlik açıklamalarını somut veya
soyut mirası; öğrencilerinize yalnız
bulunduğunuz dallarda mı veriyorsunuz? Mühendiste bunu almak
zorundadır. Bütün bilimler bunu
olmazsa olmaz bir birey olmanın,
bilinçli bir birey olmanın, varlık
nedeni olmanın parçası olarak
gördükleri zaman o üniversitede
kimlikli öğrenciler o kentten mezun
olup giderler. Burada Türkiye bu
kavramda anlaşamadı. Uzmanlaştığınız zaman zannediyorsunuz ki onun
iradesine sahip olacaksınız. Vakıflarla her zaman çalıştık. Tarih her
dönemde Vakıflar vardı. Türkiye
ideolojisi içinde öncelikli yeri nedir
diye kimse çıkıp karşısına, ondan
sonra önce siz varsınız, çünkü
vakfedilen bir akıl var, birikim var,
kültür var ve onun korunması için
öncelikle nerede duracağız biz diyen
bir irade olmalı. Kültür Bakanlığı
karar aldığı zaman, aldıkları kararların uygulanacağını zannederler. Asla
uygulanmadı. Daha hızlı yıkıp, daha
çok yangın, daha çok perişan olmuş
kültürel miras… Kentler gelişirken;
önce kültürel mirasın yoğun olduğu
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yerler yok edildi. Sonra yeni İstanbul
inşa edildi zaten o alan elden gittiği
zaman, yani irade elden gittiği
zaman, bilinç kaynağı olan tarihi
doku elden gittiği zaman, yeni
binalar ve perişan alanlarda zaten
anlamı yok, çekirdeği yok, kaynak
çıkışı yok. Kent kent olmaktan
çıkıyor. Hangi ölçekle bakarsanız
bakın, Türkiye’de kültürel mirasa
siyaset gerekiyor. Siyaset ciddi bir
iştir. İlerici olmak gerekiyor, çağdaş
olmak gerekiyor, her türlü bilgiyle
donatılmak gerekiyor. Bu açıdan
bugün burada heyecan duyduğum
şey şu; tabanı olmayan bir ülkeye
taban oluşturduk. Demek istediğim
şu; siz burada salt bir teknolojik
gelişmeden, korumadaki titizliği
öğrenmenizin ötesinde, onun hangi
koşullarda ve toplumsal yapıda
ortaya çıkan bir ürün olduğunu
bilmek zorundasınız. Eğer siz
Sinan’ın bir dönem yapısına 19.
yüzyıl saraylarıyla arasındaki farkın;
yaklaşım, toplumsal kavram değişimi, sedirden çıkmış bir toplumun
sandalyeye dönüşünün bilincine
varamazsanız neyi nereye oturtacağınızı bilemezsiniz. Bu açıdan çok
bilgili olmak zorundayız. Bildiğimiz
kadar konuşmak zorundayız. Uzmanlaşmamızı siyasetin önüne
koymamak zorundayız. Karşıma “ah
hocam Türkiye elden gidiyor’ Elden
gidiyorsa sen nerde duruyorsun,
hangi bilinçlere katılıyorsun, nasıl
birlikte olmayı öğreniyorsun? Bunları bilmedikçe olmaz. İki gün önce
Eyüp’te toplantı yaptık. Düne kadar
yerel yönetimleri; kültürel mirasın
yok edicisi olarak gören bir toplumun parçasıyız. Ben Türkiye’de Yük-

sek Kurul’dan kalan iki üyeden
biriyim. Aldığımız kararların %90’ı
hüsranla bitmiştir. Aldığımız kararların hiçbirisi, istediğimiz nitelikte
sonuca ulaşmamıştır. Bunlar konuşulmuyor, masalar başında tartışarak
birbirimizi mutlu ederek, inanarak
kendi mutluluğumuza, mutsuz
toplumun yarattığı sonuçları görmeden uyuyoruz. Bu gidiş gidiş değil.
Ama değişim var, burada umut var!
Bunu söylememin temel nedeni bu.
İki gün önce Cuma-Cumartesi günü
Eyüp’te sanayi mirasını tartıştık.
Sanayi mirasının Türkiye’deki
envanterini yapıyoruz. Tüm sanayi
mirası özel kesimde ve elden çıkarmak için çırpınan bir kamu yönetiminde… Türkiye sanayi mirasının
görünür bir şekilde yok ediyor.
Makineler gidiyor, evraklar savruluyor, özel kesim toprakları kullansın
diye çarçur edilerek veriliyor. Sanayi
mirası, sanayileşme dönemimizin
bilincini göstermiyorsa 18.yüzyıldan
21.yüzyıla nasıl atlayacağız? Aradaki
boşluğu kim dolduracak? Kültür
süreklilik ister, inanç ister. Üstüne
konarak bilinç gelişir ve kültür onun
üzerinde çoklaşarak büyür. Hiç
siyaset yapmaya lüzum yok. İki türlü
siyaset var. Biri gerçek kalıcı toplumun gereksinim duyduğu siyaset,
biri de siyaset zannedilen geçici, bize
aldatıcı uyduruk siyaset. İkisi
arasında fark var. Siyaset insan
yaşamının en kutsal işidir. Senin
geleceğin, çocukların için karar veren
yerdir. O açıdan kültürel mirasın
birikimi olmadan siyaset Türkiye’de
oluşturulamaz. Sağlıklı oluşamaz,
kalıcı olamaz ve sürekli olamaz. Bu
bakımdan soru sormayı fevkalade
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önemli buluyorum. Onun için
konuşuyorum şimdi. Ben sınıftayken
İTÜ’de dışarıda gürültüden olay var
zannederlerdi. Herkes parmağını
kaldırır, bağırır çağırır, düşüncesini
aktarır… Ben de ona göre not
verirdim. Düşündüğü kadar konuşan
ve parmak kaldırana oy verirdim.
Gerisi kâğıt üstündeki ıvır zıvır bir
sonuçtu. Bu bakımdan soru soran
insan düşünüyor demektir. Sorularını geliştiren insan bilinçleniyor
demektir. Hele sizin gibi uzmanlık
konusunda; her önünüze konana dur
bakalım diyerek, soru işaretiyle
bakmanız gerekiyor. Bilim ancak
öyle gelişir. Bu bakımdan uzmanlığa
evet ama dinamikler içinde yenilikler
ve Türkiye toplumunda nereye
oturacağını bilmek ayrı bir iştir. Siz
bu teknolojiyi öğreniyorsunuz. Onlar
üniform değildir. Mardin’de yapacağınız koruma politikasının genel
özellikleri vardır. Aynı şeyi Muğla’da
yaparsanız gülünç duruma düşersiniz. Türkiye’nin kendisine farklılıklar yaratan büyüklüğünün ortalama
bir bilime dönüştüğü nokta vardır.
Ama her gün karışılacağınız olay
karşısında coğrafyanızın farklı
birtakım bilgilerinin olduğu ortamlar
vardır. Ben 1984’te tek yetkiyle
geldiğim zaman Büyük Millet
Meclisi’nin başına bütün atölyelerin
çöktüğünü ve bittiğini gördüm.
Herkesin küsüp gittiğini gördüm.
Ustaları şuradan buradan, yaşlıları
bularak tekrar oraya götürdüm.
Niye? Onlar ortak aklın son yaşayan
öğeleriydi. Bu bakımdan yeni teknolojiler gelişebilir. Dün yapılan
restorasyonların yanlışları düzeltilebilir. Yeni teknolojilerin ve hazırlatı-

lan çalışmaların sonuçları, bizi daha
doğruya götürebilir ama hepsinin de
ortak bir şekilde nerede ve nasıl
kullanacağı her gün değişiyor. Bana
her gün farklı bir şirket kapıma
gelirdi. Fransa’dan restorasyon
uzmanları. Dur bakalım senin
yaptığın kumlamalar, öbürünün
yaptığı işler kaç senelik? Dur bakalım senin dediğin her yapı için doğru
mu? Bu bakımdan Konservasyon
Merkezi’nin Kültür Bakanlığı’nda
çok güçlü olmasını istedim ama her
gelen orayla uğraştı. Şimdi ilk defa
KUDEB’ler kurulurken, kurulmasında çok kavga verdik. Bakanlara karşı
gelince herkes kaçıyor. Bu bakımdan
KUDEB’leri çok önemli buluyorum.
Merkezi hükümete şunu söylemeğe
çalışıyorum. KUDEB’ler elinizin
altından bir şey kaçırmıyor.
KUDEB’ler genç, dinamik kadrolarıyla Anadolu’nun her yerinde farklı
bakmayı ve duyarlılıkla yavaş yavaş
birikime doğru akmalarını istiyoruz.
Ben şimdi 7 bölgede eğitim ve kültür
merkezleri kuruyorum. Ocak ayının
15’inde Antep’i açıyorum. Bütün o
bölgenin yaşlı ustaları, orada birikimli insanlarını, bölgedeki insanı
orada eğitmezseniz, her an olaylar
olur olmaz el koymazsanız sizin
Ankara’ya vereceğiniz yıkılıyor,
yanıyor, yakıyorlar gibi duyurular
geldiği zaman o gün iş bitmiştir
zaten. O yüzden yerel yönetime
inanacağız. KUDEB’lere inanmak
zorundayız. Uzmanlarınız yalnız
kurullara giderek, 3 ay kalarak
uzmanlıklarını geliştiremezler.
Hayatın hakiki sahnesi içerisinde
farklı boyutta eğitime ihtiyaç var.
Bu bakımdan KUDEB’ler meselesi
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bizim çok ciddi bir gündemimizdir.
Esas altta temel meseleyi çözmediğimiz zaman, kurulların kararları
ayakta kalamaz. Bu açıdan her
bölgede KUDEB’lere yardım ediyoruz. Burada bakıyorum diğer illerde
hızla kurduğumuz KUDEB’lerin
çocukları pırıl pırıl buraya gelmiş
bulunuyorlar. Burada Türkiye’nin
yüzünü görüyorsunuz. 3 tane kuruldan 5 tane adamla olmaz. Envanter
yaptırıyorum bütün vali ve belediye
başkanlarına Niye envantersiz bir
toplum? çünkü kurulların bu envantere ihtiyacı var çünkü taramak
gerekiyor, devamlı güncellemek
gerekiyor ve kültürel mirasın boyutları büyüdü. Somut olmayan miras
var. O onla birleşmediği zaman ruh
olmuyor. Ona verecek savaşım alanı
oluşmuyor. O açıdan bu toplantıya
çok önem verelim. Biz de yapıyoruz
toplantı biliyorsunuz belediyelerde.
400 belediyemiz var 400 belediyeye
hukuku öğretiyoruz, karşı görüşü
öğretiyoruz, maliyesini öğretiyoruz,
nasıl davranacağını öğretiyoruz.
Elindeki yasaları nasıl doğru kullanacağını öğretiyoruz. O bakımdan
şunu söylemeye çalışıyorum. İstediğiniz milli saraylar mı? Sonuna
kadar milli saraylar uygulamaların
içinde her şeyi bilir hale gelecekler.
Vakıflar mı? Her türlü desteği
vereceğiz. Vakıflar başka kurum işi
başka. Vakıflar benim malım,
ülkemin malı, tarihimin malı. Onu
bir kenara iterek vakıfların restorasyonları iyi gitmiyor… bu eleştiriye
katılmıyorum. Belki de ama bu
eleştiriye katılmıyorum. İyi gitmiyor
belki ama siz neredesiniz? Bir şey
gösterin, beraber yapalım o zaman.

Böyle bir kaçamak güreş gidiyor. Bu
açıdan KUDEB’deki bu toplantılara
arkadaşlarımın katılmasını çok
büyük bir başlangıç olarak görüyorum. İlk kurduğumuz KUDEB’ler
den bir tanesi Gaziantep’dir. Ama
diğer yerlerde de hızla ilerliyoruz.
Valilerle ve belediye başkanlarına
gidiyoruz. Bazen iki tane kuruyoruz.
Araziye çıkmayı ve güçlü olarak
dayanışmayı öğretmeye çalışıyoruz.
İstanbul’daki KUDEB meselesi bambaşka meseledir. İstanbul’da
biz uluslararası boyutta Balkanlara,
Orta Doğu’ya - şimdi kaynıyor ama
olsun - ve bütün Türkiye’ye cevap
verecek bir nitelikte olsun istiyoruz.
Teknik Üniversite’de yapı ve malzeme kürsüsünün çok güçlü olduğu yıllar oldu. Arkadaşlarımız hayatlarını
verdiler ama büyük harekette destek
göremediler. O yüzden üniversitenin
de gelişmesi, malzeme ve yapı kürsülerinin mesaisinin hayatla buluşması
sizlere bağlı. Üniversitelerle bağlantılı ama KUDEB odaklı, büyükşehire bağlı fakat yarı özerk bir kuruma
ihtiyacımız var. Ben Milli Saraylar’a
özerlik kavramı getirdim. Bilincin ne
kadar büyük olduğunu göstermek istiyorum. Bu açıdan bakılınca bütün
desteğimizi İstanbul’a vermeye çalışıyoruz. Başka yerlerde de imkanlar
varsa açılmasını sağlamak, eğitimlerle onları da güçlendirmek gerekiyor.
Ama bu açıdan İstanbul’daki sorun
şu: bürokrasi. Belediye Başkanımız
mimar kökenli… Söylüyorum tamam
hocam, emrin olur diyor. Ama emir
KUDEB’e gidinceye kadar kalmıyor.
O zaman zaten ihtiyaçlara cevap veremiyoruz. Benim yaptığım gibi valiler, belediye başkanları kim varsa
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hepsini ortak bir dilde buluşturmak
ve ortak bir siper açmak ve ortak bir
göğüsleme alanı bulmak zorundayız.
Şimdi o açıdan KUDEB’deki bu toplantıyı kurucu ve ilk üyeler gibi görüyorum. Buradan ayrılanlar, buranın olanaklarını kullananlar gerçekten fevkalade önemli bir avantaja sahip gözüküyorlar. Yalnız hiç unutmayın teknikler ve yöntemler her an
gün değişebilir. Biz bunu görebiliyoruz. Siz bilmiyorsunuz tavrını zerre kadar yapmayın. Çünkü devingen
bir ortamda, değişen bir ortamda,
mutlak bir şey olmayan bir ortamda
“restorasyon böyle oluyor” edasıyla
bilgiçlik taslamanın çok ayıp bir şey
olduğuna inanıyorum. Bu bakımdan çeşitli yerlerde karşılaştığım için
söylüyorum eğer başlamasaydık yerelden çözmeseydik siz %50’sini elden çıkarılmış bir mirasın korumasını yapacaktınız.
Bu toplantıda kimler var? Hocalar var, uzmanlarımız var, KUDEB
var. Demek ki şuanda bütün kesimlerin içinde olduğu bir semineri, bir
tartışmayı veya toplantıyı yapıyoruz.
Ama burada dün sabahki gibi düşünceden korkmayın, varlığınızı göstermekten korkmayın. Bu bakımdan bu

konu içselleştirilmeden olmaz.
Şimdi Can Binan’ı çağıracağım.
Şimdi özel sebeple; açıkça konuşmayı da severim. Can bana babasından
bir yadigârdır. Babası çok zarif bir
insandır. Aynı zamanda Üniversitede
hepimizin çok sevdiği Muhittin Binan Bey çok zarif bir insandı. Üniversitede eskiden üslup vardı, bilgi vardı ve bilgiye göre konuşma vardı. Muhittin Bey böyle dinlerdi, yüzündeki ifadede bir gülümseme başlayınca bu işi sevmediğini anlardınız.
O göz kaş ederdi, oylamaya sunuldu mu kaybederdi. Can Bey kendisi
ve eşi bizden sonraki kuşak için Türkiye için değerlidir. O yüzden onları
burada görmekten ve diğer arkadaşlarımı burada görmekten çok mutluyum. Şimdi Can’ın konusu dünya
miras alanlarında koruma, restorasyon müdahaleleri ve ölçütleri. Burada benim açıklamalarıma kendisi devam etmiş olacak. Bugünkü oturumda şunu istiyoruz. Bu konuşmalardan sonra kuramsal bilgiyle uygulama arasındaki ilişkiyi çok dikkatli algılayın. Kurumsal şeyler, hangi coğrafyalarda hangi olanaklarda, hangi noktada başarı kazanır. Bu bakımdan bir hesaplaşma söz konusudur.

Bu bildiri; Metin Sözen’in, 13-14 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Kargir Yapılarda Koruma
ve Onarım Semineri’nde yapmış olduğu açılış konuşmasının deşifresidir.
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DÜNYA MİRASI ALANLARINDA KORUMA;
RESTORASYON MÜDAHALELERİ VE ÖLÇÜTLERİ
Prof. Dr. CAN BİNAN*

DÜNYA MİRASI SÖZLEŞMESİ
Bütün insanlığın ortak mirası olarak
kabul edilen evrensel değerlere sahip
kültürel ve doğal sitleri dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan,
yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla UNESCO’nun
17 Ekim – 21 Kasım 1972 tarihleri arasında Nairobi ve Paris’te toplanan 16. Genel Konferansında sorunun uluslararası bir sözleşme konusu yapılmasına karar verilmiş ve 16
Kasım 1972’de “Dünya Kültürel ve
Doğal Mirasının Korunmasına Dair
Sözleşme” kabul edilmiştir. (17 Aralık 1975)
Dünya Mirası kavramının uluslararası boyutta ortaya çıkışı 1931
Atina Konferans’ına kadar gider.
Atina Konferansı 1972 UNESCO
“Dünya Mirası Anlaşması” ile kesinleşecek olan, insanlığın ortak anıtları veya mirası fikrinin ortaya çıkışına
neden olmuştur.
UNESCO’nun kültürel gelişme ve
koruma genel çerçevesi içinde koruma ile ilgili olan kısmı oluşturan anlaşmalar içinde 1972 “Dünya Mirası
Anlaşması” özellikle önemlidir.
1972 tarihli Dünya Mirası Konvansiyonu 187 ülke tarafından imzalanmıştır. Sözleşmenin kurallarına
göre, devletler yalnız kendi vatandaşları için değil, bütün dünya için ko-

Dünya Mirası Amblemi

rumayı garanti ettikleri kültür varlıklarını UNESCO’ya sunarlar ve gerekli değerlendirmeden geçen aday
anıt ve sitler Dünya Mirası Listesi’ne
alınır.
Halen Dünya Mirası Listesinde
936 kültür varlığı yer almaktadır.
(725 kültür varlığı, 183 doğal varlık, 28 karma sit) Türkiye 16 Nisan
1983’de imzalamıştır.
Dünya Mirası Amblemi 1978 yılında Belçikalı sanatçı Michael Olyff
tarafından tasarlanmıştır.
Kullanımı Dünya Mirası Komitesi tarafından denetlenir ve şart koşulur.

“Dünya Mirası Sözleşmesi”nin
Yürütülmesi İçin
Uygulama Rehberi

I.Giriş
II. Dünya Mirası Listesi
III. Varlıkların Dünya Mirası
Listesi’ne Kaydedilmesi Süreci
IV. Dünya Mirası Varlıkların Korunma Durumunun İzlenmesi Süreci
V. Dünya Miras Sözleşmesin Uygu-

* Prof. Dr. Can Binan, YTÜ, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi, e-posta: binancb@tnn.net
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Dünya Mirası Amblemleri

lanması Konusunda Periyodik Raporlar
VI. Dünya Miras Sözleşmesin Desteklenmesinin Teşvik Edilmesi
VII. Dünya Mirası Fonu ve Uluslararası Yardım
VIII. Dünya Mirası Amblemi
IX. Bilgi Kaynakları

“Dünya Mirası Sözleşmesi”nin
Yürütülmesi İçin Uygulama
Rehberi
I.Giriş
I A. Açıklamalar
I B. Dünya Mirası Sözleşmesi
I C. Dünya Mirası Sözleşmesi’ne taraf olan Ülkeler
I D. Dünya Mirası Sözleşmesi’ne taraf olan Ülkelerin Oluşturduğu Genel Kurul
I E. Dünya Mirası Komitesi
I F. Dünya Mirası Komitesi Sekreterliği (Dünya Mirası Merkezi)
I G. Dünya Mirası Komitesi Danışman Kurumları
- ICCROM
- ICOMOS
- IUCN
I H. Diğer Örgütler
I I. Dünya Mirasının Korunmasında
Yer Alan Ortaklar

I J. Diğer Konvansiyonlar, Tavsiye
Kararları ve Programlar

II: Dünya Mirası Listesi

II A. Dünya Mirası Tanımı
-Kültürel ve Doğal Miras
-Karma Kültürel ve Doğal Miras
- Kültürel Peyzajlar
- Taşınabilir Miras
- Üstün Evrensel Değer
II B.Örnek teşkil edebilecek, bölgelerarası dengeli ve güvenilebilir bir Dünya
Mirası Listesi
-Örnek teşkil eden, dengeli ve
inanılır-güvenilir Dünya Mirası Listesi için Global Strateji
-Diğer kriterler
II C. Geçici-(Aday) Listeler
-Prosedür Ve Format
-Planlama Ve Değerlendirme Aracı
Olarak Geçici Listeler
-Geçici Listelerin Hazırlanmasında Üye Ülkelere Destek Verilmesi ve
Kapasite Arttırımı
II D.”Üstün Evrensel Değer”in Tanımlaması ile ilgili ölçütler
II E. Özgünlük ve/veya Bütünlük
-Özgünlük
-Bütünlük
II F. Koruma ve Yönetim
-Koruma için Yasal, Düzenleyici ve
Sözleşmeden Doğan Ölçütler
-Etkili Koruma için Sınırlamalar
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Dünya mirası alanlarının ülkelere göre sayısal dağılımı

-Tampon Bölgeler
-Yönetim Sistemleri
-Sürdürülebilir Kullanım

“Üstün Evrensel Değer”in
Tanımlaması ile ilgili ölçütler
Kültürel Sitler ve yapılar için:
i) Tekil bir sanat ürünü veya insanoğlunun yaratıcı dehasının başyapıtı olmak;
ii) Belirli bir zaman diliminde veya
bir kültür alanında, mimari gelişim, anıtsal sanatlar, kentsel planlama veya peyzaj oluşumları üzerinde,
önemli etkileşimlerin belgesi veya tanığı olmak;
iii) Yaşayan veya yok olmuş bir kültürel geleneğin veya uygarlığın tekil
tanığı veya en azından özellikli bir
belgesi olmak
iv) İnsanlık tarihinin önemli bir dönemi veya dönemlerini anlatan seçkin bir yapı tipi, mimari küme veya
peyzaj olmak;
v) İnsanoğlunun geleneksel yerleşme
dokularının veya arazi kullanış biçimlerinin kültürel kimliğin temsilcisi olan sıra dışı örneklerinden biri
olup, geriye döndürülemez bir değişme süreci karşısında savunmasız kalmış olmak (veya çok özel şartlar altında olmak);
vi) Yaşayan gelenekler, olaylar, fikir-

ler, inançlar, sanat yapıtları, yazılı
eserler gibi sıra dışı ve evrensel önemi olan olgularla somut bir şekilde
ilişkili olmak.

Doğal Alanlar için:
vii) Mükemmellik derecesinde eşsiz
doğal oluşum veya olaylara veya nadir doğal güzelliğe ve estetik değere
sahip olması,
viii) Yasamla ilgili kanıtlar, önemli jeomorfolojik özellikler, kıtaların
oluşumu sürecinde halen de devam
eden jeolojik hareketler dâhil olmak
üzere dünya tarihinin önemli aşamalarını veya dönemlerini temsil eden
olağanüstü örnekler olması,
ix) Karasal, tatlı su, kıyısal ve denizsel ekosistemlerin ve hayvan ve bitki
topluluklarının evrim ve gelişiminde
süregelen önemli ekolojik ve biyolojik süreçlerin olağanüstü örneklerini
temsil etmesi,
x) Bilim veya korumacılık açısından olağanüstü evrensel değere sahip soyu tehlikede olan türleri barındıran yerler de dâhil olmak üzere, biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması
için en önemli ve değerli doğal habitata sahip olduğu alanlar.
IV. Dünya Mirası Varlıkların Korunma Durumunun İzlenmesi Süreci
IV A. Aktif İzleme
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-Aktif İzlemenin Tanımlanması
- Aktif İzlemenin Amaçları
-Üye Ülkelerden Veya Diğer Kaynaklardan Edinilen Bilgi
-Dünya Mirası Komitesi’nin Kararı
IV B. Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi
-Varlıkların Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’nde Tanımlanma
Rehberleri
-Varlıkların Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’nde Tanımlanma
Kriterleri
- Varlıkların Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’nde Tanımlanma
Prosedürü
- Tehlike Altındaki Dünya Mirası
Listesi’nde Bulunan Varlıkların Koruma Durumunun Düzenli Olarak
İncelenmesi
IV C. Varlıkların Dünya Mirası
Listesi’nden Olası Silinme Prosedürü

ICOMOS Dünya Mirası
Kültür Varlıkları için Etki
Değerlendirmesi Rehberi
Amaç
Yeni yapılanmaların/ bayındırlık projelerinin Dünya Mirası (DM) alanlarının Üstün Evrensel Değeri (ÜED)
üzerindeki etkilerini doğru bir şekilde değerlendirmek için yapılacak KÜLTÜR MİRASI ETKİ DEGERLENDİRMESİ (KMED) hazırlık sürecine
rehberlik etmek.
Bu rehber yöneticilere, planlamacılara, yüklenici firmalara, danışmanlara, karar organlarına yöneliktir; ayrıca Dünya Miras Komitesi ve Üye Devletlere de yararlı olması amaçlanmıştır. Üstün Evrensel Değer (ÜED) kavramı Dünya Miras Sözleşmesi’nin ruhunu oluşturur

ICOMOS
Dünya Mirası Kültür
Varlıkları
için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ve Liste’ye kayıtlı varlıklarla ilgili
tüm eylemler bu temel kavramla ilişkilidir. Dünyanın Kültürel ve Doğal
Mirası’nın korunması için 1972’de
oluşturulan Dünya Miras Sözleşmesi, “tüm insanlığın dünya mirasının”
bir parçası olan ve “korunarak gelecek kuşaklara aktarılmaya” layık olan
‘Üstün Evrensel Değer’e sahip varlıkları gözetir. Bu tür varlıklar 21
üye devletin temsilcilerinden oluşan
Dünya Miras Komitesi tarafından
Dünya Miras Listesi’ne kaydedilerek
belirlenirler. Bu varlıkların Üstün
Evrensel Değer’i Dünya Mirası Komitesi tarafından Liste’ye kabul edilmesi sırasında kesinleşir. 2007’den
beri her kültür varlığının ÜED’i bir
metinle ifade edilmektedir. Bu nedenle ÜED, kültür varlığının Liste’ye kaydedildiği sıradaki değerlendirmeyi yansıtır ve tartışılamaz.
Dünya Mirası Sözleşmesi, ülkelerinin sınırları içinde ÜED’e sahip
olan kültür varlıklarını korumayı kabul eden ve bu sayede insanlığın ortak mirasını korumaya katkıda bulunan üye devletler tarafından onaylanmıştır. Dünya Mirası değeri taşıyan
kültür varlıklarının ÜED’ ni koru-
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maları ve sürdürebilmeleri gerekir.
Dünya Mirası Alanları (DMA),
uluslararası değerleri açıkça ifade
edilmiş tekil kültürel varlıklardır.
Bu alanlar içindeki her öğe ÜED’e
katkıda bulunmayabilir; ancak katkıda bulunan niteliklerin korunması gerekir.
Bu rehber Dünya Miras alanlarını
kendi içinde bir bütün olarak ele alıp
ÜED’in nitelikleri üzerinde oluşacak etkileri sistemli ve tutarlı bir biçimde değerlendirerek, bu alanların
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir
KMED yöntemi ortaya koymaktadır.
Bu Rehber ICOMOS tarafından
2009 yılının Eylül ayında Paris’te
düzenlenen uluslararası bir çalıştay
sonrasında geliştirilmiştir.

Outstanding Universal Value
Brief synthesis
Dominating the skyline of Edirne, former capital of the Ottoman Empire, the Selimiye Mosque
Complex commissioned by Selim II
is the ultimate architectural expression by the architect Sinan of the
Ottoman külliye. The imposing
mosque stepping up to its single
great dome with four soaring slender minarets, spectacular decorated
interior space, manuscript library,
meticulous craftsmanship, brilliant
Iznik tiles and marble courtyard
together with its associated educational institutions, outer courtyard
and covered bazaar, represent the
apogee of an art form and the pious
benefaction of 16th century imperial

Islam. The architectural composition
of the Selimiye Mosque Complex
in its dominant location represents
the culmination of the great body of
work by Sinan, the most outstanding
architect of the Ottoman Empire.

Criterion (I):
The Selimiye Mosque Complex at
Edirne is a masterpiece of the human creative genius of the architect
Sinan, the most famous of all Ottoman architects in the 16th century.
The single great dome supported by
eight pillars has a diameter of 31.5
over a prayer space of 45mx36m,
and with its four soaring minarets
it dominates the city skyline. The
innovative structural design allowed
numerous windows creating an extraordinary illuminated interior. The
mosque complex was recognized by
Sinan himself as his most important
architectural work.

Criterion (IV):
The Selimiye Mosque with its cupola, spatial concept, architectural and
technological ensemble and location
crowning the cityscape illustrates a
significant stage in human history,
the apogee of the Ottoman Empire.
The interior decoration using Iznik
tiles from the peak period of their
production testifies to a great art
form never to be excelled in this material. The mosque with its charitable dependencies represents the most
harmonious expression ever achieved
of the külliye, this most peculiar Ottoman type of complex.

Bu bildiri; Can Binan’ın, 13-14 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Kargir Yapılarda Koruma ve
Onarım Semineri’nde yapmış olduğu sunumdan alınmıştır.
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DEĞERLENDİRMELER
Prof. Dr. Metin Sözen:
Can Binan’ın aktardığı konu oldukça kapsamlı… Bir de güncel tarafı var.
UNESCO konusu özellikle İstanbul özelinde gündemden çıkmıyor. Fakat
berrak bir şekilde halkımızın UNESCO nedir? Kültür mirası nedir? Özelliği ve önemi nedir? Katkısı nedir? gibi soruların cevabı geniş alanlarda tartışılmıyor. Kısa bir zamanda, sorunları ve sorun eleştirisini de yaptı. Kısaca şunu söyleyeceğim; UNESCO konusunun kendisi içinde kendi dinamikleri gelişiyor.
Yeni kavramlar geliyor. Tanımların daha berrak hale gelmesi sağlanıyor. Ancak ekonomik sıkıntılar, Amerika’nın saf dışı kalması, uygulamada ve
kadroların gelişmesinde ekonomik sıkıntılar var. UNESCO para desteği olan
bir yer değil. Türk halkı bilmiyor. UNESCO’ya başvurursak para alır mıyız
diyen ileri düzeyde yöneticilerimiz var. Sen UNESCO’ya para verirsen o da
sana akıl verir. Şimdi akıl verebilmesi için de bizim akıl vermemiz gerekiyor.
Türkiye UNESCO meselesini çok ciddi bir proje olarak ele almalıdır. En büyük dünya mirası burada ama haritaya bakarsanız en seyrek miras bizde…
Biz tarih öncesi büyük zenginliği göz ardı etmişiz. Doğal varlıklar ve kültürel varlıklar arasındaki ilişkide doğal varlıklardan dolayı zenginliğine kavuşan arkeolojik değerler ve kentsel dokular, varlık nedeni olan doğal varlıklarını kaybediyorlar. Doğal varlıkların kaybettiren bir yerde bir anıtın örneğin;
Selimiye çevresinde Meriç Nehri taşıp her tarafı sular basarsa, Selimiye’nin
doğal afetten yaşayacağı alacağı sonuçlar ancak doğal varlıklarla ilgili olduğu yönündedir. Edirne’nin Balkanlardan gelirseniz nedir İstanbul’dan gelirseniz konumu gereğidir. doğal hayatın zenginliği üzerine Selimiye’ ye 16
yüzyılda ayak kalmıştır arkasında yatan büyük bir zenginlik vardır, Arkasındaki doğal zenginliğe dayanır. Bu ikisini bir arada düşünen bir topum olmak zorundayız. Bu bütünlüğü göremezseniz seçici cımbızlayıcı bir bakış
açısıyla, dünyanın en zengin kültürel varlıklarına sahibiyiz diyemeyiz. Ranta dayalı, yeni yapılanma ve doğal varlıkların gözden çıkarıldığı bir toplumda UNESCO’daki durumumuz üçüncü sınıftır. Bunun terbiyesinde yetiştirilmiş bireyleri eğer devreye sokamazsanız koruma politikalarını koruyamazsınız. Selimiye yerel yöneticiler Selimiye ve yakın çevresindeki bütünlüğü Eski
cami, Üç Şerefeli ve Selimiye’ye akıp gelen değerlerin çok büyük ve bir bütün
olduğunu ve bunların birbirinden etkilenerek Selimiye’de Selimiye’yi oluşturduğunu anlatacak bir dil olmazsa parçacı bir zihniyet varsa anlatamazsınız. UNESCO kendisini eleştirdiği anda bizimde bu eleştirilere cevap verebilmemiz gerekmektzedir. UNESCO’nun listesine çok az giriyoruz dediğimiz
şey hiçbir formalitesini doğru dürüst üretemiyoruz. Şimdi alan yönetimi dedikleri şey napalım biz bu alan yönetimini Ankara da bunlara cevap verecek
bir bürokrasi yok. Mardin’de ben sabaha kadar uğraştım. Her yer terör dediler. Türkiye insan hakların dayalı bir toplumdan çıktı Safranbolu’yu alırsak
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çelişkiye düşer miyiz? Denildi. O zaman siyasi bir bakış açısı daha belirdi. O
zaman araştırarak, doğru bir şekilde havadan fotoğrafları bulunarak dosyamızı inandırıcı bir şekilde sunmak zorundaydık. Dosyayı oluşturduk.
Mardin’de yine başımıza geldi, geri çektirmek zorunda kaldık. Son anada incelettik. Alan yönetimi zaten yoktu, koruma amaçlı planı yok. Ellinci
hükümetten bu yana koruma amaçlı plan yaptırmaya çalışıyoruz. Mülkiyet
paftaları yok, mal varlığınızın envanteri yok! Planınız yok! İçinden bir yeri
dünya mirası olarak çıkaralım diyorsunuz…
Kendi mirasımızın kendi farkına varan, yeni teknolojilerle kavramlar…
Kavramların içini dolduran sizin gibi uzmanlar onu hazırlayacak kimliklere ihtiyaç var. Biz hiçbir zaman şu soruna yorularak girmiyoruz. Eleştirerek,
küçümseyerek, beraber olmaktan uzak ama sonuna kadar konuşan bir gevezelik haline getiren bir kültürel miras söylemi ile karşı karşıyayız. Bu bakımdan Can Binan’ın söylemi çok önemli sizin için. Bu kocaman metinleri kolay
çıkaramazsız, karışıktır. Bilgi ve geçmiş deneyim ister.
İkinci bir mesele var. da ben Anadolu’nun her yanını gezdim. Gezdiğim zaman yerel yöneticilere şunu söylüyorum arkeolojik kazıların donatısına yardım edeceksiniz. Kazı evini siz yapacaksınız, yolunu siz kazacaksınız,
buzdolabını siz koyacaksınız. Kültür Bakanlığı’nın verdiği üç kuruşluk parayla 15 günlük kazılarla Türkiye’nin arkeolojik mirası tarihsel dokularla ve
anıtsal yapılarla asla buluşamaz. Böyle bir ödenek sistemi, böyle bir yasal donatı böyle uzmanların dar alanlarda çalıştığı koşullarda arkeolojik koruma
olamaz. Taşköprü’de belediye başkanı buzdolabına kadar koydu. Her gün ihtiyaçları sordu, kendi bulduğu olanaklarla devreye girdi. Merkezden %0.2
bütçesiyle Türkiye’de kültürel miras korunamaz. Kültür öncelikli olmayan
bir toplumda anayasamız sağlıksızdır. Değişen bir bilgilerin arkasında siyasi bir bilgi, evrensel bir bilinç olmadıkça uzmanlık olmaz. Yerel yöneticiler
tüm mirasın içinde olmak zorundadırlar. Boşlukları doldurmak zorundadırlar. Bu bakımdan Binan’ın konuşmaları Anadolu’nun farklı yerlerinde yapılmak zorundadır. Çünkü herkes bana diyor ki Dünya Mirası’na girmek istiyoruz. Ne güzel bir istek, fevkalade diyorum ama hiç kimse getirdikleri yükümlülükleri almak istemiyor. Mardin bakın hala giremedi. Dünya miras listesinin eleştirisinde; doğal mirasın sayısının çok az, anıtların sayısının çok fazla olduğuna dair… Avrupa çok yüklü bir şekilde kendini donatmış. Diğerleri bizi artık etkilemiyor bu dediğim süreci oluşturamadığı için az önceki düşünceler sayısal olarak ta katılamıyorum. Biz bizim miras için değil herhangi
bir ülkedeki bir mirasa inanıyorsak, onu desteklemekte dosyasını oluşturana kadar uğraşmak zorundayız. Mademki miras dünyadır ve dünyanın sınırları yoktur. Batının önce kendi kendini eleştirmesi ve utanası gerekmektedir.
Utandıracak bizim mirasımızı doğru kullanarak yaşantımızı göstererek. Ben
kırk yıldır siyasetin ortasında; İstanbul’u aldılar mı almadılar mı diye uğraşırken ben utanç verici bir gündem olduğunu inanıyorum. O zamanda yeni
bir şey sunduğumuzda zaman bu kirlilikten dolayı öbürünün şeyine girmesini sağlayamıyoruz. Demek ki genel bir siyasete ihtiyacımız var.
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Ayrıca aldığımız mirasın çevresel boyutlarını büyüteceğiz. İki gün önce
Trakya’da bütün valileri, belediye başkanlarını, sivil toplum örgütlerinin tümünü topladık Uzun Köprü’de. Belediye başkanları kendi miraslarının hepsini kendileri anlattılar ve doğal kültürel miras ile soyut olmayan mirasın
birlikteliğinden başka bir yol olmadığını vurguladılar. Siz rant için, topraklar için seçmiş olduğunuz belediye başkanlarından kültürel mirası dinliyorsunuz… Bu bir gelişimdir. Uzmanlar, siyasetçiler, UNESCO kendilerine gelsinler. Bu miras beraber ayağa kaldırılarak dünya ayakta duracaktır. Dünya
kirleniyor, yarınları yok! Korkulu bir döneme girilmiştir. Onun içinde ciddi önlemler alınmalıdır. Doğal mirasın zenginliğinin korunması çok önemlidir. Türkiye çeşitliliği büyük olan bir coğrafyadır. Kuzeyi, güneyi, doğusu ve
batısıyla Orta Anadolu’da diğer coğrafyalardan farklıdır. Çeşitliliğe, farklılığa dayalı bir dünya istiyor UNESCO… Sende var, sen yok ediyorsun! Demek
ki bu toplantıları sıklaştıracağız. Uzman arkadaşlarımızı çok yere çağıralım.
Büyük babaların küçük düşünceleri dinlesinler… Eleştiri yapsınlar, farklı bir
çizgiye gelelim. Tüm bu söylemlerin basılacağını duyunca sen bütün bu söylemleri baskıdan önce bir daha gözden geçir başından sonuna… Uzmanların söyledikleri beraber koy ki Selimiye’deki sorunla Mardin’deki sorun başka çıktı. Safranbolu’da bambaşka bir şey çıktı. Başından beri işin içinde olduğum için söylüyorum.
Şimdi teşekkür ediyorum. Celaleddin Küçük’ü Zeugma Mozaiklerinin
Koruma Yöntemleri ve Sonuçları adlı sunumu için davet ediyoruz. Sonra soruları alalım. Burada faydalı olmaya çalışıyoruz, burada soru sormak isteyen
var mı?
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2000 YILI ZEUGMA ACİL KURTARMA KAZILARINDA
UYGULANAN KORUMA PROJELERİ VE SONUÇLARI
CELALEDDİN KÜÇÜK*

1.GİRİŞ
Zeugma, 2000 yılında Fırat üzerine yapılan bir baraj nedeni ile bir
bölümü sular altında kalan ve mozaikleri ile dünya gündemine gelmiş bir Roma Antik kentidir. Bu
antik kentin kurtarılabilmesi için
gerek Türkiye gerek uluslararası
kuruluşlar tarafından büyük çaba
harcanmış ve bu çerçevede geniş
kapsamlı kazılar gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Yapacağımız değerlendirmede Zeugma’nın görkemli buluntularını ve 2000 yılından günümüze kadar geçen süreçte izlenen
koruma stratejileri ve sonuçlarını
ele almaya çalışacağız.
Uzun yıllardan beri süren ve günümüze dek devam eden Zeugma

kazıları, değişik dönemlerde farklı
gruplar tarafından sürdürülmüştür.
Yapılan kazılara bağlı olarak ortaya
çıkan eserlerin korunması konusunda değişik yöntemler izlenmiştir (Şekil 2). Kazıların başlamasından yaklaşık on yıl sonra uygulanan koruma modelleri ve sonuçları konusunda
daha sağlıklı bir değerlendirme yapabilecek durumdayız.
Kazılar birçok ekip tarafından
gerçekleştirilmiş olmasına rağmen;
antik kenti koruma açısından değerlendirme yapılabilecek iki yöntem
öne çıkmaktadır:
1- A Bölgesi Kazıları olarak adlandırılan ve Gaziantep Müzesi başkanlığında sürdürülen kazılar sırasında tercih edilen yöntem:
Yapılan kazılar ikiz villalar olarak
adlandırılan Poseidon ve Euphrathes

Şekil 1. 2000
yılı A bölgesi
Kazı Alanı.

