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   Kıymetli hocalarım, değerli yöne-
ticiler, saygıdeğer katılımcılar bu yıl 
dördüncüsünü düzenlediğimiz Kârgir 
Yapılarda Koruma ve Onarım Semine-
rimize hoş geldiniz... Gelenekselleşen 
seminer programımızda öncelikle 
amacımız; meşguliyetlerimizden 
dolayı haberdar olamadığımız proje ve 
uygulamalardan bazı örneklere ilişkin 
tecrübeleri paylaşmak ve bu kapsamda 
gündeme gelecek soru, görüş ve öne-
rilerle hayat boyu eğitim düsturuyla 
gelişimimizi dinamik bir halde tutma-
ya çalışmak ve en önemlisi farkındalık 
oluşturmaktır. Proje ve uygulama ör-
nekleri sunulurken, programımızın 2 
gün gibi kısa bir süre olması nedeniyle 
özellikle projelerin teknik düzeyleri, 
kurul süreçleri ve onayı, sonrasında 
uygulamaya konu olan ihale süreci ve 
bedeli, uygulama esnasındaki müellif 
sorumluluğu ve kontrollük meka-
nizması, çalışan ustaların kalitesi ve 
ücretlere ilişkin yaşanan sorunlara 
değinmek mümkün olmamaktadır. 
Hâlbuki herhangi bir proje müellifi 
veya müteahhit ile karşılaştığımızda 
özgünlük, sürdürülebilirlik ve kaliteli 
bir restorasyon bahsi açıldığında bu 
temel sorunlar hep gündeme otu-
rur. Geçen yılda bu konulara temas 
etmiştik, bugün de önemine binaen 
sadece hatırlatmak istiyorum. Bu-
günkü seminer vesilesiyle değerli 
katılımcıların bu sorunların çözümü-
ne yönelik görüşlerini ve tekliflerini 

sunmalarını bekliyoruz. Bu görüş ve 
tekliflerin KUDEB’in sekretaryasında 
toplanarak bunların bilahare ayrı bir 
ortamda tartışılması ve olgunlaştırı-
larak; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yasal 
değişiklikler yapılmak üzere sunulabi-
leceğini burada arz ederim.

Müdürlüğümüzle ilgili birkaç faa-
liyete değinerek konuşmamı bitirmek 
istiyorum. İlk olarak KUDEB Resto-
rasyon ve Konservasyon Laboratuvarı 
2007 yılından bugüne kadar 700’e 
yakın rapor hazırladı. Bunun 100’ü 

* İBB KUDEB Müdürü

AÇILIŞ KONUŞMASI
Murat Tunçay1
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aşkını İstanbul dışında, 4’ü Türkiye 
dışına gerçekleştirildi. Hazırlanan ra-
porların 200’e yakını İstanbul Tarihi 
Yarımada’daki anıtsal ve sivil mimari 
eserler için gerçekleştirildi. 2006 yı-
lından bu yana UNESCO gündemin-
de olan Tarihi Yarımada’da anıtsal 
ve sivil mimari eserlerin koruma ve 
onarım çalışmaları artarak devam 
etmektedir. Bugün bu durum yoğun-
luğumuzu arttırdığı için malzeme ve 
konservasyon raporu hazırlama süresi 
30 günden 60 gün civarına çıkmıştır. 
Yoğun talebi karşılayabilmek için 

üniversitelerimizin de özellikle 
koruma laboratuvarı yönünden devam 
etmekte olan restorasyon sürecine 
katkı vermeleri önemlidir. 

İkinci olarak uygulamalı taş eğitim 
atölyesi kapsamında 2009, 2010 ve 
2011 yıllarında yüksekokul mezunu 
toplam 57 kursiyer eğitimini tamam-
ladı. Bu yıl içinde 18 kursiyerimiz 
6 aylık eğitimlerini tamamlayarak 
sertifikalarını alacaklar. Bu kapsamda 
genel olarak 4 yıllık süreç içerisinde 
bugüne kadar 73 adet I. grup anıt 
eser çeşmenin bakım onarımı da ta-
mamlanmış oldu.

Restorasyon konservasyon çalışma-
ları adlı dergimizi de yayınlanmaya 
devam ediyoruz. Hazırlık sürecindeki 
yoğunluk, makalelerin kontrol ve onay 
süreçlerinin uzaması nedeniyle dergini 
basımında bir takım gecikmeler yaşan-
makla beraber; 12. sayımızı ise 1-2 
hafta içerisinde basarak dağıtımına 

başlayacağız. Seminer katılımcılarımı-
zın özellikle teknik uygulamalardaki 
tecrübelerini bildiri makale haline 
getirerek dergimizde paylaşabilecek-
lerini hatırlatmak istiyorum. Geçen 
yıl düzenlediğimiz Kârgir yapılarda 
Koruma ve Onarım Semineri’nde 
sunulan bildirilerin derlendiği bildiri 
kitabımızı geçen yıllarda olduğu gibi 
tarihe düşülen bir not ve kalıcı bir 
belge olmak üzere sizlere sunmaktan 
da büyük mutluluk duyuyoruz. 