* Celaleddin Küçük, Konservatör-Restoratör, e-posta: artandrestoration@gmail.com
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Şekil 2. B Bölgesi Kazıları.

Şekil 4. A Bölgesi yerleşim planı

villalarında gerçekleştirilmiştir. Konservasyon çalışmalarının Art Restorasyon firması tarafından yapıldığı bölümde, o güne kadar Müze Müdürlüğü tarafından sürdürülen bulunan mozaiklerin yerlerinden kaldırılarak müzeye taşınması prensibi ge-

Şekil 3. A Bölgesinde mozaiklerin yerinden
kaldırılması.

nel anlamda benimsenmekle birlikte, eserlerin yerinden kaldırılması ve
taşınması konusunda farklı teknikler
uygulanmıştır. Mozaiklerin dışında,
alanda bulunan duvar şekilleri,1 mimari parçalar, bazı duvar taşları ve
taşınabilecek her türlü obje, müzeye
ya da sulardan etkilenmeyecek alanlara taşınmıştır (Şekil 3).
Bunun yanı sıra çalışma süresince
A Bölgesi olarak adlandırılan alanda, Gaziantep Mimarlar Odası ve Sanayi Odası’nın desteği ile detaylı rölöve çıkartılmış; bütün kazı alanı fotoğraflarla belgelenmiştir. Zamana
karşı yapılan yarış olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, mozaiklerin taşınması kadar önemli gördüğümüz diğer bir çalışma, sözünü ettiğimiz belgeleme çalışması olmuştur
(Şekil 4).
2- B Bölgesi kazılarında tercih edilen koruma yöntemi.
26 Haziran 2000 tarihinden itibaren PHI (Packard Humanities Institutes) sponsorluğunda yapılan acil kurtarma kazıları uluslararası bir ekip tarafından gerçekleşti-

1
Duvar resimlerinin yerinden kaldırılması çalışmaları Nantes Üniversitesi’ne bağlı bir grubun başkanlığında Ankara Üniversitesi Restorasyon Meslek Yüksek Okulu’nun katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
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rilmiştir. Bu grubun kabul ettiği ve
uyguladığı temel strateji, mümkün
olduğu kadar geniş alanlarda kazı
yapmak ve ortaya çıkarılan küçük
eserler dışındaki bütün eserleri “insitu” konservasyon çerçevesinde koruma önlemlerini alarak sular altında bırakmaktı (Şekil 5). Bu uygulamadaki temel amaç, barajın ömrünü
tamamlamasından sonra eserlerin
tekrar kazılarak ortaya çıkarılmasını sağlamaktır.

kapatılmış ve suların altında bırakılmış ve bir anlamda “yerinde koruma”
çalışması yapılmıştır. Bu dönemde
üç mozaik; Europa’nın Kaçırılması ve
Kahvaltıda Kadınlar vazgeçilemez oldukları gerekçesiyle, Eros ise yerinde
korunamayacak kadar zayıf olduğu
için müzeye taşınmıştır (Şekil 6).
Üç mozaiğin toplamı 65 m2dir.

B Bölgesinde yapılan koruma
çalışmaları ve sonuçları
PHI Sponsorluğunda Zeugma B
Bölgesi’nde yapılan koruma çalışmaları İtalyan bir ekip tarafından yürütülmüştür. 26 Haziran-4 Ekim
2000 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda dokümantasyon yapılarak eserlerin üzeri kireç harcı ile

Şekil 6. Europa’nın Kaçırılması mozaiği.

Şekil 5. B Bölgesinde sular altında bırakmak için yapılan koruma çalışması
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Şekil 7.
B Bölgesinde sular altında
bırakılan
mozaiklerden biri.

Şekil 8. Kıyıda oluşan dalgalar.

Şekil 9. 2000 yılında koruma yapıldıktan
sonra sulara bırakılan bir tuvalet.

Bunların dışında kalan -küçük eserler hariç- bütün eserler, sulara terk
edilmiştir. Bilgimiz dâhilinde olan
eserler, yaklaşık 350 m2 mozaik,
200 m2 duvar resmi, duvarlar, mimari parçalar ve diğer elemanlardır
(Şekil 7).
4 Ekim 2000 tarihinde tamamlanan kazı ve koruma çalışmalarının
hemen ardından, özellikle baraj gölünde meydana gelen dalgaların etkisi ile ilk veriler ortaya çıkmaya başlamıştır (Şekil 8).

2001 yılı Mart ayı sonuna kadar devam eden süreçte kazıların yapılmadığı alanda 4 adet mozaik, 13 adet çeşitli boyda bronz
kap, kapı anahtarları, mimari parçalar ve birçok küçük buluntu dalgaların etkisi ile ortaya çıkmıştır (Şekil-9-10-11-12).
In-situ koruma yapılan bölgelerdeki en çarpıcı sonuçlar, dalgaların
etkilediği alanda ve gözle görülebilen sonuçlardır. Bu alanda ve beş yıllık bir süreç içerisinde yapılan incele-
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Şekil 10. Şekil 9’daki tuvaletin 2001 yılındaki
durumu.

Şekil 12. 2005 yılında su altında korunacağı
düşünülen tuvaletin durumu

melerimizde koruma işlemi yapılarak
sulara terk edilen eserlerin %80’lik
bir bölümünün tamamen yok olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız.
Gözle görülemeyen derinlikteki eserlerde ise sahilde elde ettiğimiz bulgular, mozaik ve duvar resmi parçalarını veya bunları korumak üzere yüzeylerine yapılmış olan harç kalıntılarını göstermektedir ki; aynı oranda olmamakla birlikte, benzer sonuçlar diğer bölgelerde de gerçekleşmiştir (Şekil 13).

A Bölgesinde uygulanan 		
koruma yöntemleri ve sonuçları
A Bölgesi 2000 yılı kazılarında
koruma açısından yabancı konservatörler tarafından en çok eleştirilen

Şekil 11. 2002 yılında aynı tuvaletin
durumu.

Şekil 13. Koruma çalışması yapılarak sulara bırakılan mozaiklerin suların yükselmesinden sonraki durumu.

konu, bulunan bütün eserlerin ayrım
yapılmaksızın yerinden kaldırılarak
müzeye taşınması idi. Çünkü bu dönemde yaklaşık 550 m2 mozaik, 130
m2 duvar resmi ve bütün mimari elemanlar bu yolla yerinden kaldırılıp müzeye taşınmıştır. Bu tarihten
2005 yılına kadar geçen süreçte mozaikler, duvar resimleri ve küçük buluntuların restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Bu eserlerin bir bölümünün restorasyonu PHI tarafından
finanse edilen İtalyan grup tarafından gerçekleştirilmiştir.
Müzeye taşınan eserler ile ilgili
ilk sergileme çalışması, 2005 yılında
Kültür Bakanlığı tarafından Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde yapılan teşhir projesidir. Bu proje çerçevesinde
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Şekil 14.
Alandan taşınan eserlerin 2005 yılında Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde
yapılan sergilemesi.

Şekil 15.
2000 yılında taşınan A
Bölgesi villalarının Zeugma Mozaik Müzesi’nde
aslına uygun
olarak kurulması.

Zeugma mozaikleri ve diğer eserlerin
bir bölümü orijinal görünümüne uygun olarak, mimarisi ile birlikte müzede sergilenmiştir (Şekil 14).
İkinci çalışma ise, 2010 yılında
Kültür Bakanlığı’nın yeni inşa edilen Zeugma Mozaik Müzesi’nde yaptığı teşhir tanzim projesi olmuştur.
Bu proje ile dünyanın en büyük mozaik müzesi oluşturulmuş ve A Böl-

gesinde yerinden kaldırılarak taşınan bütün eserler, orijinal pozisyonunda müze içerisine kurularak alan
sergilemesi yapılmıştır. Biz bunu
“Zeugma’nın taşınması” olarak nitelendiriyoruz (Şekil 15).
9 Ekim 2011 tarihinde Sayın
Başbakan tarafından açılışı yapılan
müzede; 896 m’si Zeugma’dan olmak
üzere toplam 2.381,46 m, 87 adet
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Şekil 16.
Zeugma
Mozaik
Müzesi.

mozaik (M.S 1. yüzyıldan M.S. 6.
yüzyıla kadar), 119 m duvar resmi,
Roma dönemine ait 4 tane çeşme,
1adet bronz Mars heykeli ile 60 adet
heykel, stel ve taş eser, 6 lâhit, 27
sütun ve birçok mimari parça müze
içerisinde sergilenmiştir (Şekil 16).
Zeugma’da uygulanan koruma
yöntemlerinin iki önemli sonucu olmuştur:
1- Koruma kararlarının dolaylı etkileri.
Zeugma kazılarında eserlerin korunması yönünde verilen karar,
Gaziantep’in sosyal, ekonomik, kültürel hayatını etkileyen ciddi sonuçları beraberinde getirmiştir. Hatta söz konusu kararın, ülkemizdeki arkeolojik alanların korunması politikalarında ve turizm sektöründe
önemli etkileri olmuştur. Bu durum
başka bir araştırmanın konusudur.
Zeugma örneği bizlere kültür varlıklarının korunması konusunda verilen
kararların, kültür varlıkları üzerindeki doğrudan sonuçlarının ötesinde birçok farklı etkileri olacağını göstermiştir.

2- Kültür varlıklarının restorasyonu
konusunda verilen kararların doğrudan
eser üzerinde yarattığı etkiler:
Son dönemde restorasyon kararları ve sonuçlarının irdelenmesi konusunda, on yıllık süreç zarfında restorasyonu yapılan alanların değerlendirilmesi yapılmaya başlanmış ve uygulanan yöntemlerin başarısının zaman içerisindeki sonuçları tartışmaya açılmıştır.
Restorasyon otoritelerinin arkeolojik alan konservasyonu için benimsediği yöntem (in-situ) “yerinde koruma”dır. Bu açıdan bakıldığında, A Bölgesinde benimsenen yöntem
açık bir tahribattı; nitekim B Bölgesi uygulamalarında konu yabancı ekipler tarafından bu şekilde değerlendirilmiştir. Bu nedenle yabancı ekiplerin koruma yöntemleri Müze
Müdürlüğü’nün itirazına rağmen yukarıda sözünü ettiğimiz şekilde “yerinde koruma” olarak tercih edilmiştir. Acil kurtarma kazılarının tamamlanmasından sonra, Gaziantep
Müzesi Başkanlığı’nda sürdürülen,
dalgaların etki alanındaki kazılarda
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Şekil 17. Yerinde koruma çalışması sonucunda tessera’ların parçalanarak sahil
oluşturması.

Şekil 18. Sahilde rastgele alınan kumların yarıdan fazlası tessera’lardan oluşmaktadır.

ise bütün ekiplerin ortak kararı; her
türlü buluntunun yerinden kaldırılarak taşınması şeklinde olmuştur. Nitekim bu dönemde 130 m mozaik
kaldırılarak müzeye taşınmıştır.
Bu veriler ışığında tartışmaya
açılması gereken konu, konservasyon ve kazı yöntemleri olmalıdır düşüncesindeyiz. Bu tür acil durumlarda teorik olarak planlanıp gerçekleştirilen çalışmaların, pratikte ne kadar yararlı olabileceği hususu üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.
Korumacıların tartışmaya açması gereken temel nokta ise, kurtarma kazılarının, hatta planlı kazıların amacının ne olduğudur.
Amaç, kazı yapılarak sadece
eserlerin tespitlerinin yapılması mı?
Bazı eserlerin yerlerinden
alınarak diğerlerinin bırakılması mı?
Alanın veya eserlerin, her
koşulda geleceğe güvenle aktarılabilmesi yollarının aranması mı?
Yukarıda sözü edilen değişik dönemlerdeki grupların çalışmalarını
dikkatle incelediğimizde, her grubun önceliğinin farklı olduğu ve biraz önce bahsettiğimiz arkeolojinin
önceliğinin ne olması gerektiği ko-

nusuna her grubun başka bir açıdan
yaklaştığı sonucuna varmaktayız.
Oysa böylesine acil ve önemli bir
konuda çok daha kararlı ve ne istediğini bilen bir duruşa ihtiyaç vardır. Zeugma’da her grup, eserin toprak altında çıkartılıp kurtarılması veya daha çok alanın açılarak tespitlerin yapılmasını ilk öncelik olarak farklı bir biçimde algılamıştır.
Oysa Zeugma’nın özel durumu
nedeni ile konunun alışılagelmiş bir
kurtarma kazısının ötesinde su ve
suyla birlikte gelecek diğer etkilere karşı korumanın ağırlıkta olduğu
bir proje olarak tasarlanması gerekmekteydi.
Zeugma örneğinde olduğu gibi
kültür varlıklarının konservasyonu
değerlendirilirken; yapılan uygulama ne kadar iyi olursa olsun, projenin başarısı ancak sürdürülebilir
korumanın gerçekleşip gerçekleşmediğine bağlıdır, sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki, koruma
konusunda düşünürken çevresel,
kültürel ve dinsel etkiler, bölgenin
ekonomik ve coğrafi koşulları göz
önüne alınır ve halkın eseri algılayışı doğrultusunda yöntemler belirle-
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Şekil 19. Eserlerin taşınması yönteminin sonucu olarak Zeugma Mozaik Müzesi.

nir. Anadolu coğrafyasında yukarıda belirtilen faktörleri göz önüne aldığımızda, bir bölgede yapılan başarılı uygulamanın aynı şartlar altında diğer bir bölgede tamamen farklı bir sonuca ulaştığını görmekteyiz.
Bu nedenle bölgesel veriler ışığında farklı koruma yöntemleri geliştirmek gerektiğini düşünmekteyiz.
Aynı şeyi dünya coğrafyası için de
düşünmek zorunluluğu vardır.
Zeugma’da iki farklı koruma modeli iki değişik grup tarafından uy-

gulanmıştır.
Birinci grubun “yerinde koruma” yöntemi, korunması planlanan bütün eserlerin yitirilmesi ve
Zeugma’da bir tessera sahili oluşması sonucuna yol açmıştır (Şekil
17-18).
İkinci grubun tercih ettiği ve o
dönemde eleştirilen yöntemin uygulanması sonucunda ise, arkeoloji dünyası dünyanın en önemli müzelerinden birisine sahip olmuştur
(Şekil 19).
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DEĞERLENDİRMELER:
Prof.Dr. Metin Sözen:
UNESCO meselesi ve Celaleddin Bey’in yaptığı çalışma çok önemlidir, teşekkür
ediyoruz kendisine.
Bu Zeugma meselesi 13 yıldır süre gelen bir meseledir. Burada valilik yapan
Muammer Güler Özel İdare’den kalan parasının tamamını vermeseydi siz bu
eserleri göremeyecektiniz. Sonra sordu bana, paranın hepsini verdim şimdi bazı
şeyler nerelere harcandı? Diye sorunca… sen parayı ver, biz sonra hallederiz dedim. Sonra paranın nereye harcandığını bildiren bir yazı istedim. Bazı paralar
nerelere harcandı, ne kadar çıktı diye… Bu arada Muammer Bey tekrar sorunca parayı, belgeleri basına verdim. Çok güzel yazılar çıkıyordu. Bu arada Muammer Bey Samsun’a vali oldu… Bir telefon geldi, müfettişler aldığımız parayı soruyorlar? diye. Türk Milleti acımasızdır. Şimdi çok teşekkür ediyorum Celaleddin Bey ve arkadaşlarına.
İkinci büyük hata Kültür bakanlığı bir program verdi. Yapıyor kuzeyde bir
büyük şehir belediye kuruyor doğru dürüst bir tasarım göndermedi. Sonunda bitti çıkan buluntulara göre yeniden düzenleme yapılacak diye… Bizim çocukların
üzerine kaldı. Dünyanın en güzel müzelerine kavuşuyorsanız, yanlışlardan doğruyu bularak bugünlere geliyoruz. Çok masraflı gibi gözüküyor ama çıkan buluntulara karşılık para bir şey değil. İki defa para verilmesine çok karşı çıkıyorum.
Onun yerine koruma politikalarında sıkıntılı olduğumuz yerlere harcayabiliriz.
Üçüncü konuşma Cenk Üstündağ, kendisi ’Sivas Ulu Cami Minaresi’ni anlatacak. Çok sıkıntılı bir yapı… Şimdi eleştirileri de sistematik olarak almak istiyoruz ki konuşmalarla birlikte anlam kazansın.
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SİVAS ULU CAMİİ MİNARESİ İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA
Prof. Dr. FERİDUN ÇILI
Yrd. Doç. Dr. CENK ÜSTÜNDAĞ*

SİVAS ULU CAMİİ MİNARESİ

Sivas Ulu Camii, kitabesine göre
1197 tarihinde İbrahim oğlu Kızıl
Arslan tarafından yaptırılmıştır. İnceleme konusu olan minare caminin güney doğu köşesinde, yapıya
güney cephesinde bitişik durumdadır. Yaklaşık H=35m yüksekliğinde
olan minarenin kaidesi dış kenar ölçüsü a=1.65m olan sekizgen bir forma sahiptir. Yaklaşık h=5m yüksekliğinde olan ve caminin güney
cephe duvarı ile iç içe bitişik düzende olan sekizgen kaidenin minareye
giriş taban kotundan yukarıya doğru yaklaşık 3m’lik bölümünde yapı
malzemesi taş iken geri kalan kısımda tuğladır.
Zemin kotu minare giriş taban kotundan yaklaşık 2.60m daha yukarıdadır. Çekirdek sütun ve dönel merdiven de kaide gibi minareye giriş taban kotundan yaklaşık 3m’lik bölümde kesme taş ile geri kalan kısımlarda ise tuğla ile inşa edilmiştir. Silindirik bir forma sahip çekirdek kolonun çapı minare giriş taban kotunda yaklaşık dçt=80cm, şerefeye geçiş
bölgesinde ise yaklaşık dçş=30cm’dir.
Minareye giriş taban kotundan itibaren 116 basamakla şerefeye ulaşılmaktadır.
Kaide üzerindeki tamamen tuğla ile örülmüş olan ana gövde, şerefeye doğru incelen değişken kesitli silindirik bir forma sahiptir. Silindirik ana gövdenin dış çapı kaide üze-

Şekil 1.
Sivas
Ulu
Camii
genel
görünümü

Şekil 2.
Sivas
Ulu
Camii
Minare
Kaidesi

Şekil 3.
kesme
taş ve
tuğla ile
inşa
edilmiş
minare
Şekil 4.
Minare
çekirdeğinde
tuğla
örgü
detay

Şekil 5.
Minare
merdiven basamakları

* Yrd. Doç. Dr. Cenk Üstündağ İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
e-posta: ustunda1@itu.edu.tr
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rinde Dk=3.60m, şerefeye geçiş bölgesi altında Dş=3.20m’dir. Gövde
duvar kalınlığı kaide üzerinde yaklaşık tk=70cm, şerefeye geçiş bölgesi altında yaklaşık tş=60cm’dir.
Şerefenin üzerinde, dış çapı yaklaşık Dşü=2.60m, kalınlığı yaklaşık
tşü=40cm olan silindirik petek kısım ve kurşun kaplı külah bulunmaktadır.

çatlaklar söz konusudur.
Minarenin eğildiği doğrultuda
ana gövde ve kaide arasında bölgesel
ezilmeler görülmektedir. Ana gövde
üzerinde, kaide üzerinden belirli bir
kota kadar, düzenli aralıklarla düşey çatlaklar vardır. Cami duvarı ile
birleşim bölgesinde değişik düzeylere varan bozulmalar/hasarlar söz konusudur. Minare ana gövdesi, şerefe

MİNAREDE TESPİT EDİLEN
OLUMSUZLUKLAR
Sivas Ulu Camii, şehrin en eski Türk
eseri olması yanında uzun süredir
minaresinin eğik olmasıyla da bilinmektedir. Minaredeki eğikliğin tam
olarak ne zaman olduğu bilinmemekle birlikte Albert Gabriel’in 1934 tarihli “Monuments Turcs d’Anatolie”
eserinde yer alan fotoğrafta da minaredeki eğikliği fark etmek mümkündür. Kuzeybatı yönüne doğru eğik
olan minarenin, kaide üstü ile şerefe altı ana gövde merkezleri arasındaki uzaklık / dış merkezlik / düşeyden
sapma yaklaşık e=108.8cm’dir.
Kaidede yoğunlaşmış bir şekilde
rutubet, tuzlanma etkisi gözlenmektedir. Kaidede, sekizgen kenarların
orta bölgelerinde düşey doğrultuda

Şekil 6.
1934 tarihli fotoğrafta minarenin
görünümü (Monuments Turcs
d’Anatolie)

Şekil 7.
Minarenin
kuzeybatı
yönündeki
eğikliği

Şekil 8. Minare kadiesinde görülen rutubet ve tuzlanma

Şekil 9. ve
10. Minare
kaidesindeki düşey
çatlaklar
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Şekil 11. Niteliksiz onarımların yol açtığı hasarlar

Şekil 12. Minarenin ansys ile 3-D analizi

ve petekte taşıyıcı duvarda bölgesel
bozulmalar ve yapıya özgün olmayan
malzeme ile çimento esaslı niteliksiz
onarımlar görülmektedir.

MİNARENİN ANSYS İLE 3-D
ANALİZİ
Minarenin taşıyıcı sisteminin mevcut durumu (eğiklik de dikkate alınarak) gerçeğe en yakın bir şekilde
ANSYS programında üç boyutlu olarak modellenerek yapının düşey yükler ve beklenen deprem yükleri altındaki davranışı çözümlenmiştir.

ANALİZ PARAMETRELERİ
Malzeme Parametreleri
Taş Malzeme
Kaide ve temel taş olarak modellenmiştir.

E=6000MPa,fc=30MPa,g=2400
kg/m3
Harman tuğlası
Tüm dış duvarlar, basamaklar, iç
kolon ve kubbe harman tuğlası olarak modellenmiştir.
E=4000 MPa,fc=20MPa,g=1500
kg/m3
Çözümlemede dikkate alınan bu değerler minareden alınmış tuğla ve
harç örneklerinde yapılan deney sonuçlarına dayanılarak belirlenmiştir.
Spektral Analiz Parametreleri
Etkin Yer İvmesi Katsayısı A0=0.2
(3. Deprem Bölgesi)
Zemin Sınıfı: Z4
Spektrum Karakteristik Periyotları:
TA=0.20s, TB=0.90s
Bina Önem Katsayısı I: 1. 4
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Şekil 13. Minarenin düşey yük analizi modellemesi

Şekil 14.
Minarenin düşey yük
analizi
modellemesi

Taşıyıcı Sistem Davranışı Katsayısı R=2

reşim periyodu T1=0.912s olarak
hesaplanmıştır.

DÜŞEY YÜK ANALİZİ

DEPREM YÜKLERİ ALTINDA
ANALİZ

Minare taşıyıcı sistemi yapının öz
ağırlığı göz önüne alınarak çözülmüş, en elverişsiz basınç ve kayma
gerilmeleri sırasıyla
=0.85MPa
ve
=0,40MPa olarak hesaplanmıştır.
Gerilmelerin dağılımı incelendiğinde, en elverişsiz basınç ve kayma gerilmelerinin eğilme tarafında
ana gövde - kaide geçiş bölgesinde
yoğunlaştığı görülmektedir. Malzeme dayanım karakteristikleri ile
elde edilen bu değerler karşılaştırıldığında minarenin düşey yükler
altında güvenli olduğu ortaya çıkmaktadır.

MODAL ANALİZ
Minarenin birinci elastik doğal tit-

Minare taşıyıcı sistemi öngörülen
deprem yükleri altında çözülmüş,
en elverişsiz basınç ve kayma
gerilmeleri sırasıyla
=2.49MPa
ve
=0,46MPa olarak hesaplanmıştır.
Gerilmelerin dağılımı incelendiğinde, en elverişsiz basınç ve kayma
gerilmelerinin eğilme tarafında ana
gövde – kaide geçiş bölgesinde yoğunlaştığı görülmektedir.
Minare üzerindeki var olan yapısal
hasarlar ve yerleri bu hesap sonuçları
yardımıyla açıklanabilmektedir.

ZEMİN ETÜDÜ ÇALIŞMALARI
Minarede gözlenen düşeyden sapmanın ne zaman meydana geldiği tam
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Şekil 15.
Spektral analiz X-X
yönü

Şekil 16.
Spektral analiz Y-Y
yönü

olarak bilinmemekle birlikte minare
temeli altındaki zeminde bölgesel bir
oturma nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir.
Minarenin oturduğu zemin hakkında detaylı bilgi edinebilmek üzere Temmuz 2006’da Argem Sondaj
Geoteknik Müh. Araş. Müş. İnş. ve
Tic. Ltd. Şti. ve Kasım 2007’de Tekar Teknik Araştırma Tic. Ltd. Şti.
tarafından ikişer adet olmak üzere
toplam dört adet sondaj kuyusu açılarak zemin etüdü çalışmaları yapılmıştır.

ZEMİN KESİTİ
Minare temel taban kotunun yaklaşık -5.50m’de olduğu kabul edilir-

se, temel altı zemininin minare güney doğusunda ağırlıklı olarak orta
katı kıvamda silt (mavi renkli), minare güney batısında ise gevşek sıkılıkta kum (çakıllı, killi-siltli) ve yumuşak kıvamda kil (yer yer çakıllı,
kumlu, siltli, gri renkli) olduğu söylenebilir.

MİNARE İZLEME (MONITORING)
ÇALIŞMALARI
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel
Müdürlüğü Sivas Vakıflar Bölge
Müdürlüğü’nün talebi üzerine SMP
Mühendislik Ltd. Şti. tarafından
2008 senesinde 12 ay boyunca “Sivas Ulu Camii Eğik Minaresi İzleme
(Monitoring)” çalışması yapılmıştır.
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Şekil 17.
Minare
izleme
(monitoring) çalışmaları

Söz konusu çalışma kapsamında minarede aşağıda maddeler halinde sıralanmış ölçümler yapılmıştır:
Minare şerefe ve taban düzeyinde
iki doğrultuda eğim ölçümü,
Minare doğu cephesinde düşey ve
yatay çatlaklarda çatlak genişliği
ölçümü,
Minare içinde ve dışında sıcaklık
ve nem ölçümü,
Şerefe kotunda rüzgâr yönü ve
hızı ölçümü,
Yer altı suyu düzeyi ölçümü.

MİNARE İZLEME (MONITORING)
ÇALIŞMALARI
Bu 12 aylık izleme çalışması sonucunda, minaredeki eğim değişiminin
sıcaklık değişimi ile orantılı olduğu
tespit edilmiştir. Ölçümlerin başladığı gün çekül referans konumu yaklaşık 1.20m kabul edilerek doğu-batı
ve kuzey-güney doğrultularında ölçülmüş eğim değerlerinin bileşkesi, taban ve şerefe düzeyleri için ayrı
ayrı hesaplanmış ve sonuçlar sıcaklık
değişimini de gösteren grafikle birlikte aşağıda özetlenmiştir.
Sıcaklık arttıkça eğim artmak-

ta, sıcaklık azaldıkça eğim azalmaktadır. Bir yıllık mevsimsel bir çevrim sonunda, eğim başlangıç konumuna çok yakın bir noktaya geri gelmiş, ancak küçük bir kalıcı eğim artışı belirlenmiştir.
Hesaplanan bileşke eğimin doğrultusunun ve yönünün belirlenmesi
çalışması kapsamında, çekülün günlük yürüme vektörü işlenerek taban
ve şerefe kotlarında çekül yürüme izi
diyagramı da çizilmiştir.
Minarenin kalıcı eğiminin kuzey
batı yönünde olmasına karşın, çekül
izi diyagramında görüldüğü gibi, minare kuzey doğu - güney batı doğrultusunda deformasyon yapmaktadır; diğer bir deyişle, eğimin hakim
olduğu doğrultuya yaklaşık ortagonal bir doğrultuda mevsimsel hareket vardır.

DEĞERLENDİRME
Minaredeki düşeyden sapma
durumunun tam olarak ne zaman
oluştuğu bilinmese de, yaklaşık 80
yıl öncesindeki fotoğrafta minaredeki
eğikliği görmek mümkündür. Muhtemelen minare daha ilk inşa edildiği
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dönemde temel altı zemini konsolide
olmuş ve minarede kuzey-batı doğrultusunda düşeyden sapma meydana
gelmiştir. Zemin etüdü çalışmalarında minare temel altı kotunda, minare
güney batısında yumuşak kıvamda
kil ve doğusunda ise orta katı kıvamda silt zemin kesitleri ortaya çıkmıştır. Bu durum, minarenin ağırlıklı
olarak batı yönünde eğilmiş olmasını
açıklamaktadır.
Öte yandan minare izleme çalışmaları sırasında, sıcaklığa bağlı
olarak minare eğiminde artış ve
azalmalar tespit edilmiş, ancak çekül
izi hesapları minaredeki hareketin
kalıcı eğiklik doğrultusunda (kuzey
batı - güney doğu) değil, kuzey
doğu-güney batı doğrultusunda
olduğunu göstermiştir. Bu durum
bir anlamda kuzey batı yönünde
oluşmuş düşeyden sapma durumunun kararlı bir dengede olduğuna,
başka bir deyişle bu yönde zeminde
kısmi oturmanın devam etmediğine
işaret etmektedir.
Temel altı zemininde ayrı dönemlerde birbirine yakın farklı lokasyonlarda yapılan sondajlarda farklı
zemin kesitlerinin tespit edilmiş
olması,
Özellikle de minare güney
batısında temel altında kısmen
kum ve yumuşak kıvamda kil

tespit edilmiş olması,
İzleme çalışmaları sırasında çok
küçük de olsa kalıcı eğim artışı
tespit edilmiş olması bu bölgede
zemin iyileştirilmesi yapılmasının
gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Bu bağlamda kaide çevresinde,
cami duvarına kadar olan bölgede
silindirik ya da çokgen bir forma
sahip, üstte 50cm kalınlığında ve
zemin içindeki her 5m’de 50cm artarak 200cm kalınlığa ulaşan, yaklaşık 20m derinliğinde betonarme
bir duvar oluşturularak bu bölgedeki yumuşak kıvamdaki zeminin yatay ötelenmesi sınırlandırılmalıdır.
Restorasyon aşamasında, minare taşıyıcı sisteminde tespit edilen
tüm çatlaklar, yeterli genişlik ve
derinlikte açılarak incelenmelidir.
Yapılan incelemeden sonra olası yapısal çatlakların onarımı uygun yöntemlerle gerçekleştirilmelidir. Ana gövde kaide üstü geçiş
bölgesinde, özellikle deprem yükleri altındaki analizde hesaplanan
kayma gerilmeleri tuğla malzeme
ve harç için izin verilen sınırları
aşmaktadır. Bu nedenle, özellikle
bu bölgede paslanmaz çelik çekme
çemberleri ile en çok 100cm aralıklarla çatlakların bittiği kota kadar güçlendirme yapılması uygun
olacaktır.
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DEĞERLENDİRMELER
Prof. Dr. Metin Sözen:
Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Bu bina çok şansız bir bina, tarihin her döneminde sıkıntı çekmiş bir bina. Ali Saim Ülgen döneminde rölöveleri yapılmıştı. Ondan sonraki restorasyonda üst örtüsü değiştirildi, betonarmeye çevrildi. Bina özelliklerini, detaylarını kaybetmeye başladı. Özel bir minaresi var, Anadolu’daki tuğla mimarilerin yansıması. Cenk Üstündağ’a teşekkür
ediyoruz.
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6.OTURUM AÇILIŞ KONUŞMASI
Oturum Başkanı Prof. Dr. Demet Binan:
Öncelikle KUDEB’e çok teşekkür etmek istiyorum. Bu sene üçüncüsü yapılıyor. Şimşek Deniz
Bey ile birlikte başlatıldı bu etkinlikler ve bu sene
üçüncüsü yapılıyor. Başkanlar değişse bile devam
ediyor. Bu da kurumsal bir yapıya sahip olduğunu, kavuştuğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu çok sevindirici bir gelişme. Bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Davetleri içinde teşekkür ediyorum. Sorularınızı ve katkılarınızı oturumun sonunda rica edeceğim. İlk konuşmacımız
Yrd.Doç.Dr. Meral Halifeoğlu Diyarbakır Ulu
Cami’nde Restorasyon Yaklaşımları’’ adlı sunumuyla…
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DİYARBAKIR ULU CAMİİ’NDE
RESTORASYON YAKLAŞIMLARI
Yrd.Doç.Dr. F. MERAL HALİFEOĞLU*

1. DİYARBAKIR ANITSAL
MİMARİSİ İÇİNDE ULU CAMİ
Diyarbakır Ulu Camii, surların
çevrelediği geleneksel kent alanının kuzeybatısında, Cami-i Kebir
Mahallesi’nde yer alan bir yapı topluluğudur. Kaynaklar, kentin 639
yılında İslam hâkimiyetine girmesiyle, yapının planı ve boyutu bilinmeyen Mar Toma Kilisesi’nden dönüştürülmüş olduğunu belirtmektedir. Kentin 1085’te Selçukluların
eline geçmesiyle yapı 1090 yılında iyi bir onarım görmüştür. Daha
sonraki dönemler zarfında da birçok uygarlık tarafından onarılarak
eklemelerin yapılmış olduğunu yapı
üzerindeki birçok yazıttan öğrenmekteyiz. Son olarak yıldırım düşen kare gövdeli minaresi 1839 yılında onarılmış; avludaki şadırvan da 1849 yılında yaptırılmıştır
(Tuncer, 1996). Benzerliklerinden
dolayı, Erken İslam Dönemi’nin
ünlü Şam Emeviye Camii’nin
Anadolu’daki yansıması olarak yorumlanan Diyarbakır Ulu Camii,
İslam aleminin beşinci Harem-i Şerifi olarak kabul edilmektedir.
Dörtgene yakın geniş avlunun çevresinde: güneyde Hanefiler bölümü,
kuzeyde Şafiler bölümü, kuzey giriş aralığı, Mesudiye Medresesi güney revağı, geleneksel bir ev ve helalar, doğuda daha önce muvakkithane olduğu söylenen kütüphane,

Şekil 1. Diyarbakır Suriçi Haritasında
Ulu Cami

Şekil 2. Ulu Cami yapı topluluğu planı
(Tuncer, 1996): 1-Hanefiler Bölümü, 2-Batı
Kanadı, 3-Şafiler Bölümü, 4-Helalar, 5-Mesudiye Medresesi, 6-Doğu Kanadı, 7-Şadırvan, 8-Namazgâh, 9-Havuz, 10-Minare,
11-Güneş saati.

doğu girişi, batıda ise batı girişinin
de yer aldığı batı revağı ile üst kısmında Kur’an kursu dershaneleri bulunmaktadır. Sekizgen, sivri piramidal külahlı, Osmanlı döneminde yapılmış şadırvan ile birkaç basamakla
yükseltilmiş namazgâh ve havuz geniş avluda yer alan diğer birimlerdir.