Son olarak, KUDEB’in restorasyon 
ve konservasyon alanında yürüttüğü 
tüm bu çalışmalar bir ödülle taçlan-
dırıldı. Çalışmalarımız, Marmara 
Belediyeler Birliği’nin düzenlediği 
2012 yılı Altın Karınca Belediyecilik 
Ödülleri; sosyal, ekonomik ve kültü-
rel projeler kategorisinde birincilik 
ödülüne layık görüldü. Bu ödül bizim 
çalışma performansımızı artırmakta 
ve bizi motive etmektedir. Dolayı-
sıyla öncelikle bu çalışma ortamının 
hazırlanmasına destek veren Belediye 
Başkanımız Sayın Kadir TOPBAŞ’a, 
başarılı çalışmalarda imzası olan 
değerli danışman hocalarıma, çalışma 
arkadaşlarıma, kursiyerlerimize ve 
emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum. İki gün sürecek seminerimizin; 
Restorasyon çalışmalarının özgünlük, 
sürdürülebilirlik ve kalite kapsamında 
nitelikli bir düzeye gelmesine katkı 
sağlamasını temenni ediyorum. Katı-
lım sağlayan herkese teşekkür ediyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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BÜTÜNSEL KORUMA BAĞLAMINDA ANITSAL KÜLTÜR 
MİRASININ KORUMA VE YAŞATILMASI ÜZERİNE 
DEĞERLENDİRME 

Anıtsal yapılar toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ortak gereksinimi-
ni karşılamak amacıyla inşa edilmiş, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik erkin 
simgesel göstergesi olarak yapılmış oldukları gibi, zaman içinde de toplum-
lar, kentler ve uygarlık için simge haline dönüşebilen, gerek simgesel özel-
likleri gerekse kütlesel, fiziksel özellikleriyle öne çıkan, toplum tarafından 
benimsenmiş, özen gösterilerek korunması istenilen yapılardır. Bu yapıların 
çevresiyle bütünleşik, somut ve somut olmayan değerleri ile katılımcı yollar-
la, koruyucu müdahale, düzenli periyodik bakım ve izleme gibi sürekliliği 
olan koruma yaklaşımları ve bunu sağlayacak yönetim sistemiyle etkin olarak 
korunması için yönetim planları yapılmalı ve anıtsal yapının bulunduğu 
alanda var olan alan yönetim planıyla da bağlantılı olmalıdır. Bütünsel ko-
ruma bağlamında anıtsal yapıların korunmasında; yasal-yönetsel sistemdeki 
eksiklikler belirtilerek kuramsal, yönetsel ve yasal çerçevenin genişletilmesi 
için öneriler sunulmuştur. 

AN ASSESMENT ON THE CONSERVATION AND REVITALIZATION 
OF MONUMENTAL CULTURAL HERİTAGE THROUGH THE SCOPE 
OF REINTEGRATED CONSERVATION CONTEXT

Monumental buildings have been built to respond the social, eco-
nomical and cultural needs of the society. These buildings which are accept-
ed and desired to be protected with their present physical and volumetric 
features by the society are either symbols of the ruling power of the period 
that they were built or have gained a symbolic status for societies cities and 
civilizations in time.These buildings should definitely be preserved with 
their surroundings and with an emphasis on their values in an understand-
ing of reintegrated conservation which is consisted of preventive mainte-
nance and constant periodical repair. In this paper, after stating the legal 
and administrative/operational defects in the context of reintegrated mon-
umental cultural heritage conservation, some proposals that would help to 
develop the conceptual, administrative and legal frame have been presented.

Anahtar Sözcükler: Kârgir yapılar, Koruma, Onarım, Bütünsel koruma, Anıtsal 
kültür mirası, yönetim planı, anıt eser kurulu

Keywords: Masonry buildings, conservation, repair, reintegrated conservation, 
monumental cultural heritage, management plan, monument committee

      ABSTRACT 

      ÖZET 

Prof.Dr. Demet Binan*

*MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı
 e-posta: demetbinan@gmail.com, binan@msgsu.edu.tr
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   Anıtsal Kültür Mirası Kavramı
Korumanın tarihsel gelişimi içinde 
“anıt” kavramından “kültür varlığı” 
kavramına ulaştığımız günümüzde 
“anıtsal” kavramı kültür varlıkları 
için önemli bir tanım olma özelliğini 
devam ettiriyor. 

Anıtsal yapılar toplumun sosyal, 
ekonomik, kültürel ortak bir gerek-
sinimini karşılamak amacıyla inşa 
edilmiş, gerek simgesel özellikleri 
gerekse kütlesel, fiziksel özellikleriyle 
öne çıkan, toplum tarafından benim-
senmiş, özen gösterilerek korunması 
istenilen yapılardır.