* Yrd.Doç.Dr. F. Meral Halifeoğlu, Dicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi,
e-posta: mhalife@dicle.edu.tr
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Şekil 3. Ulu Cami yapı topluluğunun
doğu girişi.

Şekil 4. Ulu Cami avlusundan genel
görünüş.

Avlunun kuzeyinde, kuzey giriş aralığının önünde bir de güneş saati bulunmaktadır.
Yapının doğu yüzündeki kemerli ana giriş, hemen önündeki çarşının yükseltileri nedeniyle dışarıdan
yeterince algılanamamaktadır. Diğer girişler ise, geleneksel sokaklara
açılmaktadır. Bazalt taşın hâkim olduğu caminin avlu kanatları devşirme olduğu düşünülen farklı biçimdeki sütun ve bezemelerle zenginleştirilmiştir.

narme her yapı kanadında kullanılmıştır. Doğu kanadının yıpranan birinci kat döşemesi ile üst örtüsü betonarme olarak değiştirilmiştir. Ticari amaçla kullanılan
birimlerde betonarme mesnetlerle bölünmeler yapılmıştır. Mesudiye Medresesi’nin tuğla tonoz örtüsü üzerine de farklı zaman aralıklarında beton ve mozaik dökülerek çatı kotu yükseltilmiştir. Batı
kanadı ile Mesudiye Medresesi’nin
revak tavanı ahşap kirişleme taklidi betonarme olarak değiştirilmiştir. Üst örtüsü de Şafiler bölümünde olduğu gibi betonarmedir.
Bir avlu çevresinde yer alan helaların da üst örtüsü betonarme olarak
değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra,
Hanefiler bölümünün güney, doğu
ve batı iç duvarları ile sahın kemer
arasındaki taş yüzeyler çimento
esaslı harç malzemesiyle sıvanmış
olup Mesudiye Medresesi’ndeki
tuğla revak tonozları da sıvayla kapatılmıştır. Buna benzer sıvama
yöntemi ile gelişigüzel boyuttaki
derz uygulamaları, yapı topluluğunun hemen hemen her mekânında
görülebilmektedir.

2. YAKIN DÖNEMLİ ONARIMLAR
Farklı dönemlerde yapılan tamamlamalarla biçimlenmiş yapı topluluğunda zaman içerisinde gerekli görüldükçe çok sayıda onarım da
yapılmıştır. Yazıt, bezeme, farklı
malzeme ve örgü düzenleriyle ayırt
edilebilen bu onarımlar içinde yakın dönemde yapılmış olanlar yapı
bütününde özgün dokuya zarar verecek niteliktedir.
Çimento ve beton yapı dünyasına girdikten sonra, tarihi yapı
onarımlarına da dâhil edilmiştir. Ulu Cami’de 1960’lı ve sonraki yıllarda yapılan onarım çalışmalarında çimento ve beton/beto-
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HANEFİLER
BÖLÜMÜ

DOĞU
KANADI

BATI
KANADI

MESUDİYE
MEDRESESİ

ŞAFİLER
BÖLÜMÜ

Şekil 5. Diyarbakır Ulu Camii yapı kanatları.
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Şekil 6. Doğu kanadında açılan gözlem çukurları.

Şekil 7. Hanefiler bölümünde açılan gözlem çukurları.

3. DİYARBAKIR ULU CAMİİ’NDE
RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Amaç ve çalışma yöntemi
Diyarbakır Ulu Camii yapı topluluğunun restorasyon çalışmaları, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Mayıs 2010 tarihinde
ihale edilmiştir. Yaklaşık üç yılda
tamamlanması planlanan çalışma,
farklı disiplinlerdeki öğretim elemanlarından oluşan bilim kurulu,
ilgili kurumun teknik personelleri
ve yüklenici firma tarafından yürütülmektedir. Gerekli görülen zaman
aralıklarında yapılan toplantılarda birlikte alınan kararlar doğrultusunda yürütülen çalışmalar yine
ekip olarak takip edilmektedir.
Diyarbakır Ulu Camii restoras-

yon çalışmalarında amaç, yapının
özgün dokusunu bozan aykırı elemanları ayıklamak, dönemsel özelliklerine saygılı müdahalelerde bulunarak varlığını sürdürmesini ve
daha uzun süre korunmasını sağlamaktır. Uygulamalar; yapılan araştırma, belgeleme, kazı ve analiz çalışmaları sonrasında alınan kararlar
doğrultusunda ve restorasyon bilimi
çerçevesinde sürdürülmektedir.
Ulu Cami konumu gereği kentin önemli bir ibadet yapısı olup günün her saati açık bir mimari eserdir. Bu bakımdan restorasyon çalışmaları boyunca caminin tamamı ibadete kapatılmayıp uygulamaların iki
bölüm halinde yapılmasına karar verilmiştir. Doğu kanadı, Hanefiler bölümü ile Mesudiye Medresesi çalış-
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Şekil 8.
Hanefiler
bölümü
ahşap tavan rölövesi.

manın ilk bölümünü oluşturduğundan, Şafiler bölümü ibadete açık tutulmuştur.
Restorasyon çalışmaları devam etmekte olan Ulu Cami’de; Doğu kanadı, Hanefiler bölümü ve Mesudiye Medresesi’nde Aralık-2011 tarihine kadar yapılan çalışmalar aşağıdaki
başlıklar altında sıralanmıştır.

Araştırma, belgeleme ve analiz
çalışmaları
Doğu kanadında kapatılan revak
bölümünde zemin kotunu bulmak
amacıyla yaklaşık 2.00m. x 2.00 m.
boyutlarında iki gözlem çukuru
açılarak, rölöveleri hazırlanmış ve
gözlem çukurlarından birinde
Hanefiler bölümü’ne açılan bir kapı
ortaya çıkarılmıştır.
Hanefiler bölümünde güney
duvarı minare girişi, batı duvarı,
mihrabın sağ tarafı ile doğu duvarında olmak üzere toplam dört adet

gözlem çukuru açılmıştır. Üç
gözlem çukurunda iki farklı döneme
ait döşeme; açılan dördüncü gözlem
çukurunda ise iki duvar kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Tuğla ve kalker
döşemeler ile yapının kronolojik
değerlendirmesi bilim kurulunda
yer alan öğretim üyeleri tarafından
değerlendirilmektedir.
Doğu kanadında kullanılacak harcı
belirlemek amacıyla alınan özgün
harç örnekleri,
Hanefiler bölümünün güney ve
kuzey cephelerinde üç farklı yerden
alınan harç örnekleri,
Mesudiye Medresesi’nin sıva
temizliği sonrası ortaya çıkan özgün
tuğla tonozdan alınan harç örnekleri ve,
Doğu kanadı, Mesudiye Medresesi revak kemeri ve sütunları ile
batı kanadı kemer ve sütunlarından alınan taş örnekleri analiz
edilmiştir.
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Şekil 9. Hanefiler bölümü pencere
kemerlerinde temizlik
ve doğu kanadında ticari amaçlı kullanılan
mekânlarda
yüzey temizliği.

Proje çalışmaları
Doğu kanadında betonarme döşemelerin söküm çalışmalarından
yapının ve avlu cephesinde yer alan
dekoratif elemanların etkilenmemesi
için askılama projesi hazırlanmıştır.
Mesudiye Medresesi’nin tonoz örtü
üstüne atılmış beton tabakalar ile
betonarme teras döşemesinin söküm
çalışmalarından yapının zarar
görmemesi için askılama projesi
uygulanmıştır.
Ulu Cami yapı topluluğu için
daha önce hazırlanmış ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu tarafından onaylanmış restorasyon projesinin,
doğu kanadı çatı ve birinci kat
döşeme detayı ile Mesudiye
Medresesi’nin teras döşeme detayları yapısal bütünlüğe uymadığı ve
getireceği aşırı yük dolayısıyla
sakıncalı bulunarak uygulanmamasına karar verilmiştir. Kurşun
örtülü kırma çatı projesi ile diğer

detaylar; Hanefiler bölümü çatısıyla uyumu, kentin iklimsel koşulları
ve yıllık yağış oranları gözönünde
tutularak, yeniden geliştirilmiş ve
Diyarbakır Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu onayı
alınmıştır.
Hanefiler bölümü ahşap transept
tavanının rölövesi alınarak koruma
proesi hazırlanmıştır.

Temizlik çalışmaları
Doğu kanadı zemin katında daha
önce ticari amaçla kullanılan
mekânların taş yüzeylerindeki sıva,
boya, seramik, ahşap vb. malzemeler
ile yakın dönemli çimento esaslı
malzemelerle yapılmış özelliksiz
sıvalar temizlenmiştir.
Hanefiler bölümünde, güney, doğu
ve batı duvarı ile sahın kemerleri
arasındaki taş yüzeylerde bulunan
sıvalar temizlenmiştir.
Mesudiye Medresesi’nde, yakın
dönemli onarımlarda çimento esaslı
sıva malzemesiyle kapatılan özgün

KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2011

Şekil 10.
Mesudiye
Medresesi’nin
tonoz yüzeylerinde temizlik çalışmaları ve Hanefiler
bölümü ahşap
çatı iç kısmında temizlik çalışmaları.

Şekil 11. Karot makinasıyla betonarme döşeme sökümü.

Şekil 12. Doğu kanadında çatı sökümü ve Hanefiler bölümünde kapatılmış kemerlerin
açılması.

tuğla tonoz örtüleri yapılan temizlik
çalışmaları ile ortaya çıkarılmıştır.
Hanefiler bölümü güney cephesinde
tuğla kemer örgülü pencereler ile
diğer dekoratif süslemelerin eksik
olan tuğla kısımları tamamlanıp
derzleri uygulandıktan sonra
mekânik temizlikleri yapılmıştır.
Hanefiler bölümü güney avlu

cephesinde yapılan temizlik çalışmalarıyla tuğla bezemeli kemerler
ortaya çıkarılmıştır.

Söküm Çalışmaları
Yakın dönemli onarımlarla yapının
doğu kanadının betonarme olarak
değiştirilen birinci kat döşemesi ve
tavanı ile Mesudiye Medresesi’nin
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Şekil 13.
Mesudiye
Medresesi’nin
tonoz örtü
üzerindeki beton elemanların sökümü.

Şekil 14. Doğu kanadı ile Mesudiye Medresesi’nde askılama çalışmaları

teras ve tonoz örtüleri üzerine
eklenen beton ve betonarme elemanlar, yapılan askılama çalışmalarıyla
birlikte karot makinasıyla parçalar
halinde kesilerek çıkarılmıştır.
Bilim Kurulu kararıyla yeniden
hazırlanan doğu kanadı çatı projesinin uygulanması için, yakın dönemde yapılmış olan Marsilya tipi
kiremit örtülü çatısı sökülmüştür.
Hanefiler bölümünde sahın kemerleri üzerinde yer alan ve yakın
dönemli onarımlarda harman tuğlasıyla örülüp sıvanarak kapatılan
hafifletme kemerleri sökülerek
açılmıştır.
Doğu kanadında ticari amaçla
kullanılan mekânların sonradan

yapılmış karo mozaik döşemeleri ile
eklenen betonarme mesnetler
sökülmüştür.
Hanefiler bölümünde yakın
dönemli onarımlarda betonarme
olarak yapılmış pencere lentoları
sökülmüştür.

Askılama çalışması
Doğu kanadının betonarme üst
örtüsü ve birinci kat döşemesinin
sökümü ile Mesudiye Medresesi’nin
tonoz örtüsü üzerinde yer alan
beton elemanların sökümü yapılmış; yapının özellikle avlu cephesinde yer alan sütun, sütun başlığı gibi
dekoratif ögelerin zarar görmemesi
için yapı bütününde askılama
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Şekil 15. Doğu kanadı avlu cephesine bakan sütun ve sütun başlıklarında temizlik ve
konservasyon denemeleri

Şekil 16. Hanefiler bölümünde ahşap tavan,

çalışması gerçekleştirilmiştir.

Sağlamlaştırma - Bütünleme
Doğu kanadı ile Hanefiler bölümünün duvar örgüsü içinde oluşan
boşalmalar enjeksiyon yoluyla
doldurularak sağlamlaştırılmıştır.
Doğu kanadı ve Hanefiler bölümündeki özgün taş yüzeyler üzerindeki yakın dönemli sıvalar temizlendikten sonra doku ve derz eksikliklerinde tamamlamalar yapılmıştır.
Mesudiye Medresesi’nin revaklarında tonoz örtüler üzerindeki sıvaların
temizliğinden sonra tuğla dokuda ve
derzlerde tamamlama uygulanmıştır.
Hanefiler bölümü ahşap çatı
makaslarının bakımı yapılarak
bağlayıcılığını ve taşıyıcılığını
kaybeden ahşap elemanlar değiştiril-

Şekil 17. Hanefiler bölümünün bezemeli
ahşap tavanınnda koruma çalışmaları.

miş, diğer makaslarda sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır.

Taş ve Ahşap Elemanlarda 		
Konservasyon çalışmaları
Doğu kanadı sütun ve bezemelerinde konservasyon ve sağlamlaştırma
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Şekil 18. Doğu kanadında yeniden yapılan çatı.

için deneme çalışmaları yapılmıştır.
Doğu kanadı ile Hanefiler bölümünün kireç taşı yüzeylerinde, kuru
temizlik sonrasında kâğıt hamuruna
emdirilmiş amonyum bikarbonat
(alçıtaşı kabuğunun yoğunluğuna
göre değişen konsantrasyonlarda)
çözeltisi uygulanmıştır.
Hanefiler bölümü ahşap bezemeli
transept tavanında ve Harim kısmının doğu bölümü ahşap tavanında
koruma, sağlamlaştırma ve tamamlama çalışmaları yapılmıştır.

Yeniden yapım
Doğu kanadının mevcut çatısı ve
betonarme döşemenin sökümünden
sonra hazırlanan yeni proje doğrultusunda kurşun örtülü ahşap kırma
çatı yapılmıştır. Ahşap makas
sistemli çatının yapımında; daha
önceki çatının varlığından dolayı
görsel süreklilik, Hanefiler bölümünün çatı örtüsüyle uyumluluk,
kentteki yıllık yağış oranları ve yol
cephesindeki silüet durumu göz
önüne alınmıştır.
Ahşap kaplamalı çatı üzerine
Hanefiler bölümünde olduğu gibi
çamur harç serilmiştir. Su yalıtımı
ve ahşap malzeme ile kurşun levha
arasında geçişi sağlayan bu malzeme,
Hanefiler bölümü çatısının kurşun

Şekil 19. Doğu kanadında yeniden yapılan
çatıya çamur serilmesi.

örtüsü altından alınan örneğin
analizi sonucu hazırlanmıştır.
Mesudiye Medresesi’nin tonoz
örtüsü üzerindeki beton elemanlar
temizlendikten sonra hazırlanan yeni
proje doğrultusunda yeni çatı yapımına başlanmıştır
Hanefiler bölümünde sökülen
betonarme lentoların yerine ahşap
lentolar yerleştirilmiştir.
Hanefiler bölümünde yakın
dönemli onarımlarda beton olarak
değiştirilen içlik ve dışlık pencereler söküldükten sonra yeniden
yapılmıştır. Ana taşıyıcı iskelet,
hem içlik hem de dışlıklarda
paslanmaz çelikten oluşturulmuştur. Pencerelerin harç malzemesi
ve içlikler alçıdan oluşurken,
dışlıklarda puzolonik esaslı kireç-
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Şekil 20. Hanefiler bölümünde kurulan atölyede içlik ve dışlık pencerelerinin hazırlanması.

ten (tatlı kireç) hazırlanmış;
Hanefiler bölümünde kurulan
atölye düzeneğinde her pencere
boşluğunun rölövesi alındıktan
sonra üretimler sürdürülmüştür.
İçlik ve dışlık pencere camları ise
ısıtılan camı çevirme tekniği ile
üretilmiş; çelik iskeletli pencerelerden zarar görmesini engellemek

amacıyla da plastik koruyucu
çemberlerle sarıldıktan sonra
oluşturulan boşluklara yerleştirilmiştir.
Mesudiye Medresesi’nin betonarme terasının sökümünden sonra,
hazırlanan yeni proje doğrultusunda teras döşemesinin yapımına
başlanmıştır.
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DEĞERLENDİRMELER
Prof.Dr. Demet Binan:
Meral hanıma çok teşekkür ediyoruz. Tabi bize anlattığı yapı çok eski bir
yapı; Erken İslam yapısı, 7.yüzyılda başlayıp daha sonra 11, 12 ve 13.yüzyılda onarımlarla gelişmiş bir yapı kompleksi. Bu tür yapı gruplarının olduğu yerlerde Meral Hanım’ın da söylediği gibi işlev verme durumu da çok
önemli. Bu yapıların, külliyelerin bir yönetim planı olmalı aslında. Ama Vakıflar, Üniversite, Milli Eğitim artık böyle çalışıyor. Bu da tabii sevindirici
gelişmelerden.
Sorularınızı ve katkılarınızı ben oturumun sonunda almak istiyorum hızlandırmak adına. Lütfen notlarınızı alın, soruları oturumun sonunda alacağız.
Teşekkür ediyorum.Şimdi Doç.Dr. Ahmet Güleç hocamız bize yine caminin
taşlarıyla ilgili koruma ve onarım uygulamalarını aktaracak.

SUMMARY
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CONSERVATION PROPOSALS FOR DİYARBAKIR ULU CAMİİ
MATERIALS
In this study, the general problems of the stone elements, used at the
Diyarbakır Ulu Camii complex buildings, were studied to evaluate their general
deteriorations.
The soluble salts content, presence of oil and protein, mineralogical compositions, textural properties of the samples were analyzed, and, the type and source
of deteriorations were determined by visual analysis, spot tests analysis, stereo microscope and petrography. In addition to those analyses the SEM-EDS
analysis carried out on cross section of the samples, from deteriorated surface
to sound inner parts, which were given detailed information and supported to
those simple analyses.
Regarding to the result of the analyses, the problems of the stone materials were
determined and the cleaning, consolidation and filling materials and consevation and restoration methods were proposed.
By using those proposed materials for the restoration, the original and new
plasters have the similar physical and mechanical properties, and there will be
no mechanical stresses on the original plasters. And, consolidation of original
materials will provide them long and healthy life as well as to those buildings.

DİYARBAKIR ULU CAMİİ MALZEMELERİNDE
KORUMA ÖNERİLERİ
Doç. Dr. AHMET GÜLEÇ*

1.GİRİŞ
Kültürel mirasımız olan tarihi anıtlarımızın korunmasının uygun yöntemlerle yapılması ve telafisi olanaksız hasarlara yol açılmaması için
malzemeler ile problemler ve nedenleri üzerinde bilimsel araştırmalar
yapılmalı, uygulanacak koruma ve
onarım çalışmaları elde edilecek verilere göre belirlenmelidir. Tarihi
eserlerin koruması ve onarımı için
takip edilmesi gereken aşamalar, gerektiği durumlarda sıralama değişmekle birlikte belgeleme, teşhis,
uygulama (temizleme, yapıştırmadolgu-tümleme, sağlamlaştırma-

koruma vb.) ve bakım basamaklarından oluşmaktadır (Güleç, 2009).
Koruma ve onarım çalışmalarında
amaçlanması gereken asıl hedef, eser
malzemelerinin nitelikleri ile birlikte
yapım tekniklerinin de olabildiğince
korunması olmalıdır. Gerekli olduğu durumlarda yapılacak olan müdahaleler bu hedef doğrultusunda projelendirilmeli ve bu kapsamda kullanılacak olan malzemeler ve teknikler
belirlenmelidir.
Detaylı bilimsel veriler elde etmek, doğru uygulamaları seçebilmek,
hatalı uygulamaların önüne geçebilmek ve uygun malzemeleri belirleyebilmek için koruma ve onarım ça-

* Doç. Dr. Ahmet Güleç, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma
ve Onarım Bölümü, e-posta:gulecah@istanbul.edu.tr
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lışmalarında teşhis aşaması oldukça önemlidir. Bozulmalara yol açan
problemlerin teşhisi ve bu teşhis sonucunda yapılacak olan koruma ve
onarım çalışmaları için öncelikle eserin orijinal malzemelerinin nitelik ve
problemlerinin belirlenmesi gereklidir. Bu suretle, yapılan teşhisin sonuçları doğrultusunda belirlenecek
olan koruma ve onarım çalışmalarında kullanılacak malzemelerin, orijinal malzemeyle fiziksel, kimyasal
ve mekanik özelliklerinin benzer olması sağlanmış olacaktır. Böylelikle eser malzemesi ile onarım malzemesi uyumlu davranışlar gösterecek
ve eser yaşantısını sağlıklı bir şekilde
sürdürecektir.
Eser malzemesinin nitelik, üretim teknolojisi ve problemleri belirlenmeden yapılacak olan koruma ve
onarım çalışmalarında kullanılacak
olan malzemeler, orijinal malzemeyle farklı kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olacak ve orijinal eser malzemesi üzerinde mekanik
baskıların oluşmasına yol açacaktır.
Bu baskılar, zaman içerisinde dayanımını yitirmeye başlamış olan, daha
zayıf durumdaki orijinal eser malzemesinin etkilenmesine neden olacaktır. Nitelik ve problem teşhisi yapılmadan uygulanacak bu tür onarım
çalışmaları faydadan çok zarar getirecek, bozulma sürecini hızlandıracak
ve eserde geri dönüşümü olmayacak
hasarlara neden olacaktır.
Anıtların mevcut malzemelerinin karakterizasyonu ve problemlerinin belirlenmesi, ancak yapının farklı yerlerinden sistematik olarak alınan çok sayıda örnek üzerinde yapılacak kimyasal, fiziksel, petrogra-

fik, mineralojik ve biyolojik analizler sonucu saptanabilir. Bu analizler sonucunda orijinal taşların nitelikleri, problemleri ve nedenleri tespit edilerek yapılacak onarım çalışmalarında kullanılacak yöntemler ile
orijinal malzemeyle benzer nitelikteki onarım malzemelerinin ve koruyucu maddelerin özellikleri belirlenmiş olacaktır. Belirlenen bu malzemelerin kullanılmasıyla orijinal malzemeler üzerinde oluşabilecek fiziksel ve mekanik baskıların önlenmesinin yanı sıra, eserin yapım teknolojisi de korunmuş olacaktır.
Bu çalışmada, Diyarbakır Ulu
Camii’nden alınmış olan ve nitelikleri “Diyarbakır Ulu Camii Koruma ve
Onarımı Projesi” kapsamında yapılan çalışmada belirlenmiş olan (Güleç, vd, 2010), külliye yapılarının
beden duvarlarına ve sütunlarına ait
taş örneklerin problemleri araştırılmış, elde edilen verilere göre belirlenen koruma ve onarım yöntemleri
önerilmiştir.

1.1. Yapının Tarihçesi
Erken İslam döneminin ünlü Şam
Emevîyye Camii’nin (benzerliklerden
dolayı) Anadolu’daki yansıması olarak yorumlanan Diyarbakır Ulu Camii, İslam âleminin beşinci Harem-i
Şerifi olarak kabul edilmektedir. Ulu
Cami’yi oluşturan yapıların özellikle
avlu cephelerinde, farklı dönemlere
ait mimari bezekler, kabartma ve yazıtlar büyük bir uyum içerisinde yerleştirilmiştir.
Diyarbakır Ulu Camii; ortasındaki büyük avlunun güneyindeki Hanefiler bölümü, kuzeyindeki Şafiiler bölümü ile Mesudiye Medresesi,
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doğu ve batı kanadı yapıları ve caminin batı girişinin yakınındaki Zinciriye Medresesi ile dinsel ve kültürel
yapıları bir araya getiren bir yapılar
grubu niteliğindedir.
İlk yapımı, Diyarbakır şehir merkezinde bulunan ve Saint
Toma veya Mar Toma Kilisesi olarak anılan kilisenin, 639 yılında
Diyarbakır’a egemen olan Müslüman Araplar tarafından camiye dönüştürülmesine tarihlenen Diyarbakır Ulu Camii’nde yapılan ilk kapsamlı onarım, Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminden olup, 1091
yılında Sultan Melik Şah’ın emri ile
vali Amidüddevle tarafından yaptırılmıştır (Tuncer, 2002; Beysanoğlu, 2003). 1115 yılında meydana gelen deprem ve/veya yangın sonrasında cami yapısal değişikliğe uğramıştır. Bu onarımlarda, sırasıyla 1117-1118 yılında batı revakı
alt katı, 1124-1125 yılında aynı revakın üst katı, 1155 yılında minare, 1163-1164 yılında doğu revakı yapılmıştır (Tuncer, 1996; Durmuş, 2004; Çevik, 2004). Mesudiye Medresesi’nin yapımı konusundaki çeşitli tartışmalara göre, yapının 1193-1222 tarihleri arasında
inşa edildiği düşünülmektedir. Yapı
topluluğunun bir parçası olarak kabul edilen Zinciriye (diğer adı Sincariye) Medresesi’nin, mevcut kitabelerin değerlendirilmesi sonucunda
1198 yılında yapıldığı ve 1246 yılında onarıldığı anlaşılmaktadır (Sözen, 1973; Beysanoğlu, 2003).
Çeşitli onarımlar geçiren yapıya
eklenilen Şafiler bölümünün ilk yapım tarihi için İnaloğulları Beyliği
döneminden bahsedilmekle birlikte

1528 yılında, Osmanlı döneminde
de onarıldığı bilinmektedir (Parla,
2004). Şafiler bölümünün kuzeyinde, günümüzde de kullanımı devam
eden tuvaletler bölümü vardır. 1837
yılında muvakkithanesi, 1849 yılında ise şadırvanı yapılan caminin yıldırım düşmesi sonucu yıkılan minaresi, 1839 yılında onarılmıştır.
Ayrıca camide ünlü bilgin El
Cezeri’nin yaptığı bir güneş saati de
bulunmaktadır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR ve
YÖNTEM
Kültür mirası olan tarihi anıtların koruma ve onarım projeleri kapsamında yapılan malzeme ve problem analizlerinin amacı, orijinal malzemelerin kimyasal ve fiziksel özellikleri ile üretim teknolojilerini belirlemek ve içinde bulundukları durum ile bu duruma yol açan etkenleri
açıklayacak bilgileri sağlamaktır (Güleç, 1992).
Bu amaçla alınmış olan 18 adet
taş örneğinin tanımlanması; görsel
analiz ile tuz, protein ve yağ analizleri ve basit spot testlerle, ile mineralojik analizleri petrografi ile yapılmıştır. Bu analizlere ek olarak, örneklerin hazırlanan parlak kesitlerinde, stereo mikroskopla doku analizi ve aynı kesitler üzerinde belirlenen
alanlarda SEM-EDS ile kimyasal içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analizlerle taşların yüzeyinde olduğu kadar, iç bölümlerinde bulunan ayrışmaların tipleri ve kirliliklerin nitelikleri tespit edilmiştir. Bu tespitlere göre tasarlanan koruma ve onarım
çalışmaları test edilerek uygunluğu
belirlendikten sonra önerilmiştir.
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2.1. Örnek Alma ve Görsel Analiz
Nitelikleri ile birlikte benzer ve
farklı özellikleri saptamak, bozulma sebeplerini tespit etmek ve korunma ve onarımları için yöntemler
belirlemek amacıyla avlu revak cephelerinde ve yapı beden duvarlarında bulunan mevcut taşlardan alınan
örneklerin yerleri fotoğraflarla tespit edilmiş ve rölöve üzerinde gösterilmiştir.
Kimyasal analizlere başlamadan
önce alınmış olan örneklerin yerleri, dokusu, rengi, yüzey kirleri vb.
özellikleri incelenmiş ve sonuçları
aşağıda verilmiştir.
Örnek 1. Mesudiye Medresesi kuzey
yönünden itibaren 4. sütundan alınmış sarımsı bej, pembemsi renk tonlarında olan örnek, mikritik kireçtaşıdır. Oldukça ufak tanelidir. Yer yer
çok ufak kalsit kırıntıları içermesine
karşılık, ağırlıklı olarak killi mikritik
kireçtaşı karakterindedir (Şekil 1).
Örnek 2. Mesudiye Medresesi, örnek 1’in alındığı sütundan, kir analizi için alınmış olan örnektir.
Örnek 3. Mesudiye Medresesi kuzey yönünden itibaren 9. sütundan
alınmış sarımsı bej renkli örnek, fosil kavkı kırıntılı biyoklastlı (fosilli)
mikritik kireçtaşıdır. İçerisinde Eosen (yaklaşık 55 milyon yıl öncesi)
dönemi için karakteristik olan Nummulites sp. fosilleri korunmuş olarak
bulunmaktadır. Kayacın büyük bölümü oldukça ufak tanelidir. Ancak
çatlak zonları ikincil olarak sparitik
kalsit ile dolmuştur.
Örnek 4. Mesudiye Medresesi kuzey
yönünden itibaren 6. sütun başlığından alınmıştır; örnek 3 ile özdeş taş
ve kir örneğidir.

Şekil 1. Örnek 1’in alındığı sütun

Şekil 2. Örnek 8a’nın alındığı sütun

Örnek 5. Doğu Maksuresi, kuzeyden güney yönüne doğru 2. sütunun
alt kısmından alınmıştır; örnek 3 ile
özdeş taş örneğidir.
Örnek 6. Doğu Maksuresi, kuzeyden güney yönüne doğru 6. sütundan alınmış kırmızımsı kahve renkli örnek; çok ince lamineli görüntülü pelajik (derin denizel) kireçtaşıdır.
Ağırlıklı olarak mikritik kireçtaşı karakterinde olup çok ufak kalsit mineralleri içerir.
Örnek 7. Harç örneği olup bu çalışma kapsamı dışındadır.
Örnek 8a. Doğu Maksuresi, kuzeyden güney yönüne doğru 7. üst sütunun alt kısmından alınmış kırmızı
ve yer yer de yeşil renkli bir matriks
içerisinde düzensiz köşeli kalsit kristallerinden oluşan breş taşıdır. Söz
konusu örnek, Elazığ vişnesi olarak
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adlandırılan mermer türüne ait ya da
benzer bir oluşum sonucu meydana
gelmiş olmalıdır. Kayaç tipik bir breş
görünümündedir (Şekil 2).
Örnek 8b. Doğu Maksuresi, kuzeyden güney yönüne doğru örnek
8a’nın alındığı sütunun alt kısmından alınmış kir örneği olup petrografik tanımlanması ve SEM-EDS analizi yapılmamıştır.
Örnek 8A. Doğu Maksuresi, kuzeyden güney yönüne doğru, 5. üst sütunun alt kısmından alınan ve örnek 8a ile özdeş olan taşın kir örneği olup petrografik tanımlanması ve
SEM-EDS analizleri yapılmamıştır.
Örnek 9. Doğu Maksuresi, kuzeyden güney yönüne doğru 1. üst sütunun alt kısmından alınmış olan taş
örneği, örnek 3 ile özdeştir.
Örnek 10a. Mesudiye Medresesi
batı kanadı kuzey kemerinden alınmış, sarımsı bej renkli oldukça yoğun kil içeren örnek, ufak taneli killi
bir kireçtaşıdır. Kayaç gözenekli bir
yapıya sahiptir
Örnek 10b. Örnek 10a’nın alındığı taştan alınan kir örneği olup petrografik tanımlanması ile SEM-EDS
analizleri yapılmamıştır.
Örnek 11. Örnek 10a’nın alındığı taşın yakınında bulunan orta kemerin
iç kısmından alınmış kir örneği olup
petrografik tanımlanması ile SEMEDS analizleri yapılmamıştır.
Örnek 12. Mesudiye Medresesi’nin
batı kanadı, Şafiler bölümünden itibaren 3. ayağın orta kısmından alınmış kir örneği olup petrografik tanımlanması ile SEM-EDS analizleri
yapılmamıştır.
Örnek 13. Mesudiye Medresesi batı
kanadı, Şafiler bölümünden itibaren

5. ayağın üst kemerinden alınmış örnek 3 no.lu örnek ile aynı petrografik özelliklere sahiptir. Sarımsı bej
renkli olan örnek, fosil kavkı kırıntılı biyoklastlı (fosilli) mikritik kireçtaşıdır. İçerisinde Eosen yaş konağı için karakteristik olan Nummulites sp. fosilleri korunmuş olarak bulunmaktadır. Kayacın büyük bölümü
oldukça ufak tanelidir. Ancak çatlak
zonları ikincil olarak sparitik kalsit
ile doldurulmuştur.
Örnek 14. Mesudiye Medresesi batı
kanadı, Şafiler bölümünden itibaren
10. sütundan alınmış olan sarımsıbej ve pembemsi renkli örnek, fosil kavkı kırıntılı biyoklastlı (fosilli)
mikritik kireçtaşıdır. Kayacın büyük
bölümü oldukça ufak tanelidir. Ancak yersel olarak daha iri taneli kalsitler ile çatlak zonları ikincil olarak sparitik kalsit ile doldurulmuştur (Şekil 3).
Örnek 15. Mesudiye Medresesi batı
kanadı, Şafiler bölümünden itibaren 6. ayaktan alınmış olan kir örneği olup petrografik tanımlanması ile
SEM-EDS analizleri yapılmamıştır.

Örnek 16. Minarenin şerefe altı
pencere kenarından alınmış sarımsı
bej, pembemsi renk tonlarında olan
örnek, mikritik kireçtaşıdır. Oldukça ufak tanelidir. Yer yer çok ufak
kalsit kırıntıları içermesine karşılık
ağırlıklı olarak killi mikritik kireçtaşı karakterindedir.
Örnek 17. Minarenin en üstte bulunan pencere kenarından alınmış
olan siyah renkli örnek, ufak gaz
boşlukları içeren bazalt lavı olup
petrografik incelemeler sonucunda olivin, piroksen ve plajioklas-
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Şekil 4.
Gaz
boşlukları
içermeyen,
referans
bazalt
örneği

Şekil 3.
Örnek
14’ün
alındığı
sütun

2.2. Kimyasal Analizler
2.2.1. Suda Çözünebilir Tuzların
Analizi

Şekil 5. Bol gaz boşlukları içeren, referans
bazalt örneği

tan oluşan mineraller içerdiği tespit
edilen intergranüler dokulu olivinpiroksenli bazalttır.
Örnek 18. Ufak gaz boşlukları içeren
ve referans amaçlı alınmış örnek yeni
bazalt lavı olup petrografik incelemeler sonucunda olivin, piroksen ve plajioklastan oluşan mineraller içerdiği
tespit edilmiş, intergranüler dokulu
olivin-piroksenli bazalttır (Şekil 4).
Örnek 19. Bol ve büyük boyutlu gaz
boşlukları içeren ve referans amaçlı alınmış örnek yeni bazalt lavı olup
petrografik incelemeler sonucunda
olivin, piroksen ve plajioklastan oluşan mineraller içerdiği tespit edilmiş, intergranüler dokulu olivinpiroksenli bazalttır (Şekil 5).

Bu analiz örneklerin içeriğinde bulunan suda çözünebilir tuzların niteliklerini (klor (Cℓ-), sülfat (SO4=),
karbonat (CO3=) ve nitrat (NO3-) tuzları) ve miktarlarını belirleyebilmek
amacıyla basit spot testler ve iletkenlik ölçümü yapılmıştır. Öğütülerek toz haline getirilen 1 gr. örnek
100 ml’de iyonize su içerisinde bir
gün bekletildikten sonra, çözeltinin
berrak kısmından alınan stok çözelti kullanılarak suda çözünebilir tuzların analizleri yapılmış ve sonuçları
tablo 1’de verilmiştir (Güleç, 1992).

2.3. Minerolojik Analizler
2.3.1.Petrografik Analiz
Taş örneklerinin dokusunu ve minerallerini belirlemeye yardımcı olan
bu analizde, incelenecek malzemenin
petrografik özelliklerini temsil edecek şekilde kütle halindeki bir miktar örnek kesit hazırlama cihazında
ince dilimler halinde kesilerek epoksi
polimer ile lamlara yapıştırılmıştır.
Yüzeyi zayıflamış ve dağılgan olan
örnekler ise 105±5 oC’de 2 saat kuru-
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Tablo 1. Suda Çözünebilir Tuzlar ile Protein ve Yağ Analizleri
Örnek
No

Cℓ

-

SO4=

CO3=

NO3-

İletkenlik
(µs)

% Tuz

Protein

Yağ

1

+++

+

-

+

790

4,42

-

-

2

++++

++

-

+++

1790

10,02

-

-

3

+

-

-

++

410

2,30

-

-

4

++

+

-

++++

460

2,58

-

-

5

-

+

-

-

130

0,73

+

-

6

-

-

-

+

170

0,95

+

-

8a

-

-

-

-

165

0,92

+

-

8b

-

-

-

+

250

1,40

+

-

8A

±

+

-

+

510

2,86

+

-

-

±

-

+

335

1,88

+

-

10a

+++

±

-

++

400

2,24

-

-

10b

++

+

-

++

745

4,17

-

-

11

+

+

-

+

625

3,50

-

-

12

+++

++

-

+++

1280

7,17

-

-

13

++++

-

-

++++

830

4,65

-

-

14

-

-

-

-

225

1,26

+

-

15

++++

++

-

++++

1400

7,84

-

-

16

++

+

-

++

580

3,25

-

-

17

+

±

-

-

95

0,53

+

-

9

-: Yok; ±: Var-Yok; +: Az var; ++: Var; +++: Fazla var; ++++: Çok Fazla var;

tulmuş ve vakum altında epoksi polimer emdirilerek dağılmaz kütle haline getirilmiş; daha sonra kesit hazırlama cihazında ince dilimler halinde kesilerek epoksi polimer ile lamlara yapıştırılmıştır. Öncelikle hazırlanan parlak (kalın) kesitte stereo mikroskop (tek nikol) ile örneğin dokusu, yüzeyindeki kabuk halinde kir tabakası ve ayrışması belirlenmiştir.
Daha sonra 30 µ kalınlığına kadar
inceltilerek hazırlanan kesitte polarizan mikroskop (çift nikol) kullanılarak minerallerin kesin olarak tanımlanması, ayrışmaları, yeni oluşan

mineraller ve oluşturdukları dokusal özellikler incelenmiş ve sonuçları
aşağıda verilmiştir (Şekil 6).

Şekil 6. 1 numaralı örneğe ait kesit detay
görüntüsü
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Örnek 1. Mikritik kireç taşı olan örneğin yüzeyine yakın kısmının detay dokusunda kısmen mineral ayrışmaları, yüzeyinde ise belirgin bir
erozyon ile birlikte önemli oranda siyah kabuk oluşumları tespit edilmiştir (Şekil 6).
Örnek 2. Mikritik kireç taşı örneğin
yüzeyinden alınmış kir örneği olup
petrografi ve SEM-EDS analizi yapılmamıştır.
Örnek 3. Fosil kavkı kırıntılı biyoklastlı (fosilli) mikritik kireç taşı
olan örneğin yüzeyine yakın kısmının detay dokusunda az miktarda
mineral ayrışmaları ve yapraklanmalar halinde ayrılmalar; yüzeyinde ise
belirgin bir erozyon ile birlikte bir
miktar siyah kabuk oluşumları tespit edilmiştir.
Örnek 4. Fosil kavkı kırıntılı biyoklastlı (fosilli) mikritik kireç taşı olan
örneğin yüzeyine yakın kısmının detay dokusunda az miktarda mineral
ayrışmaları ve yapraklanmalar halinde ayrılmalar; yüzeyinde ise belirgin
bir erozyon ile birlikte aşırı oranda
siyah kabuk oluşumları tespit edilmiştir (Şekil 7).
Örnek 5. Fosil kavkı kırıntılı biyoklastlı (fosilli) mikritik kireç taşı olan
örneğin yüzeyine yakın kısmının detay dokusunda az miktarda parçalar
halinde kopmalar ve yapraklanmalar
halinde ayrılmalar; yüzeyinde ise belirgin bir erozyon ile birlikte bir miktar siyah kabuk oluşumları tespit
edilmiştir (Şekil 8).
Örnek 6. Pelajik (derin denizel) kireç taşı olan örneğin yüzeyine yakın
kısmının detay dokusunda aşırı miktarda mineral ayrışmaları ve kademeli yapraklanmalar halinde ayrılmalar;

yüzeyinde ise belirgin bir erozyon ile
birlikte bir miktar siyah kabuk oluşumları tespit edilmiştir (Şekil 9).
Örnek 7. Harç örneği olup analizi
yapılmamıştır.
Örnek 8a. Breş taşı olan örneğin
yüzeyine yakın kısmının detay dokusunda az miktarda parçalar halinde
kopmalar ve yapraklanmalar halinde
ayrılmalar; yüzeyinde ise belirgin bir
erozyon ve kil birikmesi ile birlikte bir miktar siyah kabuk oluşumları
tespit edilmiştir (Şekil 10).
Örnek 8b. Yüzey kiri örneği olup
petrografi ve SEM-EDS analizi yapılmamıştır.
Örnek 8c. Breş olan sütun taşlarının yüzey kiri örneği olup SEMEDS analizi yapılmamıştır.
Örnek 9. Fosil kavkı kırıntılı biyoklastlı (fosilli) mikritik kireç taşı olan

Şekil 7. 4 numaralı örneğe ait kesit detay
görüntüsü

Şekil 8. 5 numaralı örneğe ait kesit detay
görüntüsü
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Şekil 9. 6 numaralı örneğe ait kesit detay
görüntüsü

Şekil 10. 8a numaralı örneğe ait kesit
detay görüntüsü

Şekil 11. 9 numaralı örneğe ait kesit detay
görüntüsü

Şekil 12. 10 numaralı örneğe ait kesit
detay görüntüsü

örneğin yüzeyine yakın kısmının detay dokusunda az miktarda parçalar
halinde kopmalar ve yapraklanmalar
halinde ayrılmalar; yüzeyinde ise belirgin bir erozyon ve kil birikmesi ile
birlikte bir miktar siyah kabuk oluşumları tespit edilmiştir (Şekil 11).
Örnek 10a. Killi kireç taşı olan örneğin yüzeyine yakın kısmının detay
dokusunda az miktarda parçalar halinde kopmalar ve tozumalar; yüzeyinde ise belirgin bir erozyon ile birlikte bir miktar siyah kabuk oluşumları ve kil birikmesi tespit edilmiştir
(Şekil 12).
Örnek 10b. Killi bir kireçtaşı olan
örneğin yüzeyinden alınmış kir örneği olup petrografi ve SEM-EDS analizi yapılmamıştır.
Örnek 11. Killi bir kireçtaşı olan ör-

neğin yüzeyinden alınmış kir örneği
olup petrografi ve SEM-EDS analizi
yapılmamıştır.
Örnek 12. Killi bir kireçtaşı olan örneğin yüzeyinden alınmış kir örneği
olup petrografi ve SEM-EDS analizi
yapılmamıştır.
Örnek 13. Fosil kavkı kırıntılı biyoklastlı (fosilli) mikritik kireç taşı
olan örneğin yüzeyine yakın kısmının detay dokusunda az miktarda parçalar halinde kopmalar, tozumalar ve yapraklanmalar halinde ayrılmalar; yüzeyinde ise belirgin bir
erozyon ile birlikte bir miktar siyah
kabuk oluşumları ve kil birikmesi
tespit edilmiştir (Şekil 13).
Örnek 14. Fosil kavkı kırıntılı biyoklastlı (fosilli) mikritik kireç taşı
olan örneğin yüzeyine yakın kıs-
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Tablo 2. Kir örnekleri üzerinde yapılan EDS Analiz sonuçları (a örnekleri yüzey kısmı,
b örnekleri iç kısımlardır).
Alüminyum

Demir

Oksit

Oksit

(Al2O3 )

(FeO)

1.39

0.40

-

0.99

0.17

97.50

0.14

-

-

0.56

0.12

2

Kir Örneği

-

-

-

-

-

3a

81.88

1.68

0.98

-

0.82

-

3b

98.04

0.33

0.13

-

0.78

-

4a

38.60

13.27

4.23

1.74

4.65

1.27

4b

92.00

0.84

0.01

-

0.67

0.68

5a

53.53

26.08

7.50

3.80

7.20

0.40

5b

97.26

0.77

0.22

-

1.21

-

6a

43.09

27.24

11.25

6.63

6.62

2.36

6b

46.16

25.11

10.96

3.90

7.77

1.90

8aa

13.82

20.11

-

9.16

15.85

-

8ab

16.54

40.64

-

12.16

29.89

-

9a

99.40

0.17

-

-

-

-

9b

98.18

0.64

-

-

1.16

-

10aa

86.71

1.60

0.19

1.17

1.95

10ab

94.18

0.59

-

-

-

0.52

13a

44.94

0.53

0.01

-

0.32

42.27

13b

-

0.24

0.03

-

0.13

62.42

14a

96.94

1.20

-

-

-

14b

77.21

12.35

6.85

0.51

1.31

16a

90.20

0.78

-

-

1.85

-

16b

85.55

4.65

1.00

-

3.15

-

17a

11.46

42.23

19.85

10.16

4.25

1.97

17b

4.80

29.38

4.72

30.38

24.30

0.81

% Oran
Örnek

Kalsiyum

Silisyum Dioksit

Oksit(CaO)

(SiO2)

1a

88.05

1b

Magnezyum
Oksit (MgO)

Potasyum Oksit (K2O )

-
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Klor

Kükürt

Titan Dioksit

Mangan

(TiO2)

Oksit (MnO)

-

-

-

-

0.36

8.65

-

-

-

-

-

0.39

1.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.65

-

-

-

-

-

-

0.73

-

1.18

-

-

-

0.49

34.56

-

0.44

-

-

-

0.25

5.13

-

-

-

-

1.49

-

-

-

-

-

-

-

-

0.53

-

1.21

0.96

-

-

-

0.64

-

2.13

-

-

-

2.08

-

-

-

-

-

-

41.07

-

-

-

-

-

-

0.77

-

-

-

-

-

-

0.44

-

-

-

-

-

0.02

Sodyum Oksit (Na2O )

Fosfor (P)

(Cl)

Trioksit
(SO3)

Nitrat
(NO3)

-

8.39
-

-

-

-

-

4.71

-

-

-

-

-

1.58

10.33

-

-

-

-

0.05

0.51

36.62

-

-

-

-

1.86

-

-

1.77
0.41

-

-

-

0.15

6.61

-

3.19

-

-

-

0.12

2.34

-

6.02

4.06

-

-

-

-

-

1.83

-

-

-

-

3.78

-
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Şekil 13. 13 numaralı örneğe ait kesit detay görüntüsü

Şekil 14. 14 numaralı örneğe ait kesit
detay görüntüsü

Şekil 15. 16 numaralı örneğe ait kesit detay görüntüsü

Şekil 16. 17 numaralı örneğe ait kesit
detay görüntüsü

mının detay dokusunda az miktarda parçalar halinde kopmalar, tozumalar ve yapraklanmalar halinde ayrılmalar; yüzeyinde ise belirgin bir
erozyon ile birlikte bir miktar siyah
kabuk oluşumları ve kil birikmesi
tespit edilmiştir (Şekil 14).
Örnek 15. Fosil kavkı kırıntılı biyoklastlı (fosilli) mikritik kireç taşı
yüzeyinden alınmış kir örneği olup
petrografi ve SEM-EDS analizi yapılmamıştır (Şekil 15).
Örnek 16. Mikritik kireç taşı olan
örneğin yüzeyine yakın kısmının detay dokusunda az miktarda parçalar
halinde kopmalar, tozumalar; yüzeyinde ise belirgin bir erozyon ile birlikte bir miktar siyah kabuk oluşumları ve kil birikmesi tespit edilmiştir.
Örnek 17. Olivin-piroksenli bazalt
olan örneğin yüzeyinde belirgin bir

erozyon bulunmamakla birlikte komşu taştan ve bağlayıcı harçtan gelen
alçıtaşı kabuk ve kalker oluşumu ile
killeşme biçiminde ayrışmalar olduğu tespit edilmiştir (Şekil 16).
Örnek 18. Referans olarak alınmış
ufak gaz boşluklu bazalt örneği olup
problemi yoktur.
Örnek 19. Referans olarak alınmış
büyük gaz boşluklu bazalt örneği
olup problemi yoktur.

2.4. İleri Teknik Analizleri
2.4.1. SEM-EDX
Örneklerin içeriğindeki minerallerin
biçimi, boyutları, yerleşim düzeni ve
ayrışmaları görsel olarak yüksek büyütmeli SEM (ZEIZZ, EVO/LS10
Taramalı Elektron Mikroskobu) görüntüleriyle (Şekil 6-16); sağlam (iç)
ve ayrışmış (yüzey) bölgelerinin kim-

KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2011

yasal içerikleri ise, EDS (Brucker
Enerji Dağılımlı X- Işını Spektroskopisi) ile belirlenmiş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Sonuçları tablo 2’de verilmiş ve elde edilen veriler
sonuç kısmında değerlendirilmiştir
(Güleç ve Ersen, 1998).

3. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER
Yapının beden duvarlarının hemen hemen tamamını oluşturan siyah renkli olivin-piroksenli bazalt
taşı (Şekil 17) örneklerinin iç ve yüzey kısımlarında yapılan genel doku
ve petrografik analiz sonucunda, örnek yüzeyinde az miktarda parçalar halinde kopmalar ile belirgin bir
erozyon ve kil birikmesi, iç kısımda ise az miktarda alçıtaşı oluşumu ve kil birikmesi tespit edilmiştir.
Bu analizleri suda çözünebilir tuz ve
SEM-EDS analizleri de desteklemektedir. Tuz analizlerinde az da olsa
klor tuzu ve sülfat (alçıtaşı) tuzu tespit edilmiştir. SEM-EDS analiz sonuçlarına göre yüzeydeki ayrışma ve
erozyon sonucunda taş yüzeyinde demir oksit ve magnezyum oksit mik-

tarlarında önemli miktarda azalmalar olmuştur. Bu değişime ek olarak komşu kireç taşlarından kaynaklanan az miktardaki kalker bazalt
taşı yüzeyinde birikmişken, yine aynı
kaynaklı alçıtaşı oluşumları taşın iç
kısımlarında birikmiştir.
Taşın dış yüzeyinde biriken alçıtaşı
oluşumları ise yağmur ile uzaklaştığı
için yüzeyde bu birikimlere rastlanmamaktadır. Aynı şekilde ayrışma
sonucunda oluşan kalker (az miktarda) hem iç kısımlarda hem de yüzeyde birikmişken, bazaltın ayrışması
sonucu oluşan killer (silisyum dioksit, Alüminyum oksit) yüzeyde birikmiştir. Sonuç olarak gözle çok fark
edilmese de, bazalt taşlarının yüzeyinde ayrışmalar olup bol miktarda
kil ve az miktarda kalker oluşumları bulunmakta, iç kısımlarında ise az
miktarda alçıtaşı ve kalker oluşumu
ile çok az miktarda kil birikintisi bulunmaktadır (Tablo 2).
Yapıda sütun, kitabe ve diğer
amaçlarla kullanılmış olan beyaz
renkli taşların tamamı, mikritik kireç taşları olup ocak yeri veya ocak
tabakasına göre sadece mikritik kireç

Şekil 17. Hanefiler bölümü ve Mesudiye Medresesi beden duvarlarında kullanılmış olan
siyah renkli olivin-piroksenli bazalt taşları
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taşları (Mesudiye Medresesi revaklarında ve minarenin şerefe bölümündeki pencere sövelerinde), killi kireç
taşları (Mesudiye Medresesi iç kısmında batı kemerinde) ve biyoklastlı
(fosilli) kireç taşları (Mesudiye Medresesi iç kısmında, batı revaklarında
bulunan kemer ve sütunlarda) olduğu tespit edilmiştir (Şekil 18).
Kireç taşı örneklerinin iç ve yüzey kısımlarında yapılan genel doku
ve petrografik analiz sonucunda; bu
örneklerde yerine göre az veya aşırı miktarda parçalar halinde kopmalar, yüzeyde ise belirgin bir erozyon
ile birlikte az veya aşırı miktarda siyah kabuk (alçı taşı) oluşumları ve
kil birikmesi tespit edilmiştir. Özellikle dış hava koşullarına açık olan
revak, sütun ve kemerlerde kullanılmış olan taş örnekleri üzerinde yapılan suda çözünebilir tuz analizlerinde, bol miktarda klor ve nitrat tuzlarının yanı sıra varlığı SEM-EDS
analizleriyle de tespit edilen bol
miktarda sülfat (alçıtaşı oluşumları) tuzu tespit edilmiştir. Mesudiye
Medresesi’nin kapalı mekânlarından
alınan örneklerde ise, bu oluşumlara
çok az oranda rastlanmaktadır (Tablo 2). Hava ve çevre koşullarının neden olduğu tüm bu problemlere ek
olarak, yapıda suda çözünebilir tuzların kabuk altı çiçeklenmesi ve ısıl
genleşme farkının (yangın) yarattığı mekanik baskı nedeniyle oluşmuş
yüzey çatlakları, parça kopmaları ve
aşırı erozyon görülmektedir.
Kireçtaşı olarak tanımlanan 6
no.lu örnek ise pelajik (derin denizel) kireçtaşı olup kil miktarı oldukça fazladır (Şekil 19). Yağmurla bol
miktarda yıkanmış olan örneğin sa-

dece yüzeyinde değil, iç kısımlarında da oldukça fazla miktarda mineral ayrışmaları ve kademeli yapraklanmalar halinde ayrılmalar; yüzeyinde ise belirgin bir erozyon tespit edilmiştir. Tüm bu problemlere ek olarak
bu taşların yüzeyinde bir miktar siyah kabuk oluşumlarının da olduğu,
SEM-EDS analizi ile tespit edilmiştir (Tablo 2). Diğer kireçtaşları gibi
bu aşırı killi pelajik kireçtaşı da aynı
etkenler nedeni ile aşırı derecede hasar görmüştür.
Doğu maksurede kullanılmış olan
sütunların kırmızı ve yer yer de yeşil
renkli bir matriks içerisinde düzensiz köşeli kalsit kristallerinden oluşan ve Elazığ vişnesi mermeri diye
de bilinen breş taşı (Şekil 20) örneklerinin iç ve yüzey kısımlarında ya-

Şekil 18. Mesudiye Medresesi revakında
kullanılmış olan beyaz renkli mikritik
kireç taşları

Şekil 19. Doğu kanadı cephesinde kullanılmış olan pelajik kireç taşı sütun
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Şekil 20. Doğu kanadı cephesinde bulunan, Elazığ vişnesi mermeri olarak da bilinen
breş taşı sütun

pılan genel doku ve petrografik analiz sonucunda, örneğin yüzeyinde aşırı miktarda çatlamalar, yapraklanmalar, parçalar halinde kopmaların yanı
sıra, belirgin bir erozyon ile birlikte
bir miktar siyah kabuk oluşumları ve
kil birikimlerinin de bulunduğu tespit edilmiştir.
Bu analizleri, SEM-EDS analizleri de desteklemektedir. Tuz analizlerinde az da olsa nitrat tuzu (kuş vb
canlıların atıklarından kaynaklanmış
olabilir) tespit edilmiştir. SEM-EDS
analiz sonuçlarına göre bu ayrışma
ve erozyon sonucunda taş yüzeyinde demir oksit ve magnezyum oksit
miktarlarında önemli miktarda azalmalar olmuştur. Taşın yüzeyinde biriken alçı taşı oluşumları ise, yağmurdan korunan bölgelerde siyah kabuk oluşturmuştur. Yağmurla yıkanan yüzeylerde bu birikimler kabuk
oluşturmamakla birlikte, çatlak aralarında bol miktarda bulunmaktadır.
Aynı şekilde, ayrışma sonucunda oluşan ve dışarıdan rüzgâr vb. nedenle taşınan killer de (silisyum dioksit
ve alüminyum oksit), bu çatlaklarda

birikmiştir (Tablo 2). Sonuç olarak,
gözle fark edilen oranda yüzey ayrışmalarının yanı sıra, su hareketleri
ve sıcaklık farkının yarattığı baskılar
nedeniyle önce mikro, sonra da makro boyutta çatlaklar ve parça kopmaları olmuştur.
Yapılan analizlerin değerlendirilmesi sonucunda bazalt taşı yüzeyinde tespit edilen kil vb. birikintilerin,
plastik fırçalarla yapılan kuru temizlik yöntemi ile uzaklaştırılması önerilmiştir. Taşlarda, daha önce derz
ve onarımlarda kullanılmış olan çimento esaslı malzemelerin sökülmesine karar verilmiş ve bu taşların içeriğindeki suda çözünebilir tuzların
kâğıt hamuru ile uzaklaştırılması uygun bulunmuştur (Şekil 21).
Ayrıca Hanefiler bölümü duvar iç
yüzeylerinde, önceki restorasyon çalışmasında uygulanmış olan çimento bağlayıcılı sıvanın mekanik olarak
uzaklaştırılması önerilmiştir. Ancak, sıvanın uzaklaştırılması sonrası yüzeyde kalan çimento ve kireç kalıntılarının sökülmesi için kontrollü kumlama denemeleri yapılmıştır.
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Şekil 21.
Hanefiler
bölümü A2
numaralı
ayakta çimento bağlayıcılı
derzlerin
küçük el aletleri ile temizlenmesi ve
kâğıt hamuru ile tuzların
uzaklaştırılması

Bu amaçla 125 mikron, 250 mikron
ve 500 mikron boyutlu alüminyum
oksit kumları ile en fazla 2 atmosfer basınca kadar denemeler yapılmış; ancak temizlik uygulaması başarısız olunmuştur. Bu sonuç üzerine, aynı işlem silikatlı kum (elenmiş
Dicle nehir kumu), en fazla 2 atmosfer basınç altında uygulanmış ve başarılı olunmuştur (Şekil 22).
Tuğlalarda kontrollü kumlama koşulları uygun olmadığı için yüzeylerinde bulunan sıva kalıntıları küçük
el aletleri ve sert plastik fırçalarla temizlenmiştir (Şekil 23).
Kireçtaşı yüzeylerde bulunan alçıtaşı kabuk oluşumlarının uzaklaştırılmasında ise, kuru temizlik sonrasında kâğıt hamuruna emdirilmiş
amonyum bikarbonat (alçıtaşı kabuğun yoğunluğuna göre %5-%15 arasında değişen konsantrasyonlarda)
çözeltisinin kullanılması uygun olacaktır. Bu uygulama yapılmadan
önce, kireçtaşının yüzeyinin hassa-

siyeti ve zayıf olup olmadığı kontrol
edilmeli, bu uygulamada yüzey kaybına uğrayacak taşlarda %3’lük (tolüen içinde) paraloid B72 ile ön sağlamlaştırma yapılmalı ve sonrasında temizlik uygulaması dikkatle yürütülmelidir. Alçıtaşı kabukların temizlik uygulaması aynı yüzeyde en
fazla üç kez tekrar edilmeli, uzaklaştırılamayan kabuklarda ısrarcı olunmamalıdır (Şekil 24).
Kireçtaşı yüzeylerde kâğıt hamuruna emdirilmiş amonyum bikarbonat çözeltisi uygulaması ile çıkarılamayan alçıtaşı kabuk oluşumlarının,
bu taşların zayıf olan yüzeylerinde
bırakılması, sadece nispeten sağlam
olan yüzeylerden, kontrollü kumlama uygulaması ile uzaklaştırılması uygun olacaktır. Bu uygulamada
en fazla 1,5 atmosfer basınç ve kum
olarak 125 µ (mikron) elek altı dolomit veya garnet minerali önerilmektedir. Yüzeyi zayıf olan taşlarda ise,
ek temizlik uygulamasının küçük el
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aletleri ile mekanik olarak yapılması
önerilmektedir.
Taşlarda bulunan makro boyutlu
çatlaklar ile su, kar, toz vb. problem
yapıcıların birikmesine neden olacak
boşlukların giderilmesi, bu alanlarda
hasarların oluşmasını ve ilerlemesini
önleyecektir. Ayrıca kopmuş ve parçası mevcut taşlar da orijinal yerleri-

ne donatısız veya donatılı olarak yapıştırılmalıdır. Bu boşluklardan uygun boyutta olanların taş değiştirme
ile onarılması, küçük boyutta olanlarla mevcut çatlakların ise kozmetik onarım ile tümlenmesi uygun olacaktır. Bu amaçla, çatlak genişliği ve
mevcut boşluğa göre yapılması önerilen işlemlerle, kopmuş taşların ya-

Şekil 22. Hanefiler bölümü duvar iç yüzeylerinde sıvaların mekanik temizliği ve sıva kalıntılarının kontrollü kumlama ile temizliği

Şekil 23. Hanefiler bölümünde tuğla hatıllar
için kontrollü kumlama
koşulları uygun olmadığından, yüzeylerinde
bulunan sıva kalıntılarının küçük el aletleri ve
sert plastik fırçalarla
temizlenmesi aşaması
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Şekil 24. Kireçtaşı yüzeylerde bulunan alçıtaşı kabuk oluşumlarının, %5-%15 arasında
değişen konsantrasyonlarda kâğıt hamuruna emdirilmiş amonyum bikarbonat çözeltisi
ile uzaklaştırılması

pıştırılmasıyla ilgili önerilen işlemler
aşağıdadır.
İşlem 1: Oluşmuş ve oluşmaya devam eden çatlakların, yukarıda bahsedilen problem yapıcı etkenlere maruz kalmaması için doldurulması;
düşme tehlikesi bulunan, kopmuş ve
kopmak üzere olan parçacıkların ise
yerlerinde sağlamlaştırılması gereklidir. Sağlamlaştırma amacıyla yapılan çalışmalarda, harç enjeksiyonu ile dolgu yapılamayacak boyuttaki
çatlakların, sırasıyla %3’lük, %5’lik
ve %7’lik akrilik emülsiyon (Primal
AC33) ile sağlamlaştırılması uygun
olacaktır (Şekil 25).
İşlem 2: Şırınga (iğnesiz) ucunun
girebileceği genişlikteki çatlaklarda 1
hacim 250 µ elek altı beyaz tüf (ponza taşı) ile 1 hacim hidrolik kireç
(NHL-3,5 tipli) karışımın, jel kıvama getirecek miktarda %15’lik akrilik emülsiyon (Primal AC33) eksiyle
hazırlanan macun şırınga ile enjekte
edilmesi uygun olacaktır.
İşlem 3: Spatül ve benzeri el aletleriyle yapılabilecek daha geniş dolgular için 1 hacim hidrolik kireç ile çatlağın genişliğine bağlı olarak 1,5 (dar
çatlaklar) ilâ 2 (geniş çatlaklar) hacim arasında değişen oranlardaki 1

Şekil 25. Dolgu yapılamayacak boyuttaki
çatlakların akrilik emülsiyon ile sağlamlaştırılması

mm elek altı ilgili taşın tozu karışımına, jel kıvama getirecek miktarda %5’lik akrilik emülsiyon (Primal
AC33) eksiyle hazırlanan harcın uygulanması uygun olacaktır (Şekil 26).
İşlem 4: Yerinden kopmuş olan ve
bağlayıcı harç ile taşınabilecek ağırlıktaki mevcut küçük parçacıklar
için, ince de olsa harç konabilecek
boşluğu mevcut ise, 1 hacim 250 µ
elek altı ilgili taşın tozu ile 1 hacim
hidrolik kireç karışımın, jel kıvama
getirecek miktarda %15’lik akrilik
emülsiyon (Primal AC33) eksiyle hazırlanan harcın kullanılması uygun
olacaktır. Eğer harç konacak boşluk
mevcut değilse, %50’lik akrilik emülsiyonun (Primal AC33) yapıştırıcı
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Şekil 26. Kireçtaşı yüzeylerde bulunan alçıtaşı kabuk oluşumlarının, %5-%15 arasında
değişen konsantrasyonlarda kâğıt hamuruna emdirilmiş amonyum bikarbonat çözeltisi
ile uzaklaştırılması

olarak kullanılması uygun olacaktır.
İşlem 5: Yerinden kopmuş ve bağlayıcı harç ile taşınması riskli olabilecek ağırlıktaki mevcut büyük parçacıklar için öncelikle donatı olarak
kullanılacak paslanmaz çelik veya
epoksi fiber çubukların yerleştirileceği noktalara delme işlemi yapılmalıdır. Paslanmaz çelik veya epoksi fiber çubukların çapları yapıştırılacak
parçanın boyutuna uygun seçilmeli,
dübelleme delikleri darbesiz matkapla açılmalıdır. Donatıların tutturulmasında akışkanlığı 500 µ’dan küçük boyutlu, ilgili taşın tozuyla azaltılmış Araldit AY103-HY956 veya
Raku Tool EL 2200-EH 2900 (veya
muadili) epoksi yapıştırıcı kullanılmalıdır. Hazırlanan parçanın blok
taşın yüzeyine yapıştırılması işlemini tamamlamak için yukarıda tanımlanan dördüncü işlem tekrar edilmelidir.
İşlem 6: Yerinden kopmuş olan parça mevcut değilse ve bu boşlukta su,
toz ve diğer problem yapıcıların birikmesi söz konusuysa; bu boşlukların öncelikle doğal taşla tümlenmesi,
bu uygulamanın yapılamayacağı durumda bu boşlukların 1 hacim hidrolik kireç ile 2,5 hacim, 2 mm elek

altı ilgili taşın tozu karışımına, jel
kıvama getirecek miktarda %3’lük
akrilik emülsiyon (Primal AC33) eksiyle hazırlanan harç doldurularak
problem birikmeyecek hale getirilmesi uygun olacaktır.
Onarım Harcı 1: Orijinal harçlar
yerine kullanılacak onarım harcında, bağlayıcı olarak hacimce 1 kısım
söndürülmüş pasta halindeki hava
(ortalama % 50 sulu kaymak kireç)
kireci, katkı olarak 0,5-0,7 kısım tüf
tozu; dolgu olarak da 1,5-1,7 kısım
3 mm elek altı ilgili taş kırığının
kullanılması uygun olacaktır. Ayrıca harç hazırlama suyunun %3 oranında akrilik emülsiyonlu (Primal
AC33) olması ve harcın hazırlanmasında, suyun en az miktarda katılması uygun olacaktır.
Onarım Harcı 2: Duvar üstlerinden su girişini önlemek (harpuşta
benzeri) üzere kullanılacak onarım
harcında, bağlayıcı olarak hacimce 1 kısım hidrolik (NHL-3.5 tipli
ve ambalajından) kireç, katkı olarak
0,8-1,0 kısım tüf tozu, dolgu olarak
da 1,8-2,0 kısım 4 mm elek altı ilgili taş kırığının kullanılması uygun
olacaktır. Ayrıca harç hazırlama suyunun %3 oranında akrilik emülsi-
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yonlu (Primal AC33) olması ve suyun en az miktarda katılması, uygulama sonrasında hidrolik reaksiyon
için gerekli olan ıslatmaların yapılması uygun olacaktır.
Tüm çatlak dolgu işlemlerinde ve
kozmetik onarım uygulamalarında
hazırlanacak dolgunun ve harcın, ya-

pının orijinal taşı ile dokusal uyumunu sağlamak üzere, gerekirse ilgili renkte ve yeterli miktarda toprak
boya eklenmesi uygun olacaktır.
Bu uygulamaların uzman teknisyen veya teknisyenlerce yapılması,
onarımın daha kontrollü ve başarılı
olmasını sağlayacaktır.
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DEĞERLENDİRMELER
Prof.Dr. Demet Binan:

Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey buyurun. Meral Hanım siz de buyurun.
KUDEB’in çok önemli bir görevi var biliyorsunuz. Seminerleri yaparak koruma alanında farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getiriyor. Şimdi bunu
tek yapı üzerinde örneklemesini gördük; iki farklı disiplinin uzmanı bir arada… Sorularınızı ve katkılarınızı almak istiyorum. Ama oturum başkanı olduğum için kendime torpil yapıyorum. Önce benim bir iki sorum var.
Bir bilim kurulu olduğundan bahsettiniz. Zaman içinde çok gelişmiş bir yapı
bu, değil mi? Çok önemli dolayısıyla çok nazik yaklaşıyorsunuz. Hanefiler
bölümündeki bir çatıyı kaldırdınız. Betonarme olarak bahsi geçen… Doğu
kanadında vardı. Bir yaptığınız sunumda Şafiler kısmında ahşap asma bir
çatı gördüm…

Yrd.Doç.Dr. Meral Halifeoğlu:
Siz orda Hanifeler bölümünde asma çatı çok olunca herhalde karıştırdınız,
özellikle ondan oldu.

Prof.Dr. Demet Binan:
Evet, yani siz şafiler bölümünde dediniz.

Yrd.Doç.Dr. Meral Halifeoğlu:
Hayır, şafiler sadece asma çatı uygulamasında değil…

Prof.Dr. Demet Binan:
Öyle mi? Yani bir ahşap makas sistemi var

Yrd.Doç.Dr. Meral Halifeoğlu:
Makas sistemi.

Prof.Dr. Demet Binan:
Evet.

Yrd.Doç.Dr. Meral Halifeoğlu:
O makas sistemi Hanifelerin özgün çatı makası. Bu arada 18. yüzyıldan kalma. 18.yüzyılın sonlarında, 1881’e kadar inmekte… Bu çatı 1960’larda da
bir restorasyon gördüğünde makasa dokunulmamış. Kurşun örtüsü yapılmış,
yenilenmiş, kendi varlığını korumuş. Günümüz restorasyonunda ise kurşun
tabaka çok zedelenmişti. O kaldırıldı. Altındaki toprak tabaka, çamur tabaka alındı. Diğer yerlerden ayrıntılı numuneler alınarak analiz edildi. Çatının
bakımı yapıldı.

Prof.Dr. Demet Binan:
Evet, yine betonarme saçak var.

Yrd.Doç.Dr. Meral Halifeoğlu:
O doğu kanadındaydı.
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Prof.Dr. Demet Binan:
Doğu kanadında, öncesi düz dam, daha sonra betonarme yapılmış dediğiniz
bölümde… Orada niçin aynı tip asma ahşap makas sistemini kullanmadınız?

Yrd.Doç.Dr. Meral Halifeoğlu:
Şimdi doğu kanadı dörtgen bir kanat. Yapının, Diyarbakır’ın aslında geleneksel dam özelliği incelendiğinde düz toprak damlıdır. Bunu kubbeli anıtsal yapıların dışında hemen hemen her yapıda görürüz. Mesela büyük kiliselerimiz de ahşap kirişlerin üzerine toprak damlıdır. Doğu kanadının da böyle olduğuna dair zaten kendisini anlatan ipuçları vardı. Mesela silme kotunda çörten olması, silme taşlarının bazılarında kotta kalması, korunması. Önceki dönemde bir dönem toprak damının olduğunu göstermektedir. Ancak
1960’larda yapılan bir onarımda bu dam çökmüştü. Zaten bir yangın geçirmiş. Çökmüş bir görüntüde var. Bu görüntüden sonra, bir betonarme döşeme yapılıyor. Bu betonarmede döşemenin üstüne yağmurdan korumak adına özellikli olmayan bir ahşap makas sistemi yapılıp, üzeri marsilya tipi kiremitle kapanıyor. Günümüz restorasyonunda ise hazırlanmış proje çatıyı
önermiyordu. Ancak bu projeyi incelediğimizde; gergi kesitinin getirdiği yük
hesaplanmamıştı, ayrıca bazı detaylar göz ardı edilmişti. Şimdi ise bu tür çalışma ele alındı. Yani önce…(?)VTS_01_5 05:57… projedeki sıkıntılar giderildikten sonra yeni yapı projeleri hazırlandı ve ahşap yeni çatı yapılmasına
karar verildi. Yeni ahşap çatı yapıldı. Bu ahşap çatı yapılırken özelliksiz olan
ahşap çatı kaldırıldı, betonarme döşeme kaldırıldı. Ancak bu çatının yapımına yönelik mesele önemliydi. Duvarlara aşırı yük getirmemeliydi. Makasa
ve yan duvarlara, makas sisteminde münferit tek çekmeye yönelik ve sadece
ana makaslara verecek şekilde diğer yan bölümlere yük getirmeyecek biçimde olmalıydı. Silueti bozmaması da önemliydi. Ana kentin yıllık yağış oranları göze alındığında da üzerinde su tutmayacak şekilde yapılmalı ve Hanefiler döneminden gelen çatı biçimselliğini de sürdürebilmeliydi.

Prof.Dr. Demet Binan:
Teşekkür ediyorum. Bir de alçı pencereleri, dışlıkları değiştirmişsiniz. Onların daha önceki fotoğraflarına ulaşabildiniz mi? Böyle yuvarlak değil, fil
gözü dediğimiz tarzda olması gerekmez mi? Niçin yuvarlak formda kullandınız?

Yrd. Doç.Dr. Meral Halifeoğlu:
En eski bulduğumuz bir çalışma var. O dönemde çekilen fotoğraflarda dışlıklar yok, ahşap pencereler var. Basit, sade ahşap pencereler var. Bu kendi aramızda ve bilim kurulunda yaptığımız tartışmalarda, diğer uzman arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde de o pencerelerin olduğu dönemde bir ekonomik
sıkıntı olduğu göz önüne alınarak özelliksiz pencerelerle geçiştirildiği düşünüldü. Çünkü oradaki pencereler kullanılamıyor. Sadece kapatma amaçlı yapılmış. Yapının 1800’lü yıllarda ve 1910’da geçirdiği yangınlar var. Bu yan-
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gınlar sonrası gördüğü tahribatın ardından yapılan onarımlarda da gayet geçici, özellikli olmayan çözümler bulunmuş. Sonrasında ise bir dışlık yapılmış
ama dışlık beton yapılmış. Aslında belki bu tartışılabilir. Ben kendim düşündüğümde dışlık yapmak gerekir miydi? Çünkü sonuçta dışlıklar Osmanlı döneminde daha çok kullanılmış detaylardır. Fakat bir görsel sürelilik vardı burada. Ayrıca kullanılabilir pencere yok, hepsi boşlukta pencerelerin…
Sadece ışığı toplayıp tavanın olduğu bölüme sürmek gerekiyor. İç kısmında
da bunların olduğu çıktı zaten. İçliklerde de bir detay yoktu zaten öyle olduğunu gösteren bir belgemiz de yoktu. O bakımdan endişelenmiyorum. Fakat
beton olmayan dışlıkların belirlenmesine ve fiziksel olarak devamına karar
verildi. Özgün dışlık bulamadık…

Prof.Dr. Demet Binan:
Yer altından bir su geldiği söyleniyor. O havuza çıkıyor ve sonra gidiyor.
Buna ilişkin bir çalışma yapıldı mı? O yeraltı suyunun yapıya bir zararı gözlendi mi?

Yrd. Doç.Dr. Meral Halifeoğlu:
Restorasyon çalışması başlamadan önce hazırlanmış bir proje hatta Jeofizik raporları vardı. Metin Hoca’nın (Ahunbay)1970’de kenti ziyaretinde Ulu
Camii’nin döşeme onarımına şahit olmuş, iki fotoğrafını getirdi. Döşemenin
altından kanallar geçiyor. Biz bu kanallara ulaşır mıyız diye açma yaptık.
Farklı döşeme kotlarında… Ancak o kanalların kapatılmış olduğunu gördük.
Caminin günümüze ulaşmayan bir hamamı var aslında. Bu hamamdan gelen
sıcak sular, bu kanallardan geçerek bir bakıma caminin ısıtılmasını sağlıyor.
Günümüze onu kurtarma şansı olmadığı için ne yapabiliriz diye baktık. Öncelikle betonarmenin kaldırılması kararını aldık. Yapının dönelmeme çalışması devam ediyor. Döşeme için henüz bir karar verilmedi.

Prof.Dr. Can Binan:
Cephelerde ve içerde görülen devşirme malzemelerin her birinin hangi yapıya
ait olabileceğine dair tarihsel bir restitüsyon çalışması yapmayı düşündünüz
mü? Döşemede en alttaki tabaka gerçekten var idiyse o dönemde hangi yapı
vardı? Hangi kiliseden geldiği belirlendi mi?

Yrd. Doç.Dr. Meral Halifeoğlu:
Yapının restitüsyon ve dönemlendirme ile Metin Ahunbay ilgileniyor. Son
bir gözlem çukuru dada istedi özellikle Hanefiler bölümünde. Doğu tarafına
gelince, duvar örgüsünde bir farklılık başlıyor. Duvarda bir açıklık ve doldurma var. Burada alttaki duvar devam ediyorsa bir bakıma sınır burası mı diye
netleştirilecek. Asıl hedefimiz müdahaleyi yaparken bilimsel sonuca da ulaşabilmek.

Prof.Dr. Can Binan:
Restorasyonu biterse bir daha şans olmayabilir.
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Nilgün Olgun:
Doğu bloğu dediğiniz çatıyla ilgili niye restitüsyona dayalı düz dam yapmayı düşünmediniz?

Yrd. Doç.Dr. Meral Halifeoğlu:
Diyarbakır’da belirli anıtsal yapıların dışında tüm yapılarımız, sivil mimarimizde düz toprak dam vardır. Geleneksel bir evde de bugün restorasyon yaptığınızda toprak dam yapmak sıkıntılı oluyor. Toprak damın bakım onarımını bugün yapamıyoruz, süreklilik istiyor.
Beton kaldırıldıktan sonra; birincisi dam yapılabilirdi, ikincisi artık görsel
olarak bir çatı varlığına alışılmıştı doğu kanadında. Bu alışkanlığı bir çatıyla yeniden devam ettirebilirdik. Çatıda yağmur suyunu çok rahat akıtma şansımız oluyor. Damda bozulmaları rahatlıkla önleyebiliyorsunuz. Çatı kararı
bunlar tartışıldıktan sonra verildi. Dönüş şansı vardır çünkü yapının asıl kotlarına ulaşıldı. Hatta bir özgün çörten de korunmuş. B ingi taşların mevcutları korundu, olmayanlar yapıldı. Zaten saçak yapılırken de, beton kaldırıldıktan sonrada bunun üzerine çatı her zaman kaldırılıp bir düz dama dönüştürülebilinir. En azından o bilgi korunuyor. Çatıya bu şekilde karar verildi.

Dinleyici:
Geleneksel yapılarda beşik yapılmış ahşap çatılarda kurşun bu şekilde kullanılıyor muydu? Kurşun kaplanıyor, yani ahşabın üzerinden çamur yapılması doğru mu?

Yrd.Doç.Dr. Meral Halifeoğlu
Keçe günümüzde kullanılıyor.

Dinleyici:
Eskiden var mıydı? Onu soruyorum.

Yrd.Doç.Dr. Meral Halifeoğlu:
Bizde çatılı olan bölümde kurşunun altındaki tabaka çamur çıktı. Çamur işlevini korumuştu. Ahşap hiçbir şekilde bozulmamıştı ya da çok az tahrip olmuştu. Kurşunla ahşap arasındaki geçiş çok güzel sağlanmıştı, görevini yerine getirmişti. Kurşunun dış yüzeyinde tabii ki tahribat vardı. Ama ahşabı iyi
korunmuştu. Hem suya karşı yalıtım görevini görmüştü hem de kurşunla ahşap arasındaki geçiş görevini iyi başarmıştı. Yeni bir malzeme getirmek yerine aynı malzemeyi sürdürmek istedik. Böyle bir çatı kültürü bizim yapı kültürümüzde yok. Ulu Cami’e mahsus bir özellik bu, çamurlu ise çamurla devam etsin dedik...

Doç.Dr. Ahmet Güleç:
Çatının üstünde iki türlü harç vardı. Ben harç diyeceğim artık. Kıyıların çok
güzel kireç ve harçla paspartuyu geçmişler üzerine çamurla şeyi üzerine üst
kısımlara doğru ve üzerine de kurşun kaplamışlar. Gayet güzel çalışmış, malzemeler de iyiydi. Burada tabi önemli olan belki bu alttaki ahşapların sağlık-
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lı olmasını sağlayan o kireç harçlı karışım. Orada bir dezenfektan gibi çalışmış. O nedenle de böcek o kısımlarda yok. Mesela aşıklarda ve diğer elemanlarda kısmen böceklere rastlanırken buralar çok daha sağlıklı olarak görüldü.

Dinleyici:
Kireç nerede var?

Doç.Dr. Ahmet Güleç:
Harcında var. Çamur harcının kıyısına paspartu geçmişler. İçine de çok az
bir kireç eklemişler..

Dinleyici:
Yani çamur harcında kireç vardı...

Doç.Dr. Ahmet Güleç:
Bu dezenfektan gibi çalışmış o yüzden böcek yoktu. Bir de düz dam için;
projede olanları yapmış olsaydık malzemelerin hiç biri özgün olmayacaktı. Sadece görsel anlamda bir avantaj sağlayacaktı. İleride olabilecek herhangi bir şeyle aşağıya su akıp akmaması bir soru işareti olarak sürekli kalacaktı. Çünkü gerçek düz damların bakımı hakikaten çok zor. Her mevsim dönüşünde onun ezilmesi gerekiyor. Geçmiş dönemlerde Diyarbakır’ı çok bilemiyorum ama bir kere yağmur-kar yağar, donar ondan sonra baharda çözülürdü. Onun dışında ıslanma-kuruma pek olmazdı. Bakımlar bu anlamda daha
kolaydı. Şimdi mevsimler değişti tabii sürekli yağmur olunca sürekli bir bakım gerekiyor. Böyle kamu yapılarında da bakım çok kolay değil. Dolayısıyla bakımı kolay olan orada da devam eden bir mimari özelliği olan bir çatının
yapılması çok daha uygun gibi geldi. Ben kendi adıma onay vermiştim.

Nimet Alkan:
Tonozlardan alınan sıvalar analizleri yapıldıktan sonra restorasyon sürecinde
tekrar sıva uygulaması yapılacak mı?

Yrd. Doç.Dr. Meral Halifeoğlu:
Sıvalar temizlendikten sonra iyi, özellikli bir tuğla örgü çıktı. Bozulan bölümler vardı, bu bölümler onarıldı. Yapılan sıva çimento esaslı özelliksiz bir
sıva olduğu analiz edildi. Alttan çıkan tuğla görselliği de çok estetik duruyordu. Duvarın kendi özgün derz harçları üzerinde duruyor. Kapatılması gerektiğini düşünüyorsunuz sanırım. Bu dönem böyle kullanılabilir daha sonra istenirse sıvanabilir. Sıvayı kaldırmak çok daha zor, sıvamak ise kolay…

Doç.Dr. Ahmet Güleç:
Geçmiş döneme ait orijinal sıva bulunamadı, bulunsaydı sıvanabilirdi.
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7.OTURUM AÇILIŞ KONUŞMASI
Oturum Başkanı Prof.Dr.Metin İlkışık:
Gecikmiş olmamıza rağmen vakit ayırıp geldiğiniz
için sürelerden çok fazla kısmadan olabildiğince
hızlı bir bir biçimde sunumlara başlayalım. Ben
sizlerle yeni tanışıyorum. Daha çok yer altı işi yapan bir meslek benimkisi, zeminlerle uğraşıyorum.
Birçok arkadaşımın söylediği gibi; tarihi yapılar, arkeolojik değerler bulaşıcı hastalık gibi. Bir
ucundan bu işlere karışınca yavaş yavaş içine giriyorsunuz. Bu oturumumuzda üç konuşmacımız var
Alpaslan Kuzucuoğlu, Prof.Dr. Hüsrev Subaşı ve
Yrd.Doç.Dr. Çağatay Seçkin. Alpaslan Bey’in sunumuyla oturumumuzu açıyoruz.

SUMMERY
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THE RISK ANALYSIS IN THE CONSERVATION OF MASONRY
BUILDINGS
Historical monuments belong to not only the society but also they belong to
whole mankind. There are ongoing studies about the conservation and protection of masonry buildings with respect to the rising awareness in recent
years. The original building materials decay and chemical, physical, mechanical and biological deterioration occur because of the absence of appropriate conditions and external factors. It is possible to restrain the deterioration or at least to reduce it by using passive /preventive conservation methods. This is important for the protection of the historical buildings in healthy conditions. In this study, it is emphasized the effect and importance
of the preventive conservation and the data obtained with the periodic measurements and monitoring in the conservation of masonry buildings.
key words: the protection of masonry buildings, risk factors, measurements
and precautions, risk analysis, passive/preventive conservation.

KARGİR YAPILARIN KORUNMASINDA RİSK ANALİZİ
Dr.ALPASLAN HAMDİ KUZUCUOĞLU*

KARGİR YAPILARA YÖNELİK
RİSK ANALİZLERİ

Kargir yapılara yönelik risk analizleri, yapılara direkt olarak müdahale gerektiren uygulamalar kadar öneme haiz çalışmalar bütünüdür ve disiplinler arası çalışma gerektirmektedir. Bu risk analizleri çevresel koşullar, yapının depreme karşı güvenli
hale getirilmesi gibi pek çok amaçla
yapılabilmektedir. Bu analizlerin sonucunda elde edilen çıktılar yapının
en çok risk taşıyan alanlarına daha
fazla odaklanılmasını sağlamaktadır.
Bu nedenle önemle ele alınması gereken bir koruma yöntemidir.
Yapıların depreme karşı güçlendirilmesi, yeniden yapılandırma, rehabilitasyon projeleri kapsamında yapılan risk analizleri sürecinde veri
tabanı oluşturulmakta ve ardından
mühendislik çalışmalarına geçilmek-

tedir. Veri tabanındaki kültürel ve
tarihi yapı envanter analizleri;
Anıt eserler yapı stoku,
İlgili yapı stoklarının fotogrametrik rölövelerinin çıkartılması,
Tescilli binalara ait güçlendirme
amaçlı özel mühendislik önerileri,
Bölgenin geçirdiği tarihi afetleri
(depremler, yangınlar v.b.) içermelidir.
Koruma envanter formlarında yapıya ait kimlik bilgileri (pafta, ada,
parsel vb.), mülkiyet kullanım bilgileri, yapı ve koruma/onarım bilgileri, taşıyıcı sistem bilgileri, hasar ve
mevcut durum tespit bilgileri, vaziyet planı ve ilgili görseller yer almakta olup özellikle yapının mevcut hasarlarına ilişkin tespitler risk değerlendirilmesinde önemli bir altlık olmaktadır.
Mühendislik çalışmaları;
Zemin özelliklerinin ve risklerinin
belirlenmesi (Jeolojik/Jeofizik/
Jeoteknik )

*Dr.Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, İBB, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,
e-posta: alpkuzucuoglu@gmail.com
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Altyapının değerlendirilmesi ve
güçlendirme, iyileştirme (Rehabilitasyon) modellerinin belirlenmesi
Mühendislik yapı değerlendirme
çalışmaları (Zemin sınıfı (NEHRP),
maksimum hız (PGV) ve maksimum
yer ivmesi (PGA) gibi kriterler de göz
önünde bulundurularak puanlama)
Risk analizleri (Riskli alanların belirlenmesi, mikro bölgeleme çalışması, risk haritaları)
Yapının detaylı taşıyıcı sistem
rölövelerinin hazırlanması, gerekirse
tahribatsız malzeme mukavemeti
deneylerini kapsamaktadır.
Ülkemizdeki tarihi nitelikteki yapıların çoğunluğunun kargir nitelikli olduğu görülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün “Fatih İlçesi’nin Depreme Karşı Güvenli Hale Getirilmesi Projesi” ndeki tarihi yapıların tasnifinde yapıların
%75’inin taşıyıcı sisteminin kargir

olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1).
Kargir yapılar çevresel koşullarla birlikte biyolojik, insan ve afet faktörlerinden de etkilenerek hasar görmektedir (Tablo 2).
Tablo 1: Fatih İlçesindeki tarihi yapıların
taşıyıcı sistem bakımından tasnifi
Taşıyıcı Sistem

Adet

Ahşap

987

Kargir

2864

Betonarme

0

Karma

1

Demir (Bulgar Kilisesi)

1

Metal (Yedikule Gazhanesi)

1

TOPLAM

3854

Tablo 2: Kargir yapılardaki risk faktörleri tablosu
Çevresel Faktörler

Biyolojik Faktörler

İnsan Faktörü

Afet Faktörleri

Uygun olmayan bağıl nem

Mikroorganizmalar

Kullanıma bağlı riskler

Deprem

Uygun olmayan sıcaklık

Böcekler

Altyapı riskleri

Tsunami

Işık

Kemirgenler

Yangın

Hava kirleticileri

Toz

Su baskını

Rutubet

Fırtına

Yapı malzemesi kaynaklı
riskler

Yıldırım

Gürültü
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Şekil 1. Dış ortam ve bodrum kat bağıl nem ve sıcaklığının veri kaydedici ile izlenmesi
(Beylerbeyi Sarayı ölçümleri)

Şekil 2. İç ortam bağıl nem ve sıcaklığı ile yüzey sıcaklığının taşınabilir cihazla ölçümü
(Beylerbeyi Sarayı ölçümleri)

Bu riskler; bina ve objelerin kimyasal, fiziksel, mekanik ve biyolojik
hasarlarına neden olmaktadır. Konservatörler yapılarda yapı malzemeleri ve yapı içinde bulunan eserleri
tahribata uğratan çevresel faktörlerin
varlığını anlamaya ve etkilerini en
aza indirmeye çalışmaktadır.
Kargir yapıların iç ve dış çevresel koşullarının ölçülmesi için izleme araçlarından faydalanılması gerekir. İzlemeler kısa dönemli olduğu gibi uzun dönemli de olabilmektedir. Ölçüm tekniklerinde konservatörleri etkileyen en önemli faktör
kullanılacak cihazların maliyetleri
olmaktadır. Özellikle de tarihi yapılardaki geniş alanların izlenmesinde maliyet, göz ardı edilmeyecek bir
faktör olmaktadır.
İzlemelerde pasif ve aktif olmak
üzere iki tür izleyici kullanılmakta
olup, bunlar hassasiyetlerine, mali-

yetlerine, basit, mekanik veya elektronik sistem gibi karmaşık yapılarına, taşınabilir olup olmamaları gibi
değişik özelliklerine göre kategorize
edilebilmektedirler. Pasif izleyiciler;
kuponlar, örnekleyiciler gibi basit
sistemler olup, aktif izleyiciler ise;
hafızalarına veri depolayabilen elektronik veri kaydedicilerdir. İzleme
metodu olarak da hem ortam hem
de yüzeyler üzerinden ölçüm yapılabilmektedir. Bu tür metotların en
önemli özelliği yapıyı tahrip etmeden
test yapılmasına (non destructive testing) imkan sağlamalarıdır.
Hava kirletici gazlar; güç santralleri, fabrikalar, ticari ve konut alanları ile otomobiller gibi kaynaklardan atmosfere salınmaktadır. SO2
(sülfür dioksit), O3 (Ozon), NO2 Nitrojen dioksit ve Kloritlerin (Klorin
(Cl2), Hidrojen Klorid (HCL), Asetik Asit (CH3COOH) ve Formaldehit
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Şekil 3. Korozyon sınıflandırma kuponu (solda)- Almanya
Berlin Charlottenburg Sarayındaki otomasyon sisteminin dijital
göstergesi (sağda) NILU (Norveç Hava Araştırmaları Enstitüsü)
NO2 ve SO2 pasif örnekleyicileri - Beylerbeyi Sarayı (altta)

(HCHO)) gibi kirleticilerin en fazla endüstriyel emisyonlardan kaynaklandığı kabul görmektedir. Bu kirleticilerin; kağıt, resim
ve diğer organik esaslı tarihi eserler üzerinde aşındırıcı/ tahrip edici etkileriyle birlikte yapıyı oluşturan yapı malzemelerine de etkisi büyüktür. Bu etki reaksiyon yoluyla korozyon şeklinde olmaktadır. Korozyon etkilerini anlamaya yarayan basit metotların biri de bakır, gümüş,
altın kuponların kullanılmasıdır. Bu
kuponlar korozyona uğratan maddenin kimyasal tipi ve aşındırma seviyesi konusunda, kümülatif reaksiyon oranları, zamana göre ortalama çevresel durum değerlendirilmesi
gibi önemli göstergeler sunmaktadır.
Korozyon Sınıflandırma Kuponları
(Corrosion Classification CouponsCCCs) denilen bu kuponlar pasif örnekleyiciler olup, ortama konulduklarında 30-90 gün boyunca kirleticilere maruz kalmakta ve böylece korozyon miktarı analiz edilmektedir.
Bu tür izlemelerle tespit edilebilecek, yani ideal değerlerin altında
veya üstünde seyreden çevresel etkenler obje ve yapıda hasara neden
olurlar. Yapıda ve taşıyıcı malzeme-

de kırılma, çatlama, boyutlarında
değişme, kopma, oksitlenme gibi fiziksel kimyasal bozulmalar ile bakteri ve küf oluşumu gibi biyolojik
bozulmalar bu hasarlara örnek olarak verilebilir.
Özellikle de dışarıdan iç ortama
drenaj eksikliği veya başka nedenlerden dolayı nüfuz eden su, bu suyun
yükselen nem problemi oluşturması,
iç ortamdaki su kaynakları da (Tuvalet, giderler, ıslak temizlik bezleri,
mutfak, yağmurluk ve şemsiye ile yapılan ziyaretler (eğer müze ise), çatı
akması nedeniyle iç ortama gelen
yağmur, eşiklerden sızan kar vb.)
riski artıran diğer sorunlardır.
Kargir yapıların kalın duvarları, dış ortamda yoğun olarak yaşanan bağıl nem sıcaklık dalgalanma-
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Şekil 4. Kargir yapılarda taşıyıcı malzemedeki çevresel etkenler nedeniyle oluşan
bozulmalar

Şekil 5. Protimetre ile yapılan ölçümler

larının, ıslanma ve kuruma döngülerinin iç ortama nüfuz etmesini engellemektedir. Tarihi nitelikli kargir
yapılarda su buharı bariyeri gibi modern teknoloji ile üretilmiş malzeme genellikle yapının mimari karakteristiğini bozmamak için kullanılamamaktadır. Isı yalıtımı bulunmayan bu tür duvarlarda çiğlenme etkileri görülebilmektedir. Bu nedenle
dış ortamdaki su buharı dışa bakan
duvarlardan iç ortama girebilmektedir. Özellikle bodrum katlarında neredeyse %100 lere varan bağıl nem
nedeniyle havalandırma pencereleri olmasına rağmen yapı taşlarında
tuzlanma/çiçeklenme etkileri görülmektedir. Bu etkiler taş, ahşap, metal gibi yapı malzemelerinin bozulmasına neden olmaktadır. Bu bozulmaya etki eden ve biyolojik aktiviteye zemin hazırlayan rutubet riskinin de belirlenebilmesi için bazı ölçüm metotlarından faydalanılmakta-

dır. Protimetre ile yapılan ölçümlerde aletin gösterdiği okuma değerine
karşılık gelen ahşap malzemedeki rutubet içeriği dönüşüm tablosu yardımıyla belirlenebilmektedir. Taş malzemede ise protimetre kılavuzlarında
belirtilen skalalarda göstergede okunan değerler kuru, rutubetli ve ıslak gibi tanımlamalarla değerlendirilmektir.
Ancak harç, sıva ve yapı taşlarındaki rutubet içeriğinin sayısal oranı, yapıdan alınan örneklerin laboratuar ortamında kızdırma kaybı testine tabi tutulmasıyla belirlenmektedir. Bununla birlikte görsel analiz,
örneklerin protein, yağ ve suda çözünebilir tuzlarının araştırıldığı spot
testler, bağlayıcı agrega, katkı maddesi içerikleri, petrografik, asit kaybı
gibi pek çok analiz de mevcut risklerin ve durumun anlaşılabilmesi için
gerekli çalışmalardır. Tüm bu çalışmalar malzeme tespit ve hasar analiz
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Şekil 6. Beylerbeyi Sarayı kuzey cepheye ait hasar analizi paftası ve lejandı

çalışmalarıyla desteklenmelidir.
Bodrum kat ve binanın dış duvarları üzerinde yapı taşlarının mukavemetini anlayabilmek için tahrip etmeyen (non-destructive) bir test metodu olan Schmidt çekici okumaları kayaç dayanımı ile ilgili fikir vermektedir. Bu teste göre aletin ucunda bulunan hareketli mekanizmanın
duvara çarpıp geri tepmesiyle elde
edilen sayı alet üzerindeki mekanizmadan okunmaktadır. Bu ölçümlerin tüm yüzeyde ve birkaç okumayla
yapılması duvar taşlarının dayanımı
ile ilgili tehlikelerin tanımlanmasına
yardımcı olmaktadır.
Kontrollü olmayan ortamdan giderilemeyen bağıl nem ve rutubetlenme nedenleri olarak; yönetim zaafiyeti, bakım, nem, zayıf havalandırma, bina ile ilgili operatör ve kullanıcılar, iç ortam hava kalitesi, termal konfor, yapı malzemeleri, iç ortam mikroklimaları, iç döşeme, dış
ortam hava koşulları, mevsimsel değişim, coğrafi durum, toz, organik
malzemeler, binanın kullanımı, bina

Şekil 7. Schmidt Çekici yapılan ölçüm

servisleri, tasarım ve yapım, sıcaklık gösterilebilir. Bu tehlikelere karşı
önlemler alınmalıdır.
Kirletici gazlar konusunda ilgili
kurumlardan faydalanılarak (Belediyelerin hava kirletici ölçüm istasyonları veya meteoroloji verileri) sürekli bilgi alınmalı veya bina iç/dış ortamında hava kirliliğine yönelik ölçümler yapılmalıdır.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Kargir yapıların yoğun olarak bulunduğu kentsel sit alanlarındaki kargir yapılar veya kargir müze yapılarının en iyi bir şekilde korunması;
tüm tehlikelerin tanımlanması ile bu
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risklere ilişkin izleme, değerlendirme faaliyetlerini ve müdahaleyi gerektiren ayrıntılı bir eylem planını
kapsar. Bu plan sonucunda, tanımlanan risk oluşturma ihtimali bulunan
tüm tehlikeler kabul edilebilir/tolere edilebilir düzeye indirgenmelidir.
Sürekli gözden geçirme ile de daha
sonra alınması gereken ek tedbirler sisteme entegre edilmelidir. Tüm
bu çalışmalar başarılı Risk Yönetim
Sistemi’nin bir parçasıdır.
Yapıların bulunduğu çevrede
(bina, yapı malzemesi, ikamet eden,
ziyaretçi potansiyeli vb.) yapıyı tehdit edebilecek fiziksel, kimyasal ve
biyolojik tüm tehlikeler tanımlanmalı, tüm bu risklerin azaltılması ve en
aza indirilebilmesi için gereken önlemleri içeren analiz çalışmaları yapılmalıdır.
Beylerbeyi Sarayında yapılan
“Beylerbeyi Sarayında Risk Analizleri ve Koruyucu Tedbir Önerileri” konulu doktora çalışmasında yukarıda
sayılan kargir yapılara etki eden tüm
tehlikeler belirlenmiş, ölçümler sonucu elde edilen veriler ışığında risk
değerlendirme çalışması yapılmıştır.
Risk değerlendirmelerinde kalitatif
ve kantitatif pek çok yöntem kullanılmaktadır. Risk değerlendirilmelerinde tehlikelerin meydana gelebilme
ihtimali ile bu tehlikeler sonucu yapıda oluşabilecek hasarın etki derecesini öngörme amaçlanmaktadır.
Risk analiz çalışmasına ait sonuçların değerlendirilmesinde TÜBİTAK TÜSSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) tarafından geliştirilen HTEA analiz (Hata
Türü Etki Analizi-FMEA) kullanılmıştır. Bu yöntem uzay, uçak sana-

Şekil 8. Kentsel Sit Alanı Risk
Yönetimi Sistemi

yi gibi sıfır hata gerektiren sektörler
için oluşturulmuş daha sonra endüstriyel alanda kullanılmıştır. Son yıllarda kültürel mirasın korunmasına
yönelik pek çok çalışmada da yöntemden faydalanılmıştır. Problemleri tahmin ederek onları önlemeye yönelik güçlü bir analiz ve değerlendirme yöntemidir. Bu analiz formülasyonu daha da geliştirilerek BSRA
(Beylerbeyi Sarayı Risk Analizi) ortaya konmuştur. Tehlikeler belirlenirken hem etkisi hem de olasılığının
yüksek olması ve en fazla risk oluşturma potansiyelinin bulunmasına
dikkat edilmiştir. Etki analizlerinde TÜSSİDE’nin belirlediği kriterler
BSRA’ne uyarlanarak, zaman kriteri
yerine riskin meydana gelmesi durumunda Beylerbeyi Sarayı’nın tekrar
işlevini yerine getirinceye kadar hasarın ne kadar zaman kaybettireceği,
maliyet kriteri yerine riskin meyda-
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Tablo 3: Risk Analizinde kullanılan tablolar etki-olasılık risk önem derece tablosu, etki
olasılık değerlendirme sonuçlarına göre önceliklerin 3 sınıf halinde belirlenmesi
ETKİ

Derecesi

Puan

yıkıcı

5

majör

4

orta

3

minör

2

etkisiz

1

OLASILIK

Derecesi

Puan

gerçekleşme ihtimali çok yüksek (%80-%99)

çok büyük

5

zaman

maliyet

performans

süreyi > %20 arttırır.

maliyeti > %20 arttırır.

performans kabul edilemez.

süreyi %10-%20 arttırır.
süreyi %5-%10 arttırır.

maliyeti %10-%20 art-

performansı büyük öl-

tırır.

çüde etkiler.

maliyeti %5-%10 arttırır.

performansı orta düzeyde etkiler.

süreyi < %5 arttırır.

maliyeti < %5 arttırır.

performansı kısmen etkiler.

önemsiz süre artışı/etkisi yok

önemsiz maliyet artışı/

performansa etkisi

etkisi yok

önemsiz/etkisi yok

olasılıklı
gerçekleşme ihtimali yüksek (%51-%79)

muhtemelen

4

herhangi bir şey söylenemez (%50)

belki

3

gerçekleşme ihtimali düşük (%20-%49)

az bir olasılıkla

2

gerçekleşme ihtimali çok düşük (% 1-%19)

nadiren

1

na gelmesi durumunda ne kadar maliyet oluşturacağı, performans kriteri
yerine riskin meydana gelmesi durumunda kalitenin ne ölçüde kaybolacağı kriterleri araştırılmıştır.
Risk önem derecelerine göre her
bir tehlike için ayrı ayrı olmak üzere
etki ve olasılık kriterleri için, eserde
oluşturabileceği risk derecesine göre

1 den 5’e kadar değer verilmiş, böylece bir risk matrisi elde edilmiştir.
Çevresel kaynaklı riskler ÇT, biyolojik kaynaklı riskler BT, insan kaynaklı riskler İT ve afet kaynaklı riskler AT olarak gösterilmiştir. Risk sınıflandırma (önceliklendirme matrisi) grafiklerinde, X eksenindeki olasılık ve Y eksenindeki etki değerleri-
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Tablo 4: Beylerbeyi Sarayı için belirlenen bazı riskler
No

ID

Tehlikeler

ÇT1

Risk 01

Uygun olmayan bağıl nem
ve sıcaklık

ÇT2

Risk 02

Uygun olmayan ışık

ÇT3

Risk 03

Uygun olmayan hava
kirletici koşulları

ÇT4

Risk 04

Rutubet

ÇT5

Risk 05

Yapı malzemesi
kaynaklı risk

ÇT6

Risk 06

Gürültü

BT1

Risk 07

Mikrobiyolojik aktivite

BT2

Risk 08

Böcekler

BT3

Risk 09

Toz

BT4

Risk 10

Otsu bitkiler

İT5

Risk 15

Altyapı riski

AT1

Risk 17

Deprem

AT3

Risk 19

Yangın

AT4

Risk 20

Su baskını

nin kesişim noktaları riskin grafikteki konumunu belirlemektedir. Tüm
tehlikeler kendi gruplarına göre yazılmış, çalışmada tespit edilen verilere göre etki ve olasılıkları öngörülmüştür. Risk analizi metodunda etki; za-

man, maliyet ve performansın aritmetik ortalaması yoluyla bulunmaktadır. Bulunan bu değerle olasılığın
çarpımı neticesinde risklerin öncelik
sıralaması bulunmuştur.
Beylerbeyi Sarayı için toplam 22
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Şekil 9: Beylerbeyi Sarayı risk önceliklendirme matrisi

adet risk belirlenmiş olup, bu çalışmada 14 adet riske yer verilmiştir.
Risk analiz çalışmasından sonra
elde edilen önceliklendirme matrisinden anlaşılacağı üzere risk analizi sonuçlarına göre yapılan risk önceliklendirilmesinde; uygun olmayan bağıl nem ve sıcaklık, deprem, uygun
olmayan hava kirletici koşulları, yangın, rutubet, yapı malzemesi kaynaklı riskler, uygun olmayan ışık yüksek
risk; altyapı riski, böcekler, su baskını, mikrobiyolojik aktivite, otsu bitkiler, toz orta risk; gürültü az riskli
olarak öngörülmüştür.

SONUÇ
Risk analizi, gözlemsel ve ölçme çalışmaları sonucu elde edilmiş
bilimsel veriler ışığında yapılmış

bir öngörüdür. Kargir yapılara etki
eden tehlikelere yönelik yakın, orta
ve uzun vadede bir tedbir alınmadığı
takdirde risk söz konudur. Risk değerlendirilmesinde bu husus dikkate
alınmalıdır.
Kargir yapıyı etkileyen sorun ve
nedenlerinin tespit edilmesinden
yani teşhis aşamasından sonra koruma yani uygulama aşamasına geçilmelidir. Hasara götüren süreçteki
nedenler anlaşılmadan binaya yapılacak aktif müdahale yanlış olup, bu
durum daha büyük hasarlar meydana
getirip; zaman, para ve emek kaybına
neden olabilir.
Yapılan bu çalışmalar sonucu elde
edilmiş risk haritaları, risk değerlendirme önceliklendirme matrisleri karar vericilerin müdahale karar-
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ları açısından zaman kazandıracak;
bu da eserin yapılacak müdahalelerle
kurtulmasını sağlayacaktır.
Direkt olarak esere müdahaleden
önce alınacak hasarı önleyici pasif koruyucu tedbirler çok önemlidir. Yapılan istatistiklerde olası bir risk meydana gelmeden önce esere yapılacak
küçük bir yatırım, büyük maliyet gerektirecek hasarı önleyecektir. Bu nedenle eserlerin önleyici koruma çalışmalarına gereken öncelik verilmelidir.

Değişik yöntemlerle uygulanabilecek kalitatif ve kantitatif risk
analiz çalışmaları yaşayan süreçler
olup bir kez yapılmamakta, periyodik olarak yapılan çalışmalarla sürekli olarak gözden geçirilmekte ve
olası hatanın etkisi en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla
risk analiz çalışmaları, ülkemizde
son yıllarda yükselen tarihi değerlerimizi koruma bilincine önemli
katkılar sağlayacaktır.

TEŞEKKÜR
Beylerbeyi Sarayı Risk Analiz Çalışması için İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi ile TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na teşekkür ederim.
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SÜLEYMANİYE CAMİİ YAZILARI 2012 YILI
RESTORASYONU
Prof.Dr. HÜSREV SUBAŞI*
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Süleymaniye Camii’nin üç yıl süren restorasyonunun son altı ayında sadece
hatlarla ilgili olarak sorumluluk üstlendim. Ben hat sanatının inceliklerini son dönemin büyük kaynaklarından merhum Hamdi Aytaç’ın yanında almış biriyim. Onun yanında hatta başlamış olmak ileriki dönemlerde benim branşımı da şekillendirdi.
On beşe yakın yeni yapılan camide
yazı tasarımlarımız, uygulamalarımız var. Bununla beraber geçtiğimiz
yıllarda Edirne Üçşerefeli Camii’nin
avlusunda tahrip edilmiş rumileri düzeltmeye yönelik çalışmalarımız
oldu. Ardından Üsküdar’da Şemsi
Paşa Camii’nde bir çalışmamız oldu.
Onun hemen akabinde de Sinan’ın
en küçük camiinden Sinan’ın en büyük camiine -Süleymaniye’ye- bir
sıçrama gibi kendimi Süleymaniye
Camii’nin kubbesinde buldum. Doğrusu böyle bir teklif geldiği zaman
önce bir keşifte bulundum. Ne yapabilirim? Durum nedir? Her ne kadar
o alanla ilgili de olsanız, yıllar boyunca gelip gittiğiniz yerleri müşteri
olarak değil de şoför olarak gittiğiniz
zaman işler değişir. Hazır arabaya
bindiğiniz zaman hangi yoldan hangi
sokaktan gittiğinize tam olarak bakmazsınız ama arabayı size verirlerse sokak sokak yolları çok iyi bilmeniz gerekir. Daha dikkatli olmak zorundasınız. Sadece ne kadar yazı iş
var, ben onun altından nasıl kalka-

rım dediğim ön tespit üç günümü
aldı. Böyle bir işe gireyim mi, girmeyeyim mi? Önerilen vakit altı aydı.
Hatta daha da az, ramazan bayramına yetiştirmek gerekiyordu. Biraz
hayıflandım, bu alanda çalışan hiç
kimse böyle bir şerefe hayır demek
istemez. Şeref olarak istemez ama
o işi kaldırabilecekseniz gireceksiniz. Kendinizi bilmek de bir fazilettir. Kaldırabilir miyim? diye düşündüm. Sonra bir kanaat geldi, birkaç
kaç gün düşündüm. Bir ön rapor hazırladım ve çalışmalara başladım.
33 yıl kadar Marmara Üniversitesi,
İlahiyat Fakültesi, İslam sanatları
ve Tarihi hocalığı yaptım, hat hocalığı yaptım. Son olara Fatih Sultan
Mehmet Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde dekanlık yaptım. Buraya herhangi biri çıkıp iş üstlenmemeli o manada söylüyorum…
Kubbe yazısı çinko üzerine yazılmıştı. Tabii bunu yukarı çıktığım
zaman gördüm. Çinkonun içerisinde çiviler var. Bunlar zaman içerisinde korozyona uğramış, tahrip olmuş. Bunların tamir edilmesi lazımdı. Bilim Kurulu’ndaki ilgili arkadaşlar, malzemeci arkadaşlar gereken
kararları almışlar. Bu çalışmayı yapınca ortaya böyle bir tablo çıkmış.
Bunu görür görmez çok üzüldüm ve
şaşırdım. Alınan rölöveleri gördüm.
Rölöve almak eğer hattat değilseniz
çok zor bir şey. Restorasyon çalışmalarında nakkaş olarak kalemkâr olarak bulunan arkadaşların mutlaka

* Prof.Dr. Hüsrev Subaşı, e-posta: husrevsubasi@mynet.com
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hat eğitim alması lazım. Sülüs, talik
vb. nedir bilmesi lazım, kalem tutması lazım. Bu en azından yabancı
kalmamak adına, ehliyet iddiası adına değil. Bu alanda maalesef öyle insanlar var ki… Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun dediğinizde, on beş yıldır diyor. On beş yılda şunu öğrenemedin mi diyorsunuz… Çok da kızmaya hakkımız yok. Kendi kimliğimizi, kendi sanatımızı, kendi kültür
mirasımızı daha yeni yeni tanımaya
başlıyoruz. Okumaya, anlamaya başlıyoruz. Mutlaka ileri safhalara geçeceğiz. Ancak daha fazla eser tahrip
olmadan olsa... Eskiden üç eser tamir edildi dendiği zaman eyvah gitti derdik. Şimdi imkanlar arttı. Yetişmiş teknik elemanlar yeteri kadar
yoksa o zaman yanlışlıkla, istemeyerek yapılan tahribatın boyutu daha
da artmış oluyor. Eskiden maddi imkanlar, restorasyon için devletin imkanları bu kadar iyi değildi. Şimdi
kanunların getirdiği yeni imkanlar
var. Şimdi her yer şantiye gibi. Bu
durum bir bakıma güzel, bir bakıma
endişe verici… Yeteri kadar yetişmiş
teknik elemanlarla mı yapılıyor konusunda sıkıntılar hala var. Bu işin
içinde hat nedir? Hattat kime denir?
Bunu dahi kaba saba biliyoruz.
Şu yazının üzerine ne yapabiliriz diye ona dokunmadan bir ay gittik geldik. Alınan rölöveyi bize çıkardılar. 8 metre çapındaki bu yazının rölövesi itinalı alınmış. Süleymaniye gibi bir cami ve onun kubbesine
bir daha kim çıkacak, ne zaman çıkacak?
150 yıl evvel Abdülfettah Efendi
çıkmış, bu yazıyı yazmış. 1950’lerde bir restorasyon geçirmiş cami an-

cak yarım kubbelere kadar çıkılmış,
ana kubbeye çıkılmadan restorasyon
bitmiş. Bunlar tabii omuzlarımızdaki yükün ağırlığını hissettikçe bazen yoruluyorsunuz… Neden? Eline fırsat geçmiş, bunu anlayan kaç
kişi var. Yazıp geçersin… Kim anlar?53 metre aşağıdan bakacaklar zaten. Bunları demek mümkün. İnsanların çoğunu da kandırırsınız. 100
kişiden 99’unu kandırırız ama bir
de vebal var. Sen bu kültürün çocuğusun… Nasıl olabilir? Ne gerekiyorsa onu yapmalısın. Bilginin bittiği yerde bilen adamı arayacaksın. Peşini bırakmayacaksın, bulana kadar
kırk kapı arayacaksın… Bulamadın
mı? Bilmiyor olarak müdahale etme.
Bu işin vebali çok büyüktür. Bu duygu içinde olursak başarırız. Ama ehliyet, dikkat, vebal duygusu, emanetçi olduğumuzun hissedilmesi bunlar çok önemlidir. Tabi kalıbı gördük, o bize bir miktar ferahlık verdi.
Ondan sonra ne yaptık ana kalıptan
lokal kalıplar alarak, lokal çalışarak
gittik. Şimdi burada bir takım problemler var. Süleymaniye Camii’nin
kubbe yazılarının restorasyonunda…
Kubbe yazısında bir harf eksik. Kim
yazmış? Abdülfettah Efendi, devrin
büyük hattatlarından. Şefik Bey ile
beraber zelzeleden sonra Bursa Ulu
Camii’nin yazılarını ayağa kaldıran
kişi. Başarısını ispatlamış bir adam.
O nasıl unutur? Unutmaması gerekir. Unutulan nedir? Bir harf… Nedir orada yazılı olan? Ayettir... Ayette bir harf eksik yazma lüksümüz
var mı? Yok! Bir harf ekleyemezsiniz
Kuran-ı Kerime, bir harf çıkaramazsın. İnsanlar yanılabilir. Bunun için
bir araştırma gerekiyordu. Abdülfet-
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tah Efendi’nin o dönemde, o yıllarda
yazdığı yazılardan otuz tane yazıya
ulaştım. Bunlardan bir tanesinde “Lâ
te’huzühû’nun” he’si Abdülfettah’ın
unuttuğu he’ye benziyor. Bir de tabii
bir hattatın herhangi bir yazısını alamazsınız. Çünkü hattatın gençliğinde, orta yaşlarında ileriki yaşlardaki
hatları değişebilir, üslup değişebilir.
O zaman bu konuda ne yapabiliriz?
Süleymaniye Camii’ndeki yazının yazıldığı tarih 1860’lara yakın tarihlerde yazdığı bir yazıda he’yi bulduk.
Bu he’yi kalem kalınlığına getirdik.
Şuradaki “min ba’dih”sözünde ayeti kelimenin manası şu; “Yerleri gökleri bizim için yaratan Allah’tır. Onları kuvveti ve kudreti ile ayakta tutan
O’dur. Eğer bu bir çökerse ondan başka
kim vardır. Oradaki he zamir ve Allah anlamına geliyor. “innehüm imbadi” da’dan sonra oraya bir he koymamız gerekiyordu. Şeddeyi yukarı kaldırdık. şeddeyi de buraya getirdik. He’yi oturttuk ve bu şekilde boşluğu doldurduk. İleriki kademelerde
ona benzer harekeler var. Aynı harekeler dağılmadan bir anlamda düzelme yapmış olduk.
Genel manada üstün harekeleri
üstlere taşınmış, oradaki boşluk belki kendisi yazsaydı aynı şekilde yapacaktı. Zaten hat ekibinden yer alan
arkadaşlarla uzun uzun siz Abdülfettah olsaydınız bu he’yi nereye koyardınız diye konuştuk. Fazla alternatifiniz yok. Burada Arapça bilmeniz
gerekiyor. Ayetlerle nüfuz konusunda altyapı gerekiyor. Diyelim ki hattatsınız bir noktada tıkandınız, ilahiyatçılardan yardım alacaksınız. Bu
işte ilerlemek istiyorsanız Arapça öğreneceksiniz, ayet hadis kültürünüz

olacak. Eğer bu işi yapmak istiyorsanız yani diyelim ki Arapça bilmeyen
hattat bir ayeti çok kolay yanlış yazabilir. Ne yapacak Kuran’a bakacak.
Telaffuz etmediğimiz ama yazılan
harfler vardır Kuran’da yani Arapçada. Bunlar teknik konular... her biri
kendi içinde bittirildi. Aşağı yukarı
bunun etüdü; tespitler, malzemeler,
boyalar bir buçuk ay sürdü, hemen
dokunamadık.
Bir şeyi daha tespit ettim.150 yıl
evvel yazı oraya tozlanırken nakkaşlar, kalemkârlar dört ayrı parçadan
yazıyı tozladıklarını anladık. Yalnız birinciyi, ikinciyi tozlayıp hemen öbürlerine geçtikten sonra en
son tozladıkları zaman geri planda bir yerde biraz kaydırma yaptıklarının farkına vardıklarını ama dönemediklerini gördük. Muhtemelen verilen zaman bitmiştir. Yoksa
geri dönebilirlerdi. Yazının sonuyla
başlangıcının birbirlerine fazla yaklaştırdıklarını gördüm. Niye bir buçuk ay oturup düşündüm? Olay belli,
işin ne yapılacağı belli… 150 yıl evvelki kalemkâr ekibinin yaptığı hatayı düzelteyim mi düzeltmeyeyim mi?
Restorasyon ilkeleri diyor ki bulduğun gibi koru! Şimdi biz hem restorasyon yapıyoruz hem de sanatçıyız.
Bütün Elif- Lam aralarına bakıyorsun, oraya baktın mı sıkışık… Sanatçısın ayetini koruyacaksın restorasyon sanatçı iyi bir yandan da ilahiyatçı olmak zorundasın. O he’yi eksik yazamazsın. Böyle yazı restorasyonunun kendi içinde bazı problemleri var. Hatta bu geometrik döngülerde bile 150 yıl evvel çok acele hareket edildiğini tespit ettim. Detaylara girmeyeceğim. Yarım kubbeler-
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de raporlara göre zemin hazırlandı ve
üzerine sıfırdan çalışıldı. Tromplardaki tahribatlarda uygulama çoğu zaman sıfırdan yapıldı. 1950 tarihindeki restorasyonda rutubet sebebiyle bozulan yerlerde çimento sıva yapmışlar. Bilim Heyeti çimentolu uygulamaların Süleymaniye Camii’nde
alınmasına karar verdi. Uygulamada
çimento sıvalar söküldü.
Teknik bir konu; caminin içine
girdiğinizde, kıbleye doğru yöneliyorsunuz orada yukarıda sağ ve sol
pandantiflerde yazılar var. Mana
anlamında bakıyorum sağ tarafta
Allah’ı yücelten ifadeler, sol tarafta
“Başarıyı bana veren Allah’tır” yazıyor. Bu metni seçen Sinan niye

böyle koysun metinleri… Böyle büyük bir eseri ben yaptıysam benden
değildir Allah lütfetti bana bunu”
imansıdır. Böyle bir ayeti seçip de
başarıyı bana veren Allah’tır ayetini seçip oraya koyan bir mimar
bunu kastediyor olmalıdır. Kuzeye
bakan pandantif üzerinde “Ey peygamber her şeyi yaratan Allah’tır.”
Her şeyi yaratan ifadesi öne konur, kıble tarafına… “Başarıyı veren Allah’tır” imza gibi arka tarafa konmalıdır. Ekipteki arkadaşlara eski fotoğrafları sorduk. Alman
Arkeoloji’den elde edilen fotoğrafları incelediğimizde yerlerini değişmiş olduğunu tespit ettik. Yerlerini değiştirdik.

Bu bildiri; Hüsrev Subaşı’nın, 13-14 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri’nde yapmış olduğu sunumun deşifresidir.
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TARİHİ YAPILARDA PEYZAJ SORUNLARI
Yrd. Doç.Dr. ÇAĞATAY SEÇKİN*
Tarihi yapılarda peyzaj sorunlarını
İstanbul için yaptığımız uygulamalar
üzerinden, kendi düşüncelerimi de
aktarabileceğim bir sunum şeklinde
hazırladım. Ne yazık ki Türkiye’deki
tarihi peyzajların korunması konusunda biraz geç kalmış durumdayız.
Ayrıca, yazılı ve çizili kaynak eksiğimiz de var. Avrupa’da, özellikle batı
kültürlerinde tarihi peyzajların çok
daha iyi korunmuş ve günümüze aktarılmış durumda olduğunu görüyoruz. Hem kurumumuz hem de üniversitemizde yaptığımız çalışmalarla,
elimizden geleni yaparak bu alandaki çalışmaları daha ileriye götürmeye
çalışıyoruz. Sunum dahilinde tarihi
peyzajın tanımını yapmak arzusunda
değilim ama tarihi peyzajı yapılar ile
bir bütünlük içerisinde ele almak gerektiğini düşünerek bu sunumu hazırladım. Tarihi peyzajların öneminin ötesinde, tarihi peyzaj kavramının Türkiye’deki tarihi yapılarda nasıl bir önem arz ettiğine ve bunun
yapılarla ilişkisi üzerine görüşlerimi
sorunlar üzerinden aktaracağım. Öncelikle peyzajın yol açtığı zararlardan
bahsetmek ve onun üzerinden bir takım tenkitler yapmak istiyorum..
Canlı peyzaj malzemesinden kaynaklanan sorunları; doğrudan verdikleri zararlar ve dolaylı yoldan verdikleri zararlar olarak ikiye ayırabiliriz. Göstereceğim örneklerdeki ağaçlar veya bitkisel materyal ya da canlı malzemeler... Peyzajın sadece bitkisel materyal zararlarından konu* Yrd.Doç.Dr. Çağatay Seçkin, İTÜ, Mimarlık Fakültesi

şuyoruz ama peyzaj sadece bir bitki
topluluğu değil tabii. Bunların verdiği zararlardan bahsettiğimiz örneklerde, hep dikilen ağaçlar veya alanda bulunan ağaçlar söz konusu tarihi yapılardan çok genç, çok sonra dikilmiş ağaçlar... Tarihi yapıyla değer karşılaştırılması yapıldığı zaman
biraz ekside kalan materyaller. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman iki
tür zararları vardır ağaçların. Doğrudan verdikleri zararlar ve dolaylı yolla verdikleri zararlar. Doğrudan verdikleri zararları; yapısal, fiziksel drenaj ile ilgili sorunlar. Dolaylı yoldan
verdikleri zararlar ise toprak çökmesi
ya da kabarması, tarihi mekân algısına ilişkin sorunlar ve mekan kimliğine ilişkin sorunlar olarak sınıflandırılabilir.
Doğrudan verdikleri zararlara
baktığımız zaman; doğayla insan yapısının oldukça şiddetli bir şekilde
çatıştığını gösteren örneklerle karşılaşıyoruz. Bazen alınan bir takım kararlarla doğanın gücüyle karşı karşıya gelebiliyoruz. Bazen biz doğaya
müdahale ediyoruz, bir şekilde ıslah
etmeye çalışıyoruz ama çoğunlukla doğa istediğini yapıyor. Zararlar
oluşmadan tedbirler almak gerekiyor.
Ancak ne yazık ki sadece ülkemizde
değil dünyada da durum aynı... Bitkisel materyalin bakımı ve sürdürülebilirliği konusunda; doğanın ürettiği ve tanrının yarattığı objelerden
çok kendi yaptıklarımızla ilgilendiğimiz için, doğanın ne yaptığı, nasıl
geliştiği, nereye doğru gittiği ile ilgi-
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lenmiyoruz. Ağaç kökleri mümkün
olduğu kadar ileriye uzayarak, gelişmeye, büyümeye çalışıyor, bir şekilde
yapılan yollara ve binalara zarar verebiliyor. Geçtiğimiz yıl peyzaj projesini tamamladığımız ve korunması konusunda restorasyon çalışmalarına devam edilen Süleymaniye Camii avlusundan uygulama öncesi çekilmiş fotoğrafları paylaşmak istiyorum. Ağaçlar yol döşemelerini kökleriyle dağıtmışlardı. Köklerin böyle zararlar verdiğini bildiğimiz halde yine de Süleymaniye Camii’nin ve
diğer camilerimizin duvarlarının kenarına ağaçlar dikmeye devam ediyoruz. Birtakım tablolar üzerinden
mesafe ölçülerini vereceğim sizlere.
Ağaçların bilimsel açıdan hangi mesafede olması gerektiğini de daha net
bir şekilde görebileceğiz. Bu şekilde
bir duvar kenarında çok sıradan ve
sanki rastgele dikilmiş ağaç sırasının
hem bitkisel peyzaja hem de mevcut
yapısal dokuya nasıl bir katkısı var?
Onu sizin takdirinize bırakıyorum.
Bunun dışında köklerin başka türlü zararları da var. Bu özellikle Fatih
Camii restorasyonu sırasında karşılaştığımız bir durumdu. Kökler özellikle drenaj borularına zarar veriyorlar çünkü kök doğal olarak suya gitmek istiyor ve suya gittiği zaman boruları dağıtabiliyor. Fatih Camii’nin
kanallarından çekilmiş fotoğraflardan köklerin derinlere giderek, drenaj borularını nasıl dağıttığını görebiliyoruz.
Fatih Camii’nin ihata duvarları
derzlerinde de ağaç köklerinin, uzuvlarının yol açtığı zararlar görülebilmektedir. Bu durum tamamen bakımsızlıktan oluşuyor. O ağaçları ko-

rumak adına çaba sarf ederken ağacın istemeden de olsa kendi hayatını sürdürebilme mücadelesinde buna
benzer sonuçlarla karşılaşıyoruz. Fatih Camii’nin çevresindeki ağaçların kök gelişimleri göstermek açısından incelediğimizde köklerin binaya
doğru hızlı bir şekilde ilerlediği hatta
burada kök budaması yapıldığı halde
çok hızlı bir şekilde binanın duvarlarına yol aldığı tespit edildi. Eğer
ağaçları kontrollü bir şekilde büyütmezsek yapraklar; saçaklar, dereler
ve su giderleri için ciddi sıkıntı oluşturur. Bunlar için önlemler var; derelere uygulanabilecek şiltler, kafes
sistemleri var. Düzenli bir şekilde temizlendiği takdirde bu sıkıntılar da
minimuma iner mutlaka.
Süleymaniye Camii’nde de göstereceğim belgelere benzer şekilde 1880 yılına ait bir belgede Fatih
Camii çevresinde herhangi bir ağaca rastlanmıyor. Bu durum biraz hileli olabilir çünkü diğer cephelerde
ağaçlar olabilir. Ancak fotoğrafta görülen cephede hiç ağaç yok. Yapı gayet net bir şekilde kütlesiyle ortaya çıkmış durumda. Biz ağaçlara neden sonradan ihtiyaç duyuyoruz?
Herhalde ruhsal açıdan orada bir takım bitkisel objeye ihtiyaç duyuyoruz ve rastgele ağaç dikebiliyoruz.
İstanbul’da büyük camilerde değil
ama küçük camilerde cami görevlisinin avluya ağaç diktiğini ya da domates salatalık vb. unsurları yetiştirmeye başladığını görüyoruz. Bu durum kötü niyetle yapılmamakla birlikte tarihi yapıya zarar verebilmektedir. Aynı şekilde ağaçların yapılar
üzerine uzaması sonucu çok sık karşılaşabilen bir sorun yosun ve liken
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oluşumu… Bu göz ardı edilebilecek
bir unsur değil, çünkü ağacın sağladığı atmosfer bu gelişmelerin olmasına neden oluyor. Bir başka kötü sonuç ağaç diplerinin yakınlarındaki binalara ışık engeli… Bizim fiziksel olarak doğrudan zararlarından sayabileceğimiz sıkıntılardan. Devrilen
ağaçlar da hepimizin tahmin edebileceği gibi başka bir sıkıntı... Bakımsızlıktan tarihi yapılarımız içerisinde
bazı ağaçların devrildiğini biliyoruz.
Yapılan bir araştırmaya göre devrilen ağaçların %53 köknar-çam, %36
meşe, %9 gürgen-kayın olduğu tespit edilmiş durumda. Demek ki bu
türdeki ağaçların bulunduğu ortamlarda çok daha sık bakım yapılması
ve o ağaçların daha dikkatli dikilmesi gerekiyor. Çünkü geriye ihmal edilebilir %2 gibi bir oran kalıyor. Bu
4 grup ciddi bir şekilde tehlikeli durumlar doğurabiliyor.
Hüsrev Kethüda Darulkurrası’nda
yapıya yaklaşık 25-30 cm mesafede
çıkmış olan bir defne ağacı vardı.
Ağaç tamamen Darulkurra’nın temellerini zorluyordu. Bu durum net
bir şekilde fark edilebiliyor. Bu kadar yakın mesafedeki bir ağacın binanın algısına da ciddi zararları var.
Fakat bu ağaç bir şekilde tescillenmiş ve binanın kenarında durarak
binaya zarar vermeye devam ediyor.
Siz restorasyon yapsanız dahi çok
bir anlamı yok. Tabii sadece ağaçlar
mı? Aynı yapıda; yapı duvarına dayanmış betonarme bir takım yapılar
binanın nefes almasına izin vermeyecek şekilde inşa edilmiş durumda.
Peyzajın dolaylı yolla verdikleri zararlar vardır. Bunların üzerinde pek fazla durulmuyor. Bunlardan

en önemlisi toprak çökmesi… Toprak çökmesi her toprakta çok net bir
şekilde görülen bir şey değildir. Özellikle killi toprakların bulunduğu
alanlarda -İstanbul’da da böyle bölgeler var- görülür. Toprak çökmesi nedir? Ağaç kökleri suya ihtiyaç duyuyorlar ve yaz aylarında toprağın rutubetini çekmeye başlıyorlar. Bunların çok büyük ağaçlar olduğunu tahmin ederseniz su ihtiyaçları ve suya
uzanma şekilleri, yöntemleri ve güçleri de tahmin edemeyeceğimiz kadar
büyük olur. Diyagramda; kış ve yaz
aylarında ağaçların varlığının rutubete olan etkisi, kuraklaşmanın oluşumu görülüyor. Toprağın kuruması
neticesinde çökmeler ve binanın temellerinde ciddi zararlar oluşturabiliyor. Çatlaklara ve bir takım zararlı
değişimlere neden oluyor. Bir başka
kesit diyagramında kökün merkezinden uzaklaştıkça kuraklığın etkisinin
azaldığı görülüyor.
Sadece bilgi vermek anlamında
bir araştırmanın daha sonuçları paylaşmak gerekirse; ağaçların binaya
olan minimum mesafeleri verilmiş ve
bu mesafeleri koruyarak ağaç diktiğimiz zaman bir tehlikelerden arz etmediğini kabul ediyoruz. Bu mesafeler içindeyken hem dolaylı olarak
hem de sözünü ettiğimiz tehlikeden
dolaysız yollarla binaya zarar verme
durumunda olurlar. Dikkat çekenlerden örnek olarak; serviler 20 metre, kavaklar 35 metre … Bu ölçülere dikkat etmek ve tür seçimine özen
göstermek gerekiyor. Bir başka ilginç tablo ise batıda korumacıların
ve peyzaj tasarımcılarının kullandığı
bir diyagram yapının boyuyla yatay
mesafe ve ağacın boyuyla binaya olan
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uzaklığın arasındaki oranları gösteren bir tablo… Örnek olarak 16-23
metre boyunda bir ağacın 13 metre
bir mesafede olması... Ağaçların nasıl
bir mesafede olması gerektiğini gösteren bir araştırma.
İkinci olarak; tarihi mekan algısı... Süleymaniye Camii’nin havadan çekilmiş bir fotoğrafına baktığımızda, camiyi en iyi şekilde böyle algılayabildiğimizi fark ediyoruz. Camiyi göz hizasından 1.70cm ya da
1.80 - 1.90cm insanların göz hizasından görmeye çalıştığımız zaman
bu şekilde algılayamıyoruz. Süleymaniye herhalde Türk-Osmanlı mimarisinin şaheserlerinden bir tanesi
olarak herkes tarafından kabul edilmiş bir yapı. Bununla ilgili bir kaç
şey söylemek istiyorum. 1586 tarihli bir minyatüre baktığımızda – tabii minyatürün gerçekçiliği tartışmalı – bir rölöve planı olmasa da ağaçların binayla olan mesafesini algılayabiliyorsunuz. Gravürlerin biraz
daha gerçekçi olduğunu kabul edersek eğer 1680, 1839 ve 1853 yıllarına ait gravürlere baktığımız zaman; binanın yakın çevresinde çok
yoğun ağaçlandırmalar göremiyoruz.
Cumhuriyet sonrası yıllarda çekilmiş
fotoğraflarda bile şuan ki gibi yoğun ağaçlandırma yok. Hatta ağaçların boyutlarından yaşlarının oldukça
genç olduklarını da anlaşılıyor. Ama
bugün göz hizasından baktığımız zaman Süleymaniye Camii arkada algılanamıyor. Bunun sebebi ne yazık ki
çok değer verdiğimiz, savunduğumuz
bitkisel materyaller. Aynı şekilde dışarıdan içeri baktığımız zaman duvar
kenarlarında kullanılmış farklı türlerde, her hangi bir sürekliliği ve kimli-

ği de olmayan bitkisel elemanlar.
Hüsrev Kethüda Darulkurrası’nı
da ancak hava fotoğrafından algılayabiliyoruz ya da kış döneminde çekilmiş fotoğraflarından. Çünkü biri
30cm ve diğeri 60cm mesafede iki
tane dev ağaç yapının önünü kapatmış durumda.
Sultanahmet Camii ile ilgili son
dönemde meydan ve cami çevresiyle ilgili gelişmeleri izliyoruz. Bu arada şu anki tartışmalarla hiç alakası
olmamakla birlikte geçmişten gelen
bir takım ağaç silsilesini görüyoruz.
Bunların nasıl olması gerektiği ve bu
ihata duvarı ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğu, camiye nasıl bir katkı
sağladığı düşünülebilir. Kendi açımdan değerlendirdiğimde bu iki ağaç
sırasının kurduğu mekansal kimlik
açısından bir katkısı var mı diye düşündüğüm zaman karşısındaki ağaç
sırasının bir katkı sağlayamadığını görebiliyoruz. Bu durum çokta bilinçli bir ağaçlandırma yapılmadığını
düşündürüyor.
Tedavi yöntemlerine değinirsek; dal budaması ve kök budaması
gibi yöntemler mevcut. Sunumumda
ağaçları engelmiş gibi anlattık. Buna
benzer iyi örnekler de var aslında
ama bizim elimizde böyle örnek olduğu zaman üzerine gitmemiz gerekiyor galiba.
Glastonbury thorn dedikleri Glastonbury alıcı biflora olarak adlandırılan yaz ve kış senede iki kere açan
alıç. Normalde alıçlar senede bir kere
açıyor. Bu alıçın iki kere açmasının
ilginç bir hikayesi var. Efsaneye göre
İsa’nın son akşam yemeğinde kaseye kanını doldurduğunu iddia ettikleri kişi, kutsal kase efsanesi ile ge-
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zerken Glastonbury’ e geliyor ve oraya asasını sokuyor. Asa bir süre sonra çiçekleniyor ve bu ağaç oluşuyor.
İngilizler bu ağacı yıllardır itinayla
koruyorlar ve çevresine hiçbir şekilde bir şey yapılmasına izin vermiyorlar. Glastonbury Manastırı içindeki ağaç aslında orijinal değil. 1700’li
yıllarda savaş sırasında batıl itikatlara karşı olan bir grup ağacı yakıyor.
Papazlardan biri ağacı aşıyla çoğaltmış manastırın içinde yetiştirmeye
devam ediyor. Bitki o kadar önemliki
her sene kraliyete İngiliz kraliçesine
çiçeklenmiş bir dalı alıp yolluyorlar.
Bu kadar simgesel bir ağaç… Geçen
sene 2010’da yine bir grup tarafından batıl inançlardan kurtulmak için
Hıristiyanların başka bir ekol grubu tarafından ağaç tahrip edilmişti.
2011’de ağaç yine tomurcuklanmış,
hayatına devam ediyor. Bu iyi bir örnek, bunun gibi örneklerimiz olursa biz de korumak istiyoruz tabii ki.
Ama bulamadığımız zamanda ağacı hemen yok etmek istemiyoruz. Dal
budaması detaylarına girmeden çeşitli dal budamaları var. Bu en kolay ve en hızlı yöntem. Çünkü yaprak sayısını azalttığınız zaman ağacın çekeceği su da azalacaktır. Algı
açısından da ağacı bir forma sokarsak eğer en azından göz hizası içinde
katkı sağlayabilecektir. Hüsrev Kethüda Darulkurrası’nda mesela yapılan işlerden biri en azından gereksiz
dalları budayarak biraz daha rahatlatmaya çalışmaktı. Ağacın altı biraz
açıldı, binayla teması engellendi, içeriye ışık girmesi sağlandı, dereler biraz daha kurutuldu ama ne yazık ki
temeller hala tehdit altında. Kök bu-

daması yapabiliyoruz. Kök budaması için dikkat edilmesi gereken bir takım mesafeler var. %33’ten fazla kesmememiz gerekiyor ve işlemi ağaca yakın değil binaya yakın yapmamız gerekiyor. Kök budamasının bir
takım kuralları var, onların çıkaracağı sonuçlar var. Ağacı budadığımız
zaman ne olur? Temelle ilgili tamamen ağacı taşıyabiliriz. Tabii bu da
bir çözüm, ağacı taşıdığımız zaman
mekân etkisi kaybolabileceği gibi
toprakta çökme yerine tam tersine
kabarma da olabilir. Eğer ağaç orada çok uzun yıllar yaşıyorsa toprak
ona alışmış olabilir ve rutubet fazlasından dolayı başka bir zarar verebilir. Ağacın altına underfeed dediğimiz takviye yaparsak, pahalı ama kalıcı bir çözüm sağlanabilir. Kökü budadıktan sonra bir bariyer yerleştirebilir ve korumayı geliştirebiliriz.
Kil stabilizasyonları... Özellikle
killi topraklar için çok önemli… Stabilizasyonu kireçle sağlayabiliyoruz
ancak bu uygulama daha çok laboratuvar ortamında yapılıyor. Payandalama (mass concrete) ise en çok bilinen sistemler arasında... Kökün altı
kazılarak binanın temelleri altına
ulaşılıyor ve yeni temeller oluşturuluyor. Bu şekilde ağacın veya başka
unsurların tarihi yapılarda temellere
verdiği zaarlar engellenebiliyor.
Son olarak hiç birinden sonuç alamazsak ağacı transplante etmek zorundayız. Transplantasyon yeni bir
teknoloji değil. Her ağaç taşınırken
30cm’i geçtiğinde yaşamaya devam
edemez. Ancak belli yöntemlerle ağacın zararlarından yapıyı koruyabilmemiz için taşımamız gerekebilir.

Bu bildiri; Çağatay Seçkin’in, 13-14 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Kargir Yapılarda Koruma
ve Onarım Semineri’nde yapmış olduğu sunumun deşifresidir.
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8.OTURUM AÇILIŞ KONUŞMASI
Oturum Başkanı Prof. Dr. Erol Gürdal:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi KUDEB
Müdürlüğü’nün kârgir yapılarda koruma ve onarım seminerinin son oturumuna gelmiş bulunuyoruz. İlk bildirimiz Gaziantep KUDEB şube müdürü inşaat mühendisi Muhittin Aslan; planlamadan uygulamaya Gaziantep kültür yolu projesi
sunumunu yapacak…
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PLANLAMADAN UYGULAMAYA GAZİANTEP KÜLTÜR YOLU
PROJESİ
İnş.Müh. MUHİTTİN ASLAN*

Gaziantep Koruma Uygulama
Denetim Şube Müdürlüğü
2004 yılında yürürlüğe giren 5226
sayılı kanunla, 11.06.2005 sayılı resmi gazetede yayınlanan KUDEB çalışma yönetmeliği doğrultusunda 05.09.2005 tarihinde Adana
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul’unda 3 aylık stajın ardından 2006 yılı başında KUDEB faaliyete geçmiştir. Ayrıca Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Türkiye de
ilk KUDEB’i kuran belediye unvanını da almıştır.
İlk KUDEB kurma fikri tartışılırken bizimde endişelerimiz vardı. En önemlisi belediyemizin bu
işe sahip çıkmasıydı. Gaziantep şehrimizde 550’nin üzerinde tescilli sivil mimarlık örneği ve 97 anıtsal han, hamam, mevlevihane, camii, çarşı,havra, kilise var olduğunu ve bu yapıların kurtarılmayı bekleyen, tinercilerin mesken edindiğini ve kaderine terk edildiğini biliyorduk. Bizim projelendireceğimiz
alanların ve tescilli yapıların günümüzde şehrin asıl ziyaret edilmesi
gereken yerleri olması ve bu alanlara
yapacağımız yatırımların şehrin görüntüsünü ve kimliğini ortaya çıkaracağını bilmek yapmış olduğumuz
projelere daha da hız vermemize neden oldu. Yapmış olduğumuz projelere yerel halkın katılımını sağlamayı ilk hedef olarak gördük ve çeşitli
seminer ve toplantılar yaparak yolu-

Kültür Yolu

muza başladık. Bugünlerde Gaziantep KUDEB, Türkiye’nin her bölgesinden belediyelere danışmanlık görevini üstlenmiş durumdadır.

Kültür Yolu
Kale çevresinden başlayan Kültür Yolu Projesi, Keçehane Caddesi, Uzun Çarşı, Hamdi Kutlar Caddesi, Boyacı Camii’ni de içine alarak
Gümrük Caddesi, Alaüddevle Sokak,
Meyvacı Çarşısı ve Eski Saray Caddesinden Bakırcılar Çarşısı’na, Buğday Arasası’na, Almacı Pazarı’na,
Şire Han ve Yemiş Hana kadar uzanmaktadır. Bu aks üzerinde 18 Han,
9 Cami, 4 Hamam, Mevlevihane ve
daha birçok taşınmaz kültür varlığı
ile toplam 40 adet tescilli eser ve birçok sivil mimari örneği yer almaktadır. Kültür Yolu üzerindeki birçok
kültür varlığının restorasyonunun
yanı sıra toplam 5.5km’lik bir alanda
cephe düzenlemesi ve 3.5km’lik yol,
kaldırım, altyapı ve peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

* İnşaat Mühendisi Muhittin Aslan, Gaziantep KUDEB Şube Müdürü e-posta: info.muhittin@gmail.com
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Gümrük Han, Yüzükçü Han ve
Yeni Han önünde niteliksiz bazı yapılar kamulaştırılarak yıkılmış, böylece hanlar otaya çıkartılmıştır. Ayrıca aks üzerinde belirli noktalarda tarihi dokuyu daha iyi algılayabilmek
amacıyla kamulaştırmalar da yapılmıştır. Gaski-Tedaş tüm alt yapı elemanlarının (telefon, elektrik, su, atık
su, vb) yer altına alınması, aydınlatma, özürlü izi, bilgilendirme panoları, yol ve kaldırımların kesme bazalt
taş ile döşenmesi, doğramalarının değiştirilmesi, ahşap vitrin, saçak, ahşap ve metal kepenk sistemi, yerli ve
yabancı turistlerin dinlenebilecekleri kanepelerin yerleştirilmesi, motorlu araçlar için yapılan park yerleri ve
cepleri, peyzaj düzenlemeleri ile Kültür Yolu aksı özgün kimliğine kavuşmuş ve bu kültür varlıklarımıza sahip çıkılarak nesilden nesile aktarılmış ve korunmaları sağlanmıştır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ve
ÇEKÜL Vakfının birlikte hazırladığı bu mega proje içerisinde mülkiyetleri belediyemize ait olan birçok yapının restorasyonu, bir çok çevre düzenlemesi ve cephe sağlıklaştırması
yapılmıştır. Proje, çok büyük bir alanı kapladığından ve kapsamlı olduğundan birçok ayaktan oluşmaktadır. Kültür Yolu Projesi Metin Sözen
Koruma Büyük Ödülü’ne uygun görülmüştür.

Gaziantep Kahramanlık
Panoraması
Gaziantep Kalesi içerisinde yer alan
galeri, İstiklal Savaş’ında kahramanca verilen mücadelenin anlatıldığı
Kahramanlık Panoraması olarak düzenlenmiştir. Gaziantep Savunması;

62 adet heykel, 37 adet yüksek kabartma rölief, 13 adet büst, 130 adet
portre, haritalar, krokiler ve bilgi panoları ile anlatılmaktadır. Belgesel
niteliğinde kurgulanmış olan film de
16 adet plazma televizyonlar ile sunulmaktadır. Her türlü dış etkiye
karşı dayanıklı malzemeden yapılan
heykeller ve kabartmalar özel bir aydınlatma ve ses efekti ile desteklenmiştir. 2009 yılında ziyarete açılan
müze 347 bin kişi tarafından ziyaret
edilmiştir.

Naib Hamamı - Tarihi Kır
Kahvesi- Geleneksel Binanın
Renovasyonu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,
Avrupa Birliği’nin hazırladığı GAP
Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması hibe programına üç proje ile başvurmuş ve üç proje de Kale
çevresinden seçilmiştir. Hibe almaya
hak kazanan projeler; Naib Hamamı restorasyonu, Tarihi Kır Kahvesi restorasyonu ve Kale duvarına bitişik Geleneksel Binanın Butik Otel
Renovasyonu’dur. Üç tarihi yapının
restorasyonu 2007 yılında tamamlanarak işletmecilerine teslim edilmiş
olup faaliyete geçmiştir.
Tüm projeleri belediyemiz tarafından hazırlanan Tarihi Kır
Kahvesi’nin Temmuz 2006 tarihinde restorasyonuna başlanılmış, Ocak
2007 tarihinde restorasyonu tamamlanarak geniş kapsamlı bir katılımla
açılışı yapılmıştır. Kumandan kahvesi olarak da bilinen yapı adını 1917
yılında inşa edilen Kumandan Çeşmesinden alır. 1947 yılında inşa edilen Kahve ünik mimarisi ve günümüze kadar olan kullanım sürecinde
Antepli hemşerilerimizin hafızasına
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Naib Hamamı onarım öncesi

Naib Hamamı onarım sonrası

Tarihi Kır Kahvesi onarım öncesi

Tarihi Kır Kahvesi onarım sonrası

yerleşmiş anılarıyla kent yaşamının
sosyal boyutunu vurgulayan bir semboldür. Hizmete giren Kahve, kapalı
alanda 34 kişi, açık alanda 136 kişi
olmak üzere toplam 170 kişilik kapasitesi ile yerli ve yabancı turistlerin dinlenebilecekleri bir mekan haline gelmiştir.
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde de bahsi geçen Naib Hamamı 1640 yılında inşa edilmiş olup,
Osmanlı hamam geleneğini günümüze kadar taşıyan önemli bir yapıdır. Naib Hamamının rölöve, restütisyon ve restorasyon projeleri belediyemiz tarafından hazırlanmıştır. Hamamın, Temmuz 2006 tarihinde restorasyonuna başlanılmış ve
Eylül 2007 tarihinde de planlandığı
gibi çalışmalar tamamlanmıştır. Hamam hem geleneksel hamam kültürünü yaşatan bir mekân hem de duş,
sauna, masaj, cilt bakımı, jimnastik

salonu, vitamin bar gibi bölümleri ile
modern bir tesis olmuştur.
Sırtını kale surlarına yaslamış
olan yapı günümüzdeki halini 1948
yılından sonra almıştır. İki ayrı yapıdan oluşan geleneksel binanın tüm
projeleri belediyemiz tarafından hazırlanmıştır. Yapının restorasyonuna
Temmuz 2006 tarihinde başlanılmış
ve Ağustos 2007 tarihinde çalışmalar tamamlanmıştır. Butik Otel olarak hizmet veren yapıda; 6 adet suit
oda, 2 adet iki kişilik normal oda,
çatı katında oturma bölümü, seyir
terası ve giriş katında 120 kişilik yemek salonuyla yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir.

Kale Çevre Düzenlemesi
Kale Çevre Düzenleme Projesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığının sağladığı kaynağa
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Kale çevre düzenlemeleri

istinaden Gaziantep Valiliği İl Özel
İdaresi tarafından ihalesi yapılmıştır.
Kale Çevre Düzenlemesi çalışmalarına Şubat 2007 tarihinde başlanmış
olup, Şubat 2008 tarihinde çalışmalar tamamlanmış bulunmaktadır. Bu
kapsamda, Kale etrafında peyzaj (bitkilendirme, oturma alanları, havuz,
pergole, aydınlatma, kaldırım), WC,
yürüyüş yolları, kafeterya ve danışma
bürosu, otopark vb. ile sosyal donatı
alanı oluşturulmuştur. Yine bu kapsamda kalenin giriş meydanının düzenlenmesi, turizm bilgilendirme ofisi, hediyelik eşya üniteleri, seyir mekanları ve bilgilendirme panoları yer
almaktadır.

14 Şehit Anıtı Ve Meydan
Düzenlemesi
Anıt, Antep savunmasında çetelere erzak götürürken Dokurcum
Değirmen’inde şehit edilen 14 gencin anısına yapılmıştır. Kale çevresinde bulunan eski balık pazarının
bulunduğu alan yıkılmış ve buraya “14 Şehit Anıtı” yapılmıştır. 2m
yüksekliğindeki kaide üzerine oturan anıt; acı, hüzün ve çaresizliği ifade etmektedir. Bu kapsamda burada
yapay bir şelale, aydınlatma, yeşillendirme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca
bu alanda Alleben deresinin üzeri örtülerek Kale aksına bir meydan oluş-

Gaziantep Kalesi

turulmuş ve burada da peyzaj düzenlemesi yapılarak tarihi doku ön plana
çıkarılmıştır.

Hışva Hanı Restorasyonu
Tek katlı hanlar gurubuna giren yapı, Gaziantep’in en büyük
hanı olma özelliğini göstermektedir. 1577 yılında yapılan han, batısındaki hamam, susamhane ve doğusunda şimdi mevcut olmayan bedesten ile birlikte bir külliye (Lala
Mustafa Paşa Külliyesi) durumundaydı. Belediyemiz tarafından Hışva Hanın büyük bir bölümünde kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulunun izni akabinde,
uzman kişiler denetiminde handa
3 ay hafriyat çalışması yapılmıştır.
Hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından rölöve projesi hazırlanmış olup, restitüsyon ve restorasyon projeleri ise %70 oranında
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Hışva Hanı kazı öncesi

Hışva Hanı kazı sonrası

Göğüş Konağı onarım öncesi

Göğüş Konağı onarım sonrası

tamamlanmıştır. Projelerin tamamlanmasıyla Hışva Hanın restorasyonuna başlanacaktır.

kacaklar özel vitrinlerde sergilenmektedir. Antep mutfak kültürünün önemli bir örneği olan yuvarlama yemeğinin yapılması, kış gecelerinde eskiden tandır başında bastık, sucuk, ceviz vb yenilmesi ve içecek kültürünün tanıtılması amacıyla kahve-mırra pişirilmesi-içilmesi
konuları Antep yöresine özgü kıyafetler giymiş mankenler yardımıyla
canlandırılmıştır. Antep yemek malzemesinden mutfak araç gereçlerine,
yöresel yemeklerden içeceklere ve erzakların saklanmasına varıncaya değin mutfak kültürü detaylıca anlatılmaktadır.

Emine Göğüş Gaziantep
Mutfak Müzesi
Gaziantep Kalesi’nin güneyinde bulunan Göğüş Konağı tarihi dokunun
içerisinde yer almaktadır. 1905 yılında yapıldığı bilinen konak, Kethüdazade Göğüş İbrahim Efendi
Konağı olarak adlandırılmaktaydı.
Ali İhsan Göğüş tarafından 2005 yılında Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmiştir. 2007 yılında Belediyemiz tarafından restorasyonuna
başlanan konağın 2007 yılının sonunda restorasyonu tamamlanmıştır. Müzenin tanzim ve teşhir işi
tamamlanarak 2008 Aralık ayında da ziyarete açılmıştır. Müzede
Gaziantep’in geleneksel mutfak kültürü tanıtılmaktadır. Bu kapsamda mutfak malzemeleri olan kab-

Eski Saray Caddesi Cephe
Düzenlemesialmacı Pazarı Üst
Örtü Yapım İşi, Buğday Arasası
Çevre Düzenleme Projesi
Belediyemiz tarafından Çevre Düzenleme Projesi hazırlanan Buğday
Arasasında, Nisan 2007 tarihinde
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Bakırcılar Çarşısı yenileme çalışması
öncesi

Bakırcıılar Çarşısı yenileme çalışması
sonrası

çalışmalara başlanılmış ve Haziran
2007 tarihinde çalışmalar tamamlanmış bulunmaktadır. Buğday Arasası atıl bir vaziyette bulunmaktayken Bakırcılar Çarşısı Bölgesi’ne küçük bir meydan oluşturmak ve tarihi kent dokusunda yer alan bu bölgeyi bir nevi giriş kapısı olarak düzenlemesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında, burada bir yeşil alan oluşturulmuştur. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin, civar esnafın su ihtiyacını karşılamak ve tüm Anadolu’ya hakim ‘sebil’ kültürünü yaşatmak amacıyla bir çeşme, bir büfe yapılmış ve
Gazi şehrimizi ziyaret eden turistlerin dinlenebilecekleri oturma alanları
oluşturulmuştur.
Almacı Pazarı üst örtü yapım işinin projesi belediyemiz tarafından
hazırlanmış ve bu alanda üst örtüsü, aydınlatma armatürleri, döşemeler yenilenmiştir. Bakırcılar Çarşısı, Buğday Arasası ve Almacı Pazarına bağlanan Eski Saray Caddesi’nin
Cephe Sağlıklaştırma Projesi hazırlanmış ve Ağustos 2007 tarihinde
başlayan çalışmalar tamamlanarak
cadde özgün kimliğine kavuşmuştur. Eski Saray Caddesi’nde öncelikle
Gaski- Tedaş tüm alt yapı elemanları
(telefon, elektrik, su, atık su, vd) yer

altına alınarak çalışmalara başlanmıştır. Aks üzerindeki dükkanlarda
geleneksel dükkan geleneğine uygun
olarak ahşap doğrama vitrin, metal kepenk sistemi, saçak, aydınlatma armatürleri, yol ve kaldırımların
kesme bazalt taş döşenmesiyle tarihi
doku yeniden canlandırılmıştır. Almacı Pazarı, Buğday Arasası ve Bakırcılar Çarşısına bağlanan Eski Saray Caddesi diğer cephe düzenlemeleriyle uyumlu ve bu çalışmaları tamamlar niteliktedir.

Bakırcılar Çarşısı Sokak Sağlıklaştırması

Çekül Vakfı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ortak hazırladığı Bakırcılar Çarşısı Sokak Sağlıklaştırma Projesi bugüne kadar bakırcılar çarşısı için atılmış en büyük
adımdır. Proje, toplam 8 sokağı kapsamaktadır. Bunlar; Eskici Çarşısı, Attar Çarşısı, Haphapçı Çarşısı,
Kendirci Çarşısı, Külekçi Çarşısı,
Pirsefa Çarşısı, Köşker ve Hasırcı
Çarşısı’dır. “Bakırcılar Çarşısı” yenileme çalışması, “kamu-yerel-sivilözel” birlikteliğin başarılı ve somut
örneklerinden biri olmuştur. Toplam
600 metrelik aksta yapılan çalışmalar kapsamında altyapı, döşeme kaplamaları ve aydınlatma armatürle-
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Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu
onarım öncesi

Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu
onarım sonrası

Bey Mahallesi onarım öncesi ve sonrası

ri yenilenirken, 280 dükkânda cephe
sağlıklaştırma çalışması yapıldı. Bakırcılar Çarşısı Sokak Sağlıklaştırma
Projesi ve Uygulaması, Gaziantep’in
özgün miraslarından olan bakırcılığın ve bağlamında “çarşı” anlayışının
sürdürülmesi adına önemli bir örnek
olması, mimari ve doku anlamında belirli bir bütünlüğü ve sürekliliği
elde etmesi nedenleriyle Tarihî Kentler Birliği Başarı Ödülü’ne uygun görülmüştür.”

Fatih Sultan Mehmet
İlköğretim Okulu
Bey Mahallesi’nde bulunan Fatih
Sultan Mehmet İlköğretim Okulu, 1877 yılında Ermeni Kız Koleji olarak inşa edilmiştir. Rölöverestitüsyon ve restorasyon projeleri
hazırlanarak ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ta-

rafından onaylanmıştır. Yapının restorasyon çalışmalarına Ocak 2007
tarihi itibariyle başlanılmış ve yaklaşık 11 ayda tamamlanmıştır. Restorasyonu yapılan binada Büyükşehir Belediyesinin İmar ve Şehircilik
Daire Başkanlığı bünyesindeki Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) hizmet vermektedir.

Bey Mahallesi Cephe
Düzenleme Projesi
Proje Hanifioğlu Sokak, Noter Sokak, Eski Sinema Sokak, Kayacık
Ara Sokak, Öz ışık Çıkmazı ve Kıssa
Sokaklarını kapsamaktadır. Koruma Amaçlı İmar Planına aykırı olan
betonarme yapılar tespit edilerek bu
yapılar yıkılmış tarihi dokunun özgünlüğünü koruması sağlanmıştır.
Ayrıca gerekli görülen bazı noktalarda da kamulaştırmalar yapılmıştır.
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Bayaz
Han
onarım
öncesi

Öncelikle sokaklarda bulunan bütün evlerin sokağa cephe veren taraflarında hasarlı olan duvarlarda çürüyen taşlar değiştirilerek yüzeyde raspa yapılmıştır. Yüzeylerin temizlenmesi için kimyasal ve mekanik temizliği yapılmıştır. Bazı cephelerde
ise horasan sıva yapılmıştır. Kapılarda, pencere doğramalarında ve cumbalarda restorasyon işleri yapılmış
ve gerekli görülenler değiştirilmiştir. Yine hasarlı çatılar restore edilerek gerekli görülenler değiştirilmiş ve
yeni baca imalatı yapılmıştır. Sokaktaki mevcut asfalt kaldırılıp tüm alt
yapılar (su ve kanalizasyon) yenilenerek elektrik ve telefon hatları da yer
altına alınmıştır. Sokakların aydınlatılması yerden verilen ışıklarla olup,
yangın hidrandı, hidrolik çöp ünitesi de konulmuştur. Tüm bu uygulamalardan sonra sokaklar geleneksel
kesme bazalt taş ile döşenmiştir. 125
adet geleneksel ev bulunan bu sokaklarda projenin tamamlanmasıyla aks
üzerindeki bütün yapıların cephe düzenlemesi, 3328 metrelik bir alanda
da yol, alt yapı çalışmaları ve 5500
metrelik çatı yapılmıştır. Unesco
Dünya Kültür Mirasına Bey mahallesi ile başvuruda bulunulmuştur.

BAYAZHAN GAZİANTEP KENT
MÜZESİ
Bayaz Ahmet Efendi tarafından
1909 yılında yaptırılmış olan Bayaz

Bayaz Han
Gaziantep
Kent Müzesi
onarım sonrası

Han’ın mülkiyeti 2005 yılında belediyemize geçmiş olup rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmış, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından
da onaylanmıştır. Hanın öncelikle
çatısı 2006 yılı içerisinde onarılmıştır. Yapının restorasyonu için TOKİ
ile yapılan görüşmeler neticesinde,
ilk kez Toplu Konut İdaresi tarafından tarihi bir yapının restore edilmesine karar verilmiştir. Şubat 2007
tarihinde restorasyonuna başlanılan
handa restorasyon çalışmaları 2008
yılı itibariyle tamamlanmıştır.
Bayaz Han Kent Müzesi teşhir ve
tanzim işine Şubat 2008’de başlanılmış olup çalışmalar 2009 yılında tamamlanmıştır. Bu kapsamda handa; Antep yemeklerini sunan restaurant, cafe, pastane, yerel el sanatlarının sergilendiği ve satışının yapıldığı
12 adet satış mağazası bulunmaktadır.Bayazhan Gaziantep Kent Müzesi sesli rehber sistemi ile anlatılmaktadır. Odalardaki plazmalarda oynayan filmlerin sesleri ve maketlerin
bilgileri otomatik olarak kulaklıktan
dinlenmekte olup, dokunmatik rehberlerden Kent Rehberine ulaşılmaktadır. Gaziantep’in yöresel el sanatı olan gümüş işlemeciliği, bakırcılık,
kalaycılık, yemenicilik, sedef işlemeciliği, kutnu dokumacılığı, kilim ve
halıcılık, Antep evi, Antep işi çeyiz

219

220

KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2011

Metin Sözen Kültür Evi onarım öncesi

Metin Sözen Kültür Evi onarım sonrası

yapımı, baklavacılık, yemek kültürü, eğlence kültürü, mesken kültürü,
fıstık ve tarımı konuları kısa tanıtım
filmleriyle ziyaretçilere sunulmaktadır. Gaziantep’in turizmi, ekonomisi, turistik mekanları, doğal güzellikleri, konaklama, yiyecek, içecekler
gibi konularının da yer bulduğu Kent
Müzesi, Gaziantep’in kültürünü ziyaretçilerine yaşayarak, görerek, hissederek detaylıca tanıma imkanı sunmaktadır. Ayrıca Gaziantep’in büyük
bir bölümünü içine alan kent maketi,
kale ve çevresi, Mutfak Müzesi, Ömer
Ersoy Kültür Merkezi, Şirehan, Yemişhan ve Alinacar Cami maketleriyle şehrimizin önemli yerleri de
Kent Müzesi içerisinde teşhir edilmektedir. Bayazhan Gaziantep Kent
Müzesi, Tarihi Kentler Birliği Süreklilik Ödülü’ne uygun görülmüştür.

Metin Sözen Kültür Evi onarım sonrası

Çatı Onarım Kampanyası
Tarihi özelliklere sahip Antep Evlerini korumak amacıyla düzenlenen
Çatı Onarım Kampanyası çerçevesinde evlerin çatıları onarılmıştır.

Orhun Abideleri Alımı İşi
Orhun Abidelerini oluşturan, Kültigin, Bilge Kaan ve Tonyukuk abidelerinin 1/1 ölçekte ve orijinallerininbirer kopyası olarak kompozit malze-

me kullanılarak yapılmış örneklerinin alımı işini kapsamaktadır. Orhun
Abideleri Kültür yolunun başlangıç
noktasında teşhir edilmektedir.

Ömer Ersoy Kültür Merkezi
2005 yılında, belediyemizin yol
açma çalışmaları esnasında ortaya çıkarılmış olan Aziz Bedros Kilisesi, şehrin ortasında yer alan bir iplik
fabrikası içerisinde uzun yıllar gizli kalmış ve bir depo olarak kullanılmıştır. Anıtsal bir bina olduğundan
tescillenen yapı, belediyemiz tarafından satın alınmıştır. Kısa sürede yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
tarafından onaylanmıştır. 2008 yılında restorasyonuna başlanan kilisedeki çalışmalar 2009 yılı içerisinde
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tamamlanmıştır. Peyzaj düzenlemesi
ile oturma grupları ve bitkilendirme
çalışmaları yapılmıştır. Yapı, Kültür
Merkezi olarak restore edilmiştir.
‘Bu kapsamda yapı; sergi salonu,
konser salonu gibi kültürel amaçlarla
aktif olarak kullanılmaktadır.

Metin Sözen Kültür Evi
1892 yapılan binaya 2008 yılında belediyemiz sahip çıkarak, yapıyı kamulaştırmıştır. Yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlandıktan sonra 2009 yılında ihalesi yapılarak restorasyonuna başlanılmış ve aynı yıl içerisinde
restorasyonu tamamlanmıştır. Tefrişatın kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi planlanmaktadır. Tepe
Mahallesi’nde yer alan Metin Sözen
Kültür Evi tarihi doku içerisinde yer
almaktadır. Kültür Evine, şehrimize değerli katkılarından dolayı Sayın
Prof. Dr. Metin SÖZEN’in adı verilmiştir. Prof. Dr. Metin SÖZEN Kültür Evi, bir eğitim yuvası olacaktır.
Özellikle kültürel mirası korumayla ilgili bütün çalışmalarımızı burada yapacağız ve orada sadece Gazianteplilere değil, Türkiye’nin her tarafından gelecek bu işe gönüllü insanlara, bu konuda eğitim verilecektir.
Korumanın incelikleri ile ilgili bilgi birikiminin merkezi, kaynakların
derlendiği, eğitimlerin ve seminerlerin verildiği, deneyimlerin paylaşıldığı bir mekân olacaktır. Buraya gelen insanlar, burada araştırma yapabilecek, filmler, belgeseller izleyebilecek. Tüm bölge kentlerine hizmet veren ve korumadan sorumlu kadroları donanımlı kılmayı amaçlayan bir
eğitim merkezine dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Gaziantep Koruma Amaçlı İmar
Planının Revizyonu

Gaziantep kentinin, kentsel kültürel birikiminin yoğunlaştığı kentsel
sit alanlarının sahip olduğu, “kentsel sit” niteliklerinin gereği olan, “koruma, yaşatma, geliştirme” ilkeleri
doğrultusunda, alana yönelik baskıları ve tahribatı önleyecek koruma ve
geliştirme kararlarının oluşturulması, günümüze kadar ulaşabilmiş geleneksel dokunun olanaklar ölçüsünde korunması ve bu dokuya uyumlu yapısal ve mekansal gelişmeyi sağlayacak kararların üretilmesi amacıyla Koruma Amaçlı İmar Planı revize edilmiştir. Koruma Amaçlı İmar
Planı sınırları içerisinde, korunması gerekli kültür varlığı yapıların listesi yeniden gözden geçirilip güncellenerek Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
10.03.1997 tarih ve 2732 sayılı kararı ile uygun görüldüğü, güncellenen bu liste sonrası farklı zamanlarda tescilden düşen ve yeni tescillenen kültür varlığı yapılar projeye işlenmiştir. Güncel halihazır haritalar
ile Koruma Amaçlı İmar Planı’nın
uyumlu hale getirilmiştir. Mevcut
dokuyu tahrip etmeyen bir planlamanın öngörülerek ada bazında aynı tipolojinin öngörülmüştür.

Hıdır Sokak Sağlıklaştırma Ve
Kentsel Tasarım Projesi
Özgün sokak dokusu korunmuş olan
yaklaşık 200 metre uzunluğundaki
bir aks etrafında sıralanan 13 tescilli, 5 geleneksel yapı ile toplam 30
yapı yer almaktadır. Temmuz 2011
tarihinde uygulamalara başlanılan
sokak sağlıklaştırma işi, 2011 Mart
ayı içerisinde tamamlanmıştır. Hı-
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Hıdır
Sokak

dır Sokak ve Kastelbaşı Çıkmazını kapsayan sokak sağlıklaştırma ve
kentsel tasarım projesi kapsamında sokaklardaki mevcut asfalt kaldırılarak tüm alt yapı (su ve kanalizasyon) yenilenerek, havai hatlar yer altına alınmıştır. bütün evlerin sokağa cephe veren taraflarında, bahçe duvarlarında, kapılarda,
pencere doğramalarında, cumbalarda, çatılarda ve tüm ahşap elemanlarda restorasyon işleriyapılmıştır.
Yapı elemanı olan taşlarda çürüyen,
niteliğini kaybeden tüm taş imalatlar
yenilenmiş, yer yer yıkılmalara, çökmelere maruz kalmış çatı ve elemanları yenilenmiş, yer döşemesi dönemine uygun bazalt döşeme kaplaması
ile yeniden inşaedilmiştir. Aydınlatma sistemi ile tescilli evlerin vurgulanması amacıyla yerden gömme led
aydınlatmalarla, sokak aydınlatması ise duvara monte edilen konsollarla sağlanmıştır.

Kudeb Bitişik Parselindeki
Antep Evinin Renovasyonu
Bey Mahallesi KUDEB bitişik parselinde yer alan Geleneksel Antep
Evi, Haziran 2010 tarihinde belediyemiz tarafından kamulaştırılmıştır.
Restorasyon projesi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ta-

Adil Sani
Konukoğlu’na ait
geleneksel Antep
evi onarım öncesi

rafından onaylanmıştır. 31 Ağustos
2010 tarihinde ihalesi yapılan geleneksel Antep Evinin, Ekim ayında
yer teslimi yapılarak fiilen işe başlanılmıştır. Restorasyonu %95 oranında tamamlanmış olup kısa sürede bitirilmesi planlanmaktadır. Tek binadan oluşan yapı, tek avlulu ve 3
katlı olup, açık alanda 250 m2, kapalı alanda ise 315 m2’dir. Yapıların konut olarak kullanıldığı dönemde özellikle servis mekanı gereksinimi ve yeni mekan ihtiyacından dolayı yapılmış niteliksiz ekler kaldırılmış, yapı öncelikle özgün planına kavuşturulmuştur. Bu aşamadan sonra
yeni işlevin mimari gereklilikleri ve
yapıların mimari potansiyeli bir arada düşünülüp mekanlara yeni işlevler verilmiştir.

Çamurcu Sokak Sağlıklaştırma
Ve Kentsel Tasarım Projesi
Özgün sokak dokusu korunmuş olan
260 metrelik aks üzerindeki sokakta, yöresel keymıh taşından yapılmış olan tescilli/tescilsiz evler yer almaktadır. 14.09.2010 tarihinde cephe düzenlemesine başlanılmış olup,
restorasyon çalışmaları Temmuz
2011’de tamamlanmış bulunmaktadır. Proje kapsamında; bütün evlerin sokağa cephe veren tarafların-
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Çamurcu Sokak onarım öncesi

Çamurcu Sokak onarım sonrası

da, bahçe duvarlarında, kapılarda,
pencere doğramalarında, cumbalarda ve çatılarda restorasyon işeri yapılmıştır. Aks üzerindeki dükkanlarda ahşap-metal doğrama vitrin,
ahşap-metal kepenk sistemi, saçak,
aydınlatma armatürleri, yol ve kaldırımların kesme bazalt taş döşenmesiyle tarihi doku yeniden canlandırılmıştır. Tüm bu uygulamalardan sonra sokaklar geleneksel bazalt taş ile
döşenmiştir.

da aksın başlangıç noktasında anıtsal bir kapı ve hemen yanında gezi
güzarhanı gösteren kabartma harita yer almaktadır. Demokrasi meydanını Dereboyuna bağlayan noktada yüksek binalar arasında kalan kalenin algılanmasına katkı sağlayan
rampayaya köprüsü ve devamında
buluşma alanı oluşturulmuştur. Araç
trafiği hedeflenen yönde tek şeride
indirilerek dere içine doğru konsollarla yaya iskeleleri oluşturulara k
ulaşım kolaylaştırılmıştır. Dereiçinde su oyunları, kavşak noktasında Gaziantep’in simgelerini ön plana çıkaran bir tasarımla havuz, turizm bilgilendirme ofisinin yapılması
planlanmaktadır. Özgün Sokak Dokusu korunmuş olan 450 metrelik
aks üzerindeki sokakta, yöresel keymıh taşından yapılmış olan tescilli/tescilsiz evler yer almaktadır. Büyük oranda korunmuş olan sokakların restitüsyon, rölöve ve restorasyon projeleri hazırlanmış ve hazırlanan proje kapsamında; bütün evlerin sokağa cephe veren taraflarında,
bahçe duvarlarında, kapılarda, pencere doğramalarında, cumbalarda ve
çatılarda restorasyon işlerinin yapılması planlanmaktadır. Sokaklardaki
mevcut asfalt kaldırılıp tüm alt yapılar (su ve kanalizasyon) yenilenerek

Derekenarı Sokak Sağlıklaştırma
Yol Ve Çevre Düzenlemesi
Kent halkının en yoğun kullandığı
alanlardan biri olan Dereboyu Sokak, 100.Yıl Parkını Kültür Yolu’na
bağlayan önemli bir akstır. Dereboyu Sokak üzerinde yapılacak düzenleme projesinin, çağdaş kentleşme
anlayışına uygun olarak kent rekreasyonunu yeni ve kalıcı malzemelerle buluşturulması hedeflenmiştir.
Dereboyusokağın ‘Sokak
Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım
Projesi’ hazırlanarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. İhalesi yapılan
projenin uygulamasına 22 Nisan da
başlanılmıştır. İşin süresi 240 gün
olup işin Aralık ayında tamamlanması planlanmaktadır. Bu kapsam-
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elektrik ve telefon hatları da yer altına alınacaktır. Tüm bu uygulamalardan sonra sokaklar geleneksel bazalt
taş ile döşenecektir. Proje, %50 oranında tamamlanmıştır.

Eyüboğlu Ve Eblehan Caddesi
Sokak Sağlıklaştırma Projesi
Proje; Mehmet Tevfik Uygunlar Sokak, Abdullah Edip Sokak, Eyüboğlu Cami Ara Sokak, Eyüboğlu Sokak, Eblehan Caddesi, Prof. Dr.
Metin Sözen Sokak, Turfan Hamamı Caddesi, Bay Sokak ve Ali Özaldan sokaklarını kapsamaktadır.
1.295 metrelik bir aks üzerindeki
sokaklarda, yöresel keymıh taşından
yapılmış olan tescilli/tescilsiz 167
adet ev yer almaktadır. Büyük oranda korunmuş olan sokakların restitüsyon, rölöve ve restorasyon projeleri hazırlanmış ve proje, Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu

tarafından onaylanmıştır. İhalesi yapılacak olan projenin kısa sürede yer
teslimi yapılarak uygulama işlerine
başlanılacaktır.

Gaziantep Mutfak Sanatları
Akademisi
Emine Göğüş Gaziantep Mutfak
Müzesi arkasında yer alan parseller, Mutfak Sanatları Akademisi yapılması amacıyla kamulaştırılmıştır.
Mülkiyeti belediyemize geçen parseller üzerinde iki adet Antep Evi bulunmakta olup, bu yapıların rölöveleri birimimiz tarafından hazırlanmıştır. Korunan bu yapılarla birlikte parseller üzerindeki Mutfak Sanatları Akademisi’nin projeleri hazırlanarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından
Temmuz ayında onaylanmıştır. İhalesinin yapılmasıyla uygulama işlerine başlanılacaktır.
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DEĞERLENDİRMELER
Prof.Dr.Erol Gürdal:
Gaziantep kudeb şube müdürü muhittin aslana teşekkür ediyoruz. KUDEB
çalışmalarının bir şehri nasıl değiştirdiğini gözlerimizin önüne serdi. o yüzden kendisini tebrik ediyoruz, aynı şekilde KUDEB’te çalışan tüm arkadaşlarımıza tebriklerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. şimdi İBB KUDEB Müdür
Yardımcısı Dr. Meltem GÜNDOĞDU & İsmail SAĞDIÇ.
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DIVANYOLU; A REVIEW ON THE USAGE OF HISTORICAL BUILDINGS
ABSTRACT
In this study; the effects of articulated different functions, façades changed by
improper additions and signboard arrangements, building applications without
aesthetic and cultural cares to achieve larger spaces and problems on the historical buildings and those create the urban pattern of Divanyolu are questioned
via complex relationship among the occupants, the official institutions and the
society.

TARİHİ YAPILARIN KULLANIM KAYNAKLI SORUNLARI
“DİVANYOLU ÜZERİNDE BİR İNCELEME”
Dr.MELTEM GÜNDOĞDU*
Mimar İSMAİL SAĞDIÇ**

1.GİRİŞ

Bu çalışma ile Divan yolu üzerinde yer alan tarihi yapıların oluşturduğu kentsel dokuya günümüzde eklemlenen farklı fonksiyon, reklam
odaklı cephe ve tabela düzenlemeleri ve daha geniş mekânlar elde etmek üzere inşa edilen estetik ve kültürel kaygılardan yoksun muhdes
hacimler gibi belli başlı olumsuzlukların tarihi şehir dokusu ve yapılar
üzerindeki etkileri, kullanıcılar, resmi kurumlar ve kentte yaşayanlar
arasındaki karmaşık ilişki üzerinden
sorgulanacaktır.
Tarihi yapıların yoğun olarak bulunduğu kentsel dokularda işlevsel özellikler ve bilinçsiz kullanımlarla ortaya çıkan görsel kirlilik,
İstanbul’un birçok tarihi bölgesinde
görülmektedir. İstanbul Tarihi Yarımada geneline bakıldığında, doku
bütünlüğünün göz ardı edildiği yanlış planlama kararlarının uygulanması, bölgenin uzun süreler plansız

kalması, kötü ve denetimsiz onarım ve restorasyon uygulamalarının yapılması, koruma bilincinin
eksikliği, koruma kültürünün yeterince yerleşmemiş olması, tespit
çalışmalarının eksikliği, kurumlar
arası koordinasyonun yetersizliği,
cezai uygulamaların caydırıcı nitelikte olmaması ya da çoğu zaman
uygulanamaması gibi pek çok nedenle, birçok kültür varlığımız kayıp ya da harap olmakta; bilinçsiz
kullanımlara maruz kalarak özgün
mimari kimliğini yitirmektedir.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu’nun
3.maddesi, Tanımlar kısmının
4.bendine göre, “koruma” ve “korunma”: taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında muhafaza, bakım,
onarım, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri; taşınır kültür
varlıklarında ise muhafaza, bakım,
onarım ve restorasyon işleri olarak
tanımlanmaktadır.
Tarihi alanlar ve bu alanların
çevresi ile onları oluşturan parçala-

*Dr.Meltem Gündoğdu, Şehir Plancı, İBB KUDEB Müdür Yardımcısı, meltem.gundogdu@ibb.gov.tr
**İsmail Sağdıç, Mimar, İBB KUDEB, ismail.sagdic@ibb.gov.tr
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Şekil 1.(Soldaki) Hoca Paşa yangınından sonra yeniden düzenlenen caddeler. (Çelik, 1998; s.48)

Şekil 3. Divan yolu ekseni ve üzerinde
yer alan tarihi anıtsal yapılar

Şekil 2. (Sağdaki) 20.yy başına ait hava fotoğrafında Beyazıt’tan Ayasofya’ya doğru uzanan
hat (Divan yolu) Çelik, 1998; s.9

Şekil 4. Stolpe haritasından geleneksel doku-Roma dönemi büyük yol aksları (Kuban, 2004; s.356)

(Cerasi, 2006; Levhalar)

rın birbirleriyle kaynaşmalarına bağlı olan mekânsal organizasyon, şüphesiz ki insan faaliyetlerinden bağımsız düşünülemez. Bu tarihi alanların, özgünlüklerini zedeleyecek gereksiz eklere, yanlış ve duyarsız değişikliklere karşı korunmaları gerekmektedir (UNESCO,1976 Nairobi). Kent veya kentsel alanın zaman içinde yüklendiği farklı işlevler

ve çağdaş kullanımın getirisi olan
zorlama değişimlerle tarihi yapıların ve tarihi çevrenin özgün karakteri zedelenmektedir.“Herhangi bir
bütünleşik koruma politikasının başarıya ulaşması toplumsal etkenlerin
göz önüne alınmasına bağlıdır. Bir
koruma politikası aynı zamanda mimarlık mirasının toplumsal yaşamla bütünleşmesi anlamına da gelir.
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Şekil 5. Divan yolu
üzerindeki kent blokları ile binalarının yıkılmış kısımları
kırmızı renkte çizilmiş
durumdadır.
(Cerasi, 2006;
Levhalar)

Şekil 6. Günümüz Divan yolu üzerinde yer alan anıtsal nitelikli yapılar

Gösterilecek koruma çabası, yalnızca yapıların kültürel değeriyle değil,
onların kullanım değeriyle de ölçülmelidir. Bütünleşik korumanın toplumsal sorunları ancak bu iki değerler grubu eş zamanlı olarak ele alınırsa halledilebilir.” (Amsterdam
Bildirgesi 1975)
Tarihi bölgelerde koruma konusunda yapılan araştırma raporunda
bahsedildiği gibi “Taşınmaz tarihî
eserlere ilişkin yasal düzenlemelerdeki görev, yetki ve sorumluluklar
çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun koordineli çalışmasını gerektirecek şekilde olduğu ve bu koordinasyonun tam olarak sağlanamaması” korumada yapılan ve yapılacak
çalışmalarda farklı bir boyutta ana
sorunu özetlemektedir. (2004 yılı

Sayıştay Raporu s.1)
Tarihî ve mimarî değeri olan kültür varlıklarının, fonksiyon verilerek kullanılması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması özel ihtisas, büyük malî kaynaklar, iyi bir
plânlama yapmayı gerektirmektedir.
Koruma için ayrılan mali kaynakların kısıtlı olduğu düşünüldüğünde,
korumanın nedenli zor ve bu nedenle kurumlar arası koordinasyonun
kurulmasının nedenli önemli olduğu açıktır.
Divan yolu, şehrin ana arteri ve
tören yolu olma özelliğini Osmanlı döneminde de korumakla beraber
19.yy sonunda önemli bir dönüşüm
geçirdi. 1865’te Hoca Paşa yangınının ardından yolun yeniden yapımına başlandı. Firuz ağa Camisi ile
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Koca Sinan Paşa Medresesi arasındaki kesim genişletildi. Sokağın genişliği baştanbaşa iki katına çıkarıldı. Bu da önceki sokakla aynı hizada
olan anıtsal binaların kısmi yıkımına yol açtı. Atik Ali Paşa Camisi’nin
avlu duvarı yeni hizalamaya uyması
için geriye alınırken, Köprülü Mehmet Paşa Medresesi’nin bazı kısımları, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Medresesi’nin dükkânları, Atik Ali
Paşa Medresesi ve Çemberlitaş Hamamı binalarının sokağa bakan bazı
bölümleri yıkıldı.(Şekil 5) (Cerasi,
2006, s.152).
Günümüz Divan yolu aksı üzerinde yer alan anıtsal nitelikteki tarihi
yapılar şekil 6’da numaralandırılarak
gösterilmiştir. Bu güzergâh üzerinde
sırası ile şu yapılar bulunmaktadır;
1- Bayezid Külliyesi
2- (Çarşı kapı) Mehmed Ağa
Sebili
3- Hoca Piri Camisi
4- Kaliçeci Hasan Ağa Camisi
5- Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Külliyesi
6- Çorlulu Ali Paşa Külliyesi
7- Koca Sinan Paşa Külliyesi
8- Mimar Hayrettin Camisi
9- Atik Ali Paşa Medresesi
10- Atik Ali Paşa Külliyesi
(Cami ve Haziresi)
11- Çemberlitaş
12- Çemberlitaş Hamamı
13- Köprülü Mehmet Paşa
Külliyesi
14- Basın Müzesi
15- Köprülü Mehmet Paşa
Kütüphanesi
16- Sultan II. Mahmut Türbesi
ve Sebili
17- Sağlık Müzesi (Müdafaa-i

Milliye Cemiyeti Binası)
18- Firuz Ağa Camisi
19- Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi
20- Alman Çeşmesi
21- Sultanahmet Külliyesi
22- Haseki Hürrem Sultan
Hamamı
23- Milion Taşı
24- Yerebatan Sarnıcı
25- Ayasofya
Bu tarihi doku içerisinde inceleme konumuza örnek oluşturan;
(Çarşı kapı) Mehmed Ağa Sebili,
Hoca Piri Camisi ve çevresi, Kaliçeci
Hasan Ağa Camisi, Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa Medresesi, Çorlulu Ali
Paşa Medresesi ve Camisi, Koca Sinan Paşa Medresesi
Mimar Hayrettin Mescidi, Atik
Ali Paşa Külliyesi’ne ait taş mektep (sıbyan mektebi-muvakkithane),
Çemberlitaş Hamamı, Köprülü Mehmet Paşa Medresesi gibi anıtsal nitelikteki tarihi yapılar tek tek ele alınmıştır. Ayrıca anıtsal nitelikte olmasalar da tarihi doku içerisinde çoğunluğu oluşturan tescilli kargir yapılar
da genel olarak konu kapsamında değerlendirilmiştir. Tespitlerle mevcut
durumdaki dış cephe görünümü ve
fonksiyon olarak kullanım özellikleri
belirlenmiş olup, yapıların tarihi ve
mimari özellikleri ile eski kullanımları araştırılarak tespitlerle karşılaştırılmıştır.

(Çarşıkapı) Mehmed Ağa Sebili
Çarşıkapı’da III. Murad’ın Kızlar
Ağası olan Mehmet Ağa tarafından
1585 M.’de yaptırılmış, yarım daire planlı bir köşe sebilidir. Beş sütun
arasında dört penceresi olan sebil
(1308) 1890’lar da onarım görmüştür.(Kumbaracılar, 2008, s.119)
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Şekil 8.
Hoca Piri
Camisi (Eminönü Camileri, 1987; s.90)

Aşağıda günümüz cephe görünümü (İ. Sağdıç;
Şekil 7. Mehmed Ağa Sebili (İ. Sağdıç; 2011)

2011)

Sebil, cephesi boyunca asılmış
olan çantalar, saçak altında hiç boşluk bırakmayacak şekilde konumlandırılmış olan üç tente, kubbesine
kaplanmış özgün yapısına uygun olmayan yalıtım malzemesi ve kubbe
saçaklarına konumlandırılmış klimalar ile özgün halinden çok uzakta bir
görünüm sergilemekte olup sebil neredeyse algılanamaz hale gelmiş durumdadır.(Şekil 7)

Hoca Piri Camisi
(Makasçılar Mescidi)
Çarşıkapı’da, Makasçılar Mescidi olarak anılan Hoca Piri Camisi, 15.yy’
da inşa edilmiştir. Çatısı ahşap olan
kargir yapı Hoca Piri tarafından yaptırılmıştır.1954–55 yılları arasında
minaresiyle birlikte bütünüyle yeniden yapılmıştır (Eminönü Camileri,
1987; s.90-91).
Cami önünde yer alan dükkânlara
ait tabela, tahliye bacası, klima ve
yağmur iniş boruları görüntü kirliliği oluşturmakta, iki dükkân arasında
kalan cami kapısı fark edilememektedir (Şekil8).

Kaliçeci Hasan Ağa Camisi
Çarşıkapı’da, Kara Mustafa Paşa
Medresesi yanında, Yeniçeriler ile

Şekil 9. Kaliçeci Hasan Ağa Camisi (Eminönü Camileri; 1987; s.100) Üstte günümüz cephe görünümü (İ.SAĞDIÇ; 2011)
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Şekil 10. Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa Külliyesi, Sebil iç mekânı ve giriş kısmının kullanımı (İ. Sağdıç; 2011)

Şekil 11 Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi,
Sebil iç mekânı ve giriş kısmının kullanımı
(İ. Sağdıç; 2011)

Gedik Paşa caddelerinin kesiştiği köşede yer alır. Yapıyı, Halıcı (Kaliçeci) Hasan Ağa yaptırmıştır. Hasan
Ağa’nın 1519’da vefat ettiği bilindiğine göre, mescit bu tarihten önce
yapılmış olmalıdır. Mescit, çeşitli
tahribata uğramış ve onarımlar geçirmiştir. Gedik paşa Yangını’nda yanmış, daha sonra Sadrazam Mustafa
Paşa tarafından 1751’de yeniden yapılmıştır. Tekrar zaman içinde harap
olmuş ve yapının giriş kapısı üzerinde yer alan kitabeye göre 1868’de
Muhakemat-ı Maliye Komisyonu
üyesi olan Mustafa Rıfat Efendi tarafından üçüncü kez inşa olunmuştur
(Diş ören,1994, s.400).
Kaliçeci Hasan Ağa Camisi şimdiki görünümüyle batı cephesine bitişik gabariyle nerdeyse minaresine kadar yükselmiş olan dört katlı binanın gölgesinde kalmıştır. Ayrıca yapı
cephe düzenlemesi ve eklentileriyle tarihi dokuya uygun olmayan niteliktedir.
Cephede kullanılan ışıklı tabela ve konsol tabelalar, kaldırımı işgal
eden masalar, çatısındaki metal tahliye bacası ve batı cephesi duvarındaki antenler doku içerisinde öne çıkan
aykırı öğelerdir.(Şekil 9)

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Külliyesi
Çarşıkapı’da Yeniçeriler Caddesi üzerinde bulunan Merzifonlu
Kara Mustafa Paşa Külliyesi’ni Sultan IV. Mehmet (1648–1687) döneminde Kaptan-ı Derya ve Sadrazamlık görevlerini yapmış olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa yaptırmaya başlamış; ancak sadrazamın
II. Viyana Kuşatması’ndaki başarısızlığından ötürü 1683 yılında yapı
topluluğu yarıda kalmıştır. Dershane üzerindeki kitabesinden öğrenildiğine göre de oğlu Ali Bey tarafından 1690 yılında tamamlattırılmıştır. Yapı topluluğu Darül hadis medresesi, dershane-mescit, sıbyan mektebi, sebil, dükkânlar ve hazireden
meydana gelmiştir. Külliyenin Divanyolu Caddesi’ne bakan cephesindeki dükkânlar, 1956–1957 yıllarında caddenin genişletilmesi sırasında yıkılmıştır. Bu arada önündeki sebil ve hazire yan sokağa taşınmıştır.
Yapı topluluğu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1960 yılında restore edilmiştir. (Çobanoğlu,1994,
s.402-403). Günümüzde medrese ve
yanındaki sıbyan mektebi, eğitim faaliyetleri için İstanbul Fetih Cemiye-
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Şekil 13.
Çorlulu Ali
Paşa Camisi avlusunda su
deposu,
tabela, tesisat boruları, vb.
eklentiler
Şekil 12. Çorlulu Ali Paşa Camisi avlusu ve Medresesi giriş kısmındaki levhalar ve reklam panoları (İ.Sağdıç; 2011)

Şekil 14. Çorlulu Ali Paşa Camisi avlusunda bulunan işaret tabelaları (İ. Sağdıç; 2011)

ti ile Yahya Kemal Enstitüsü’ne tahsis edilmiştir.
Tarihi sebil yapısı, ayakkabı deposu ve satış mekânı olarak kullanılmaktadır. Giriş kapısında sergilenen
ayakkabılar, tesisat kabloları ve cephe duvarına yazılan yazılar, tarihi sebil yapısı özelinde ve tarihi doku içerisinde estetik açıdan kötü bir görüntü sergilemektedir. Bununla birlikte kültürel değer ve fonksiyonel
değer ilişkisi açısından bakıldığında mekânın tarihi kullanım özelliklerinin tamamen göz ardı edildiği ve
böyle bir kullanıma izin verildiği görülmektedir.(Şekil 10-11)

(İ.Sağdıç;
2011)

Şekil 15. Çorlulu Ali Paşa Camisi avlusu ve
giriş kapısındaki uygulamalar (İ. Sağdıç; 2011)

Çorlulu Ali Paşa Külliyesi
Çarşıkapı’da, Divanyolu
Caddesi’nin Bileyiciler Sokağı’nın
köşesinde yer almaktadır. Cami, tekke, medrese (darül hadis), kütüphane, hazire ve meşrutalardan oluşan bir külliyenin parçası olan medresenin arsası, III. Ahmed’in sadrazamlarından olan Çorlulu Ali Paşa
tarafından 1707-1709 arasında tesis edilmiştir. Külliyenin arsası iki
uzun avlu yaratılacak şekilde ayrılmış, bunlardan caminin de içinde
bulunduğu batı kısmına tekke, doğu
kısmına ise medrese ve kütüphane
yerleştirilmiştir. Külliye binalarının
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Şekil 17

Şekil 16

1960-1961’de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarımı yaptırılmıştır (Tanman,1994, s.527-529)
Çorlulu Ali Paşa Camisi avlusuna
ait giriş kapısının kemerleri üzerine monte edilmiş gereksiz ve abartılı büyüklükteki tabelaların, tarihi yapının kitabesinden bile daha çok öne
çıkmaktadır. Olduğu ve Ama bununla da yetinilmeyip ek olarak girişe
seyyar panoların yerleştirildiği görülmektedir. (Şekil12-13 )Satış mekânı
olarak kullanılan tarihi yapının avlusuna ve avluyu çeviren odaların duvarlarına halı, kilim ve tekstil ürünleri asılmakta; tesisat kabloları, su
deposu, metal saçak, aydınlatma elemanları ve tesisata ilişkin türlü cihaz
herhangi bir estetik ve koruma anlayışından uzak, özensiz ve özgün görünüme aykırı şekilde konumlandı-

Şekil 18. Mimar Hayrettin Camisi’nin zemin
katındaki dükkânlarda bulunan tabela, klima,
vs. eklentiler (İ. Sağdıç; 2011)

rılmaktadır. Yine aynı avlu içerisinde
orantısız ve özgün tarihi yapı görünümüne aykırı birden fazla işaret tabelaları, aynı duvar üzerine asılabilmektedir.(Şekil14-15-16-17)

Mimar Hayreddin Camisi

Yeniçeriler Caddesi’ndeki cami, II.
Beyazid devrinin tanınmış mimarlarından Mimar Hayreddin tarafından yapılmıştır. İlk yapısı hakkında bilgi yoktur. Bugün kiremit çatılı olup minaresi mihrap duvarına bitişiktir. Altında iki dükkândan
başka, helâlar ve abdest alma yerleri bulunmaktadır. Binaya, altındaki iki dükkân arasından girilmektedir. Yenileme kitabesi caddedeki kapının üzerindedir. Talik hatla yazılmış olan bu kitabede Sultan II.
Abdülhamid’in (1876-1909) tuğrası
ve 1316/1898’de mescidin yenilendi-

233

234

KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2011

Şekil 19. Atik Ali Külliyesi’ne ait Muvakkithane - Sıbyan Mektebi cephesinde tabela, tente,
hatalı uygulanmış yağmur iniş borusu ve klima eklentileri (İ. Sağdıç; 2011)

Şekil 20. Muvakkithane binasına bitişik Atik Ali Paşa Camii avlu kapısı
üzerinde bulunan tesisata ilişkin eklentiler

Şekil 21. Çemberlitaş Hamamı’nda anten,
klima, tente ve giriş saçağı eklentileri

Şekil 22. Çemberlitaş Hamamı’nda anten, klima, tente ve giriş saçağı
eklentileri (İ. Sağdıç; 2011)

(İ. Sağdıç; 2011)

ği yazılıdır (Yüksel,1994; s.467).
Yapı cadde üzerinde olmasına rağmen, üç yanının binalarla çevrili oluşu
ve caminin alt katındaki ve bitişiğindeki dükkânların tabela, klima ve cephe düzenlemelerinden dolayı güçlükle
fark edilebilmektedir (Şekil 18)

Atik Ali Külliyesi’ne ait Sıbyan
Mektebi Muvakkithane

Çemberlitaş, Atik Ali Paşa Camisi’nin
avlu giriş kapısının solunda yer alan
iki katlı kar gir yapı Hadım Ali Paşa
tarafından yaptırılmıştır. Üzerinde
1315/1897 tarihli bir kitabe bulunan
binanın muvakkithane binası olduğu
ve üst katının sıbyan mektebi olarak

kullanıldığı da söylenmektedir. Kar
gir yapı dikdörtgen planlıdır (Yüksel,
1994, s.403-406).
Tarihi yapının Divanyolu Caddesi’ne bakan cephesinde üç
dükkân bulunmaktadır. Avlu içerisinden girilen yapının, üst katına bir
merdivenle çıkılmaktadır. Yapı, tabela, tente, anten, klima, tesisat kablolarının cephedeki uygulamaları ve
dükkânlardaki vitrin-cephe düzenlemeleri nedeniyle algılanamayacak
durumdadır.(Şekil 19-20).

Çemberlitaş Hamamı

Çemberlitaş’ın Vezir Hanı tarafında
yer alan 16.yy hamamıdır. Hamam,
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Sultan II. Selim’in zevcesi Nûrbânû
Sultan tarafından başta Üsküdar
Toptaşı’ndaki, Valide-i Atik Külliyesi olmak üzere hayır tesislerine gelir sağlamak amacıyla yaptırılmıştır.
Mimar Sinan’ın eseri olan hamamın
kitabesinden anlaşıldığına göre, yapılış tarihi 992/1584’tür.
Erkekler kısmının girişi, Vezir Hanı Caddesi üzerindedir ve yol
kotunun yükseltilmesinden dolayı çukurda kalmıştır. Kadınlar kısmının Divanyolu’na taşan köşesi,
Divanyolu’nun genişletme çalışmaları sırasında bir miktar kesilmiştir.
Kesilen kısım altta dikdörtgen, üstte
yıldız biçiminde pencereleri olan bir
cephe ile kapatılmıştır (Eyice, 1994,
s.484-485).
Günümüz kullanımında, hamama giriş kısmında sonradan bir saçak
ve onun da üzerine tabela konumlandırıldığı görülmekte; hamama bitişik
dükkânlara ait farklı tarzlarda oluşturulmuş cephe-vitrin düzeni, tabela
ve tenteler tarihi dokuya uyumsuz bir
görünüm sergilemektedir (Şekil 21).
Köprülü Mehmet Paşa Külliyesi
Çemberlitaş’ta yer alan IV. Mehmed dönemi (1648-1687) sadrazamlarından, “Köprülü” lakabı ile tanınan Mehmed Paşa tarafından yaptırılan külliye, 1661’de tamamlanmış
olan dershane, mescit, medrese odaları, dükkânlar, çeşme, türbe ve sebilden oluşmaktaydı. Daha sonra
bunlara Köprülü Mehmed Paşa’nın
oğlu Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa tarafından 1087/1676’dan önce yaptırılan kütüphane ile Vezir Hanı ilave
edilmiştir. Ayrıca türbenin etrafına
zamanla ilave edilen mezarlarla bir
de hazire oluşmuştur. 1288/1871’de

Divanyolu’nun genişletilmesi sırasında külliyeye ait sebil, türbe,
dershane-mescidin revaklı girişi ve
medrese odalarının bir bölümü yıktırılmış; bunlardan türbe, dershanemescidin doğusunda 19.yy’ın mimari anlayışına uygun olarak yeniden inşa edilmiş, yıktırılan medrese odalarının Divanyolu Caddesi’ne
bakan cephesi de aynı mimari anlayışa göre yenilenmiştir. Divanyolu Caddesi ile Peykhane Sokağı’nın
kesiştiği yerde, külliye yapılarından
dershane-mescit, çeşme, medrese,
dükkânlar ve türbe yer alır. Peykhane Sokağı üzerinde, dükkânlar, medrese girişi ve çeşme, köşede Divanyolu Caddesi üzerinden girişi bulunan
dershane-mescit ile bunun doğusunda türbe bulunmaktadır. Bu yapılar doğu ve güney yönde “L” şeklinde
sıralanan medrese odalarıyla çevrelenmiştir. Biraz doğuda ayrı bir ada
üzerinde ise kütüphane binası bulunmaktadır
Medrese Odaları: Peykhane Sokağı üzerinde yer alan, üstte sivri kemerli olarak düzenlenen, altta ise basık kemerli açıklığa sahip bulunan
kapı ile medresenin avlusuna geçilmektedir. Divanyolu’nun genişletilmesi sırasında medresenin bir bölümü yıktırılmıştır. Türbe: Divanyolu Caddesi üzerinde yer alan türbe,
dershane-mescit ile medrese odaları arasındadır. Vaktiyle caddenin bulunduğu yerde olduğu tahmin edilen
türbe, yolun genişletilmesi esnasında
kenara taşınmıştır. Peykhane Sokağı
üzerinde dershane mescidin batı cephesine bitişik olarak yer alan çeşme,
mermerden yapılmıştır.(Çobanoğlu,
1994, s.89-90)
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Şekil 24.

Şekil 23. Köprülü Mehmet Paşa Külliyesine ait
dükkânlardaki tabela, klima ve tahliye bacası eklentileri (İ. Sağdıç; 2011)

Medresede, bugün Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından geleneksel el sanatları kursları verilmekte, kültürel programlar düzenlenmektedir. Külliyenin
Peykhane Sokağı’na bakan cephesi üzerinde,
medresenin avlu kapısının sağında üç adet
dükkân bulunmaktadır. Tarihi dükkânlar
kebap salonu, kuaför ve çiçekçi gibi her türlü fonksiyon için kullanılabilmekte; afiş, klima, tabelalar ve metal tahliye bacaları özgün
cephe görünümünü algılanamaz hale getirmektedir. Bu tarihi dükkânlara, yeni fonksiyonların getirdiği iç mekân tasarımları, vitrin düzenlemeleri, tente ve tesisata ilişkin
her türlü değişiklikler ek olarak yüklenmektedir (Şekil 23).

Şekil 25.

Şekil 26.

Tescilli Sivil Mimarlık Örnekleri
Divanyolu güzergâhında birçok tescilli sivil mimarlık yapısı bulunmaktadır. Çalışma kapsamında bu yapılar genel olarak değerlendirilmiş olup; bunların genelinin ticari amaçlı olarak kullanılan, sürekli el değiştiren ve değişik zamanlarda farklı ticari fonksiyonlar için özensiz ve bilinçsiz şekilde onarımlara maruz kalan yapılar oldukları gözlemlenmiştir(Şekil 24). Tüm yapıların
özgün yapısal özelliklerini zamanla kaybetmiş olduğu, cephesindeki tabela, klima, ten-

Şekil 27. Son hali-Üstte yer alan
foto 2011 Önceki hali-Altta yer
alan foto 2010
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te, tahliye bacası, ışıklandırma, yönlendirici levhalar, vb. yapının kimliğine aykırı uygulamaların yapıldığı, (Şekil 25-26) tabela ve reklam panosu gibi eklentilerin günden güne
doku içerisinde artmakta olduğu tespit edilmiştir(Şekil 27).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Tarihi Yarımada’nın omurgasını oluşturan bu aksın üzerinde yer
alan tarihi yapıların birçoğu mevcut durumuna uygun olmayan fonksiyon ve bu fonksiyonun hatalı getirileri dolayısıyla zarar görmekte; tarihi kent dokusu günden güne algılanamaz hale gelmektedir. Divanyolu üzerinde yer alan tarihi yapıların süreç içerisinde turizm sektörünün de tetiklemesiyle fonksiyon değişikliğine uğradıkları ve yapıların
herhangi bir koruma anlayışı gözetilmeden yeni fonksiyona bilinçsizce adapte edilmeye çalışıldıkları görülmektedir. Müşteriyi (veya turisti) cezp edeceği düşünülen her türlü uygulama, yapının tarihi, estetik, kentsel ve kültürel niteliklerinden daha değerli görülmekte; tesisata ilişkin her türlü donatı, tarihi dokunun özgün karakteri ve kent
estetiği de hiçe sayılarak bilinçsizce tarihi yapı cephelerine uygulanmaktadır.
Ticaret fonksiyonuna dönük kullanımı olan tarihi yapıların genelinde; özgün dokunun niteliklerini ve
şehir dokusu içindeki değerini hiçe
indirgeyen tabela ve reklam afişlerinin asılması, klima, özgün görünümüne aykırı tente, tahliye bacaları, tesisata ilişkin kablo ve boruların
monte edilmesi ile bu yapıların önlerinin satış ve sergileme amaçlı ola-

rak işgal edilmesi, karşılaşılan başlıca sorunlardır.
Divanyolu üzerinde yer alan tarihi yapılar ve bu yapıların oluşturduğu tarihi doku üzerinde, bozulma,
tahrip ve kentsel alanın tarihi karakterini zedeleyerek algılanamaz hale
gelmesine yol açan etkenlerin insan
kaynaklı tahribatlar ve bilinçsiz kullanımlar olduğu görülmektedir.
Divanyolu güzergâhı üzerinde yapılan bu çalışmada;
Tarihi yapı cephelerine özgün
yapı kimliğine uymayan tabela ve
reklam afişlerinin asılması
Gelişigüzel şekilde tahliye
bacaları, tesisata ilişkin kablo ve
boruların monte edilmesi
Yapı cephelerinin satış ve
sergileme amaçlı olarak kullanılması
ve bu yapıların önlerinin aynı amaçla
işgal edilmesi
Renkli boyalarla ilan ve yönlendirmelerin yazılması
Yapıların içlerinde ve çevrelerinde hatalı ve özensiz onarımların
yapılması
Yapı cephelerine klima, tente,
saçak, neon ışıkları ve aydınlatma
elemanlarının eklenmesi gibi bilinçsiz ve olumsuz müdahaleler çarpıcı
şekilde ortaya çıkmıştır.
Bu olumsuz müdahalelerle; Tarihi kent dokusu özgün görünümü
olumsuz yönde etkilenmekte, tarihi çevre algılanamaz hale gelmektedir. Tarihi kent dokusu ve kent estetiğini tehdit eden yukarıda da bahsedilen olumsuz etkenler, alanın özgün
karakterini zedelemektedir. Bununla
birlikte yapıların özgün malzemeleri,
izinsiz uygulamalar ve uygun olmayan kullanımlarla zarar görmektedir.
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Tarihi yapıların kullanımları ve gelecek kuşaklara aktarılmaları, mekânı
insan faaliyetlerinden ayırmadan düşünülmeli ve öncelikle;
1- Toplumumuzun ve özellikle kullanıcıların bilgilendirilmeleri,
tarihi yapılar ve müdahale süreçleri hakkında bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Bunun için ilgili kurumların eğitim, seminer ve uzmanlar eşliğinde birebir bilinçlendirme
çalışmaları yapmaları, bu çalışmaların programlarla topluma sunulması ve katılımın zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.
2- Tarihi yapıların korunmaları, bakım ve onarımlarının nasıl yapılacağı ve hangi süreçlerden sonra
yapılabileceği anlatılmalı; “kullanıcı rehberi” tarzında bir kitapçık ile
daha bu yapılar kullanıcılara kiraya
veriliyorken bilgilendirilme yapılmalı; mal sahibi ve kiracıların korumada aynı sorumluluk ve bilinçle
hareket etmeleri sağlanmalıdır.
3- Vakıflar ve belediyeler gibi resmi kurumlara ait tarihi yapılar kiraya veriliyorken, tarihi yapıların eski
kullanım özellikleri göz önüne alınmalı ve özgün kimliklerine zarar vermeyecek fonksiyonlar seçilmelidir.
Bu doğrultuda, bazı ön koşullar konmalı, uygun olan fonksiyonlar önceden belirtilmeli ve kullanım süreci

içerisinde bu koşullara riayet edilip
edilmediği denetlenmelidir.
4- Aynı şekilde bu yapıların bakım ve onarımlarının uzman denetiminde, periyodik olarak yapılması ön
koşul olarak belirtilmeli; bakım ve
onarım uygulamaları teşvik edilmeli
ve yerine göre bakım onarım yapmayanlara önlem olarak cezai yaptırımda bulunulmalıdır.
5- Tarihi yapıların fonksiyonlarının algılanmasında gelişigüzel şekilde yerleştirilen tabela ve yönlendirici levhalarla ilgili olarak standartlar
belirlenmeli, bu esnada yapıların dönem özellikleri, malzeme farklılıkları, mimari özellikleri göz önüne alınarak tipoloji çalışmalarının ve “yapı
özelinde” üretilecek tasarımların yapılması sağlanmalıdır. Özellikle tabelalar, ticari işaretler, sokak kaldırımları, reklam levhaları, ticarethane isimleri ve aydınlatma elemanları için bazı sınırlama ve standartlar oluşturularak, bu öğelerin tarihi doku bütününe ahenkli bir şekilde
eklemlenmesi sağlanmalıdır.
Bunların yapılabilmesi için tarihi
değerlerimizin korunmasında yetkili
tüm kurumların (Vakıflar Genel Müdürlüğü, Koruma Bölge Kurulları ve
Belediyeler) ortak çalışmaları; üretilen projeleri ve kurumlar arası entegrasyon çalışmalarını önemle ele almaları gerekmektedir.
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KÂRGİR YAPI ELEMANLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN
ELDE EDİLMESİ İÇİN DENEYSEL YÖNTEMLER
Yrd.Doç.Dr. BEKİR Y. PEKMEZCİ*
Kârgir yapıların statik analizlerinin yapılabilmesi, statik analizlerden
elde edilen gerilmelerin binanın gerçek durumuyla karşılaştırılabilmesi ve gerçek duruma en yakın tespitlerin özelliklerin tespit edilebilmesi için kârgir yapılarda kârgir birimlerin mekanik özelliklerinin deneysel
olarak elde edilmesi kaçınılmazdır.
Farklı yapılarda yapılan deneysel çalışmalar sonucunda yapıların
kârgir birimlerinin mekanik özellikleri arasında dikkate değer farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu farklılıkların sebepleri; yıllar içinde yapıya ve
yapı elemanlarına etkiyen dış etkenler olabilmekle birlikte, yapı inşa edilirken kullanılan malzeme özellikleri de olabilir.
Kârgir yapılar çok yüksek basınç
kuvvetlerini taşımak üzere tasarlanan tipik kompozit yapı sistemi olmakla birlikte, çekme ve kayma gerilmelerini taşıma yeteneği basınç gerilmelerini taşıma yeteneğine göre
bağıl olarak düşük mertebede kalmaktadır. Homojen olmayan ve her
doğrultuda aynı özelliği göstermeyen yapısı sayesinde, kârgir ünitelerin basınç ve kayma karakteristikleri arasındaki ilişkiler, homojen ve
her yönde aynı özelliği gösteren birimlere göre oldukça farklılıklar içermektedirler [1,8]. Her bir bileşenin
kendi mekanik özelliğini bilerek, özgün bir kârgir yapı tipinin mekanik
özelliğini tahmin etmek oldukça zor-

dur [1,2]. Kârgir yapının performansını etkileyen birçok parametre mevcuttur. Birleşim yüzeylerinin fiziksel
ve mekanik özellikleri tuğla ile harç
arasındaki birleşim bölgesinin performansını etkileyen en önemli parametrelerden biridir [3,8]. Bağlayıcı malzemenin özellikleri, kârgir yapının kayma performansını etkileyen en önemli etkenlerden bir diğeridir [4,5,8]. Yüzeyin pürüzsüz veya
bozuk oluşu basınç altındaki kompozitin basınç dayanımı ve elastisite modülünü önemli mertebede etkiler. Tuğlaları birbirine bağlamada
kullanılan malzemenin performansının da kârgir yapının kırılma modunu önemli derecede etkilediği belirtilmektedir [6]. Homojen olmayan bu
yapıların modellenmesi için homojenleştirilmiş modellerin kurulması
için çalışmalar devam etmektedir [7].
Birçok parametrenin, kârgir yapıların performansı üzerinde etkili olması kârgir yapı imalatında söz konusu parametrelerin kontrol altında
tutulmasının önemini gözler önüne
sermektedir. Kârgir ünitler yük altında birçok göçme modunda göçerler. Bunlar; derz çekme göçmesi, birim çekme göçmesi, kârgir kırılma
göçmesi, derz kayması ve birim diagonal çekme göçmesi olarak sıralanabilir. Kârgir ünitenin göçme modu,
yukarıda da özetlendiği gibi, yükleme şekli, tuğla dayanımı, harç dayanımı, ve harç tuğla ara yüzü dayanımına bağlıdır. Benzer etkenler tüm
yapı performansı üzerinde de etkili-

* Yrd.Doç.Dr. Bekir Y. Pekmezci, İTÜ İnşaat Fakültesi, e-posta:bpekmezci@gmail.com
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Tablo 1. Farklı binalardan elde edilen deney sonuçları
Sonuçlar

Ortalama kayma dayanım
indeksi (MPa)

Max-Min (MPa)

1. Blok

0,64

> 0,30

2. Blok

1,71

> 0,50

3. Blok

0,55

> 0,20

4. Blok

1,00

> 0,50

5. Blok

0,77

> 0,40

6. Blok

1,13

> 0,50

dirler ve kârgir yapının diagonal kesme ya da yatay kesme şeklinde göçmesini etkilerler.
Kârgir yapılar, genellikle yıllar önce yapıldığından, harç ve tuğla özellikleri de dönem ve bölge başta olmak üzere birçok etkene bağlı olduğundan, bu yapıların kârgir
ünitelerinin ve elemanlarının mekanik özelliklerini bir takım teorik
yaklaşımlarla veya tahminlerle yapmak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Mevcut yapıların statik olarak
değerlendirilmesinde yapılan salt teorik yaklaşımlar, malzemeye bağlı
olan eleman performansındaki farklılıkları göz ardı etmekte ve hesapla bulunan yapı performansının gerçek durumundan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, yapılan
hesaplarda, doğruya en yakın sonuca
varabilmek ve gerçekçi yaklaşımlar
yapabilmek için kârgir yapıların malzeme mekanik özelliklerinin deneysel yöntemlerle tespit edilmesi önerilmektedir.

Malzeme Bileşiminin Mekanik
Performansa Etkisi
Tablo 1’de altı farklı binadan elde
edilen sonuçlar verilmektedir. Altı

adet bina aynı dönemde yapılmış ve
aynı bölgenin binalarıdır. Tabloda,
söz konusu yapılarda yapılan yerinde kayma dayanım indeksi değerleri gösterilmektedir. Tablo incelendiğinde aynı bölgede aynı dönemde
yapılmış olmalarına rağmen binaların ortalama kayma dayanım indeksi değerlerinin 0,55 MPa ile 1,71
MPa arasında değiştiği görülmektedir. Binalar arasındaki dikkate değer farkların yanında binalarda yapılan çok sayıda kayma dayanım indeksi deneylerinden elde edilen sonuçların kendi içindeki dağılımı da
dikkati çekmektedir. Binalarda elde
edilen en yüksek kayma dayanım
indeksi ile en küçük değer arasındaki farklar ortalama değerin yarısına
varan mertebelere ulaşmaktadır. Bu
da yapı genelindeki mekanik özelliklerin dağılımını gözler önüne sermektedir.
Binaların ortalama kayma dayanım indeksi değerleri arasındaki birkaç kata varan dikkate değer farklar, sadece teorik yaklaşımla yapılan hesapların gerçek durumu doğru
olarak yansıtmadığının ve bu sebeple sağlıklı bir sonuca varılamadığının
önemli bir göstergesidir.
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Şekil 1.
Harç karışım oranının mekanik özelliklere etkisi [8]

Şekil 1’de farklı karşım oranlarına sahip harçlar ve bunlar ile üretilmiş olan kârgir birimlerden elde edilen mekanik deney sonuçları gösterilmektedir. Şekilde, harç karışım oranlarının özellikle harç basınç dayanımı üzerinde dikkate değer etkisi olduğu görülmektedir. Bunun yanında
kârgir birim basınç dayanımı, kayma
dayanımı ve harç eğilme dayanımı,
karışım oranından önemli derecede
etkilenmektedir [8].

Deney Yöntemleri
Kârgir yapı elemanlarının mekanik
özelliklerinin belirlenmesi için direk ve dolaylı yöntemler standartlarda yer almaktadır. Direk yöntemlerle
gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda genellikle yapıdan çok büyük ölçekte numunelerin alınarak laboratuara getirilmesi gerekmektedir. Yapı
elemanlarının mekanik özelliklerinin
yerinde elde edilmesi için göreceli
olarak daha küçük ebatlarda numuneler alınması ya da yerinde göreceli
olarak daha az tahribatlı bir deneysel
çalışma yapılması yeterli olmaktadır.

Özellikle tarihi yapılarda büyük ölçekteki yapı elemanlarının yerinden
sökülmesi olanaklı olmadığı için, yapıya daha az hasar vermesi nedeniyle
dolaylı yöntemler daha sıklıkla tercih
edilmektedir.

Kayma Etkisi Altında Kârgir
Eleman Özellikleri
ASTM E519 standardı kârgir elemanların diagonal çekme veya kayma
dayanımlarının deneysel olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Söz
konusu standart, minimum 1,2m
x1,2m boyutlarında duvar numunesi
üzerinde deney yapılmasını önermektedir. Sistem diagonal olarak yüklenmekte, deney sonunda kayma dayanımı ve rijitlik modülü değerleri elde
edilmektedir. Bu deney aslında laboratuar ortamında gerçekleştirilmesi
daha uygun olan bir deney olmasına
karşın, yapıda da uygulanmaktadır.
Yapıda, taşıyıcı duvar eleman üzerinde 1,20m x 1,20 m boyutlarındaki bir kısmın etrafı boşaltılarak, diagonal yüklemeyi yapmaya uygun bir
çerçeve, yük ve deformasyon ölçerler-
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Şekil 2a. Kârgir eleman kayma deney
sistemi

Şekil 2b. Deney sonrası kayma düzlemi

le birlikte hazırlanan kısmın üzerine
yerleştirilir. Yükleme yapılarak yük
deformasyon eğrileri elde edilir. Ancak tahribatı çok fazla olan bir deney
tekniği olduğundan özellikle tarihi
binalarda kullanılması tercih edilmemektedir. Söz konusu standart esaslarına göre üzerinde deney uygulanan kerpiç duvar ünitesine ait resimler Şekil 2a’da gösterilmektedir. Şekil 2b’de kayma deneyi sonrası kerpiç yapı elemanında meydana gelen
kayma düzlemi de gösterilmektedir.
Kayma düzlemi, yükleme doğrultusuna dik olarak meydana gelmiştir.
ASTM 1531 standardı, kârgir yapının ünitelerinin kayma dayanımı
hakkında fikir sahibi olabilmek için
deney yöntemi önermektedir. Deney teknikleri, mevcut yapılardaki
harç birleşim kesme dayanım indeksini elde etmek için önerilmektedir.
Bu deneyde dolu ya da boşluklarına
harç doldurulmamış boşluklu üniteler kullanılabilir. Standartta üç metot önerilmektedir. Bunların bir tanesinde yapıdan gelen düşey gerilmeler boşaltılır ve yassı hidrolik silindirler ile düşey gerilmeler kontrollü

olarak verilir. Böylece düşey basınç
gerilmesi farklı mertebelerde uygulanarak kayma deneyi gerçekleştirilir.
Yapıdaki gerçek sürtünme katsayısı
bu yolla hesaplanabilir. Yapılan deneylerde, yapıdaki sürtünme katsayısının 0,3 ile 1,6 arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu durum da yukarıda
belirtilen deneysel çalışmanın önemini bir defa daha ortaya koymaktadır.
Salt teorik yaklaşımla yapılan hesaplarda 5-6 kata varan farklı sonuçlar elde edilme olasılığı bulunmaktadır. Standartta verilen diğer iki metotta ise sadece yatay yükleme uygulanması önerilmektedir. Yatay yükler yassı veya yassı olmayan hidrolik
krikolar ile uygulanmaktadır. Şekil
3’de hidrolik kriko ile uygulanan yatay yük sistemi verilmektedir. Yükleme boyunca yük ve şekil değiştirmeler eş zamanlı olarak bilgisayar ve
veri toplayıcı sistem aracılığıyla kaydedilmektedir. Bu metot sonucunda
kârgir ünitelerin kayma dayanım indeksi değerleri elde edilir. Sistemin
kayma dayanımının tuğla ile harç
arasındaki kayma dayanımı ile sınırlı
olduğu kabul edilir.
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Şekil 3. Kayma dayanım indeksi deney
sistemi

Şekil 4. Laboratuarda uygulanan basınç
deneyi

Deneyler uygulanırken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmaktadır.
Okumalar yük ölçerler ile yapılmalı,
Plakaların kalınlığı yüksekliğinin
1/8 inden büyük olmalı,
Plakaların boyutu kârgir birimden
daha küçük olmalı. Düşeyde kârgir
elemanın ortasına ayarlanmalı,
Plakaların ebatları yatayda kârgir
üniteden büyük olmalı,
Plakanın Kârgir üniteyle temas
eden kısmı neopren ile kaplanmalı,
Harçlara yük uygulanmamalı,
Üst ve alttaki harçların ebatları
yığma ünitenin sınırlarını aşmamalıdır.

boşaltılmış kârgir yapı elemanlarının
derz yerlerine yerleştirilen çift taraflı
yassı kriko ile yük uygulanır ve yerinde basınç dayanımı elde edilir. ASTM
C1197 standardı ise kârgir yapı elemanlarının yerinde şekil değiştirme
özelliklerinin tespit edilmesi için deney metotları içermektedir. Şekil değiştirme özelliklerinin belirlenmesinde, basınç dayanımı deneylerinde olduğu gibi yassı hidrolik krikolar kullanılırken, yükleme esnasındaki şekil
değiştirmeler hassasiyeti çok yüksek
şekil değiştirme ölçerler ile ölçülür.
Basınç ve basınç altına şekil değiştirme deneyleri sonuçlarında da teorik
yaklaşımlara göre 6-8 kata varan farklılıklar elde edildiği görülmektedir.
Gerek ölçüm sistemlerinin kalibrasyonu için, gerekse yük-şekil değiştirme
ilişkilerinin laboratuar ortamında tespit edilmesi için laboratuar deneyleri
de şantiye deneylerinin yanında uygulanmaktadır. Laboratuarda uygulanan
basınç deneyleri, yine yapıdan çok büyük elemanlar çıkarılması ve laboratuar ortamına taşınması gerektiği için
özellikle tarihi yapılarda kolaylıkla
uygulanamamaktadır. Şekil 4’de laboratuar ortamında gerçekleştirilen basınç deneyi gösterilmektedir.

Basınç Etkisi Altında Kârgir
Eleman Özellikleri

Kârgir yapı elemanlarının basınç gerilmeleri altındaki özelliklerinin belirlenmesi için deney yöntemleri ASTM C1196 ve ASTM C 1197
standartlarında önerilmektedir.
ASTM C1196 standardı, dolu birim elemanla yapılmış kârgir yapının yerinde basınç dayanımının tespit edilmesi için yöntemleri içermektedir. Bu yönteme göre basınç dayanımlarını elde etmek için yassı hidrolik krikolar kullanılır. Derz yerleri
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Deneyler uygulanırken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmaktadır.
Sınır etkileri ihmal edilmektedir.
Yassı krikonun uzun boyutu en az
tek kârgir birimin uzun kenarı kadar
ya da 200 mm’den büyük olanı
olmalıdır.
Yassı kriko dikdörgen ya da
dikdörtgenimsi yapıda olmalı,
Yassı kriko için yer hazırlanırken
derz yerleri boşaltılmalı ve basınç
sadece kârgir birime uygulanmalı,
Açılan boşluk yassı kriko ile
uyumlu olmalı,
Dikdörtgen kesitli yassı kriko için
açılan yuvanın uçları temizlenerek
dikdörtgen hale getirilmeli,
Deformasyon ölçülecek aralık 20
cm civarında olmalıdır.
Dikdörtgenimsi yassı kriko için
daire testere-spiral kullanılabilir.

SONUÇLAR

Yapılan deneysel çalışmalar ve yukarıdaki bilgiler ışığında aşağıdaki genel sonuçlara varılabilir;
Malzeme özellikleri, kârgir yapı
elemanı mekanik özellikleri üzerinde
önemli bir faktördür.
Kârgir yapı elemanlarının mekanik
özellikleri, yapıldığı bölge, dönem ve
malzeme özelliklerinden önemli derecede etkilenmektedir.
Kârgir bir yapının yapısal analizi
yapılırken, malzeme özellikleri teorik
değerlerden ziyade deneysel çalışmaya dayandırılmalıdır.
Yapının mekanik özelliklerinin
belirlenmesi için uygun deney
yöntemi seçilerek uygulanmalıdır.
Yapıda deneysel çalışma gerçekleştirilirken, kullanılan ekipman
standartlara uygun olarak seçilmeli,
standartlarda önerilen hususlar
mutlaka dikkate alınmalıdır.
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DEĞERLENDİRMELER
Prof.Dr.Erol Gürdal:
Bekir Pekmezci’ye verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Oldukça
karmaşık bir konuydu. Eski eserler, anıtlar için bu tür deneylerin yapılması özellikle Avrupa Birliği tarafından muhakkak şart koşuluyor. O yüzden bu
deneylerin yapılarak yapının o malzemeyle olan ilişkisini bulmak çok önem
kazanıyor. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Soru sormak isteyenler varsa
bildiri sahipleri buradayken soruları alabiliriz.

Dinleyici:
Bu durum deprem durumu mu, yoksa oturma durumu mu? İkisini burada
ayırabilir miyiz?

Yrd. Doç. Dr. Bekir Y.Pekmezci:
Bu sonuçta yapının malzeme performansını ölçen bir şey. Deprem durumundan oluşan gerilmeler çıkarılıp nereye hangi gerilme, hangi kritik bölgelerde ne gerilmeler oluşuyor? Bu değerlendirmeler kullanılarak ona göre analiz
ediliyor. Oturma durumunda da aynı şekilde binanın bir kısmı aşağıya oturduğunda binanın neresine hangi gerilmeler geliyor? Bunlar ortaya çıkıyor.
Bu değerler kullanılarak veya nasıl bir oturum ön görülüyorsa ona göre analiz edilir. Yani burada statik analiz yok.

Prof.Dr.Erol Gürdal:
Bir sonraki seminerde buluşmak üzere oturumu kapatıyorum. İyi akşamlar
diliyorum.