Yaşam kültürümüzün en temel 
göstergesi olan yöresel, geleneksel 
yapılardan farklı olarak sosyo-kültü-
rel ve sosyo-ekonomik erkin simgesel 
göstergesi olarak yapılmış oldukları 
gibi, zaman içinde de toplumlar, 
kentler ve uygarlık için simge haline 
dönüşebilen yapılardır. Çoğu za-
man yapıya yüklenen manevi anlam 
yapının fiziksel boyutunu aşar. Bu 
yapılar kültürel peyzaj içinde ba-
şat öğelerdir. Ünik özelliktedirler. 
Geleneksel yapılar gibi insanoğlu-
nun doğal çevrede varlığını devam 
ettirmek için oluşturduğu bir uzantı 
değil, insanoğlunun varlığını, gücü-
nü, inancını vurgulamak için oluştur-
duğu yapılardır. 
Ülkemizdeki yasal çerçevede anıtsal 
yapı kavramına baktığımızda 660 
sayılı Taşınmaz Kültür Varlıkla-
rının Gruplandırılması, Bakım ve 
Onarımları ile İlgili İlke Kararında1 

da korunması gerekli yapılar kendi 
başlarına bir tarihi ve estetik değer ta-
şımaları ya da kentlerin tarihi kimli-
ğini oluşturan kentsel sitler, sokaklar 
ve siluetlerin öğeleri olarak iki gruba 
ayrılmıştır: “Toplumun maddi tarihini 
oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, 
simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle 
korunması zorunlu yapılar” 1. Grup 
Yapılar; kent ve çevre kimliğine kat-
kıda bulunan kültür varlığı niteliğin-
deki yöresel yaşam biçimini yansıtan 
yapılar ise 2. Grup Yapılar olarak ta-
nımlanmıştır. Burada1. grup yapılar 
olarak tanımlanan sözünü ettiğimiz 
anıtsal yapılardır. 
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve 
Tescili Hakkında Yönetmelik2 te de 
korunması gerekli yapılar sınıflama-
sında anıtsal yapıları; sivil mimarlık 
örnekleri, resmi yapılar ve sanayi 
yapıları olarak tanımlanan 4 ayrı 
grubun içinde görüyoruz.
 Kentsel Miras kavramı içinde; Kent-
sel mirası oluşturan üç temel kate-
gori içinde anıtsal miras; uyumlu bir 
şekilde ve göreceli olarak çok sayıda 
var olan ve istisnai olmayan miras 
varlıkları ve yeni kentsel varlıklar-
dan “seçkin kültürel değeri bulunan” 
tanımıyla farklılığı vurgulanarak 
ayrılmıştır.3 

Mimari Koruma günümüzde 
çok disiplinli çalışma gerektiren bir 
eylemdir. Yapıya, yapı grubuna ait 
somut ve somut olmayan (maddi ve 
manevi) değerlerin saptanması, ta-

1 5.11.1999 tarih, 660 sayılı KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım Ve Onarımları İle İlgili İlke Kararı.
2 10.12.1987 tarih, 19660 sayılı Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili 
Hakkında Yönetmelik.
3 Avrupa Birliği, Sustainable Development of Urban Historical Areas Through an Active Integration Within 
Towns (SUIT), 2004.
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nımlanması ve korunmasını içeriyor. 
Anıtsal kültür mirası yapıların içerdi-
ği tarihsel, sosyal, ekonomik, sanat-
sal, tasarımsal değerleri ve anlamları 
doğrultusunda; günümüzde ve geç-
mişte bu yapılar ve onun çevresinin 
oluşturduğu anlam ve bağlam bü-
tünlüğünü bozmayacak duyarlılıkla 
koruma yaklaşımının oluşturulması 
gerekiyor. Bu duyarlılık yapıya işlev 
vermekten, içerdiği dönemleri göster-
meye kadar bize yol gösterecektir. 

Kültür varlığı bir yapının yeniden 
işlevlendirilmesinde; geçmişte ve 
günümüzde ona yüklenilen değerler, 
konumu, mekansal özellikleri, özgün 
işlevi doğrultusunda oluşan anlamsal 
bütünlüğü ve özgünlüğü bozulmama-
lıdır. Bir işlev değiştirme işleminin 
başarısı, özgün biçiminin ve özgün 
işlevinin işlem bittikten sonra hala 
algılanabilir olması ile ölçülebilir (Aş-
kun,İ.,Cantimur,B.,2012). Sözünü 
ettiğimiz anıtsal yapıların bir kısmı 
geçmişe tanıklık etmek üzere özgün 
işlevinden arındırılarak müzeye dö-
nüştürülmüştür. Bir kısmı kendisine 
uygun olmayan işlevlerle yıpranmak-
tadır. Bir kısmı ise özgün işlevini 
muhafaza etmektedir. Ülkemizde 
dini yapıların çoğunluğu, özellikle 
camiler bu sınıfa girmektedir. 

Mimari koruma tıp bilimiyle 
paralel gelişme göstermekte. Teşhis 
ve tedavide “koruyucu tıp” kavramı 
gibi mimari korumada da “koruyu-
cu müdahale” kavramı söz konusu. 
Koruyucu müdahale; risklere karşı 
alınan önlemleri de içermekte olup 
hasarsız belgeleme yöntemleri, teşhis 
ve müdahale yöntemleri ile bakım 
ve onarımı kapsıyor. Mimari koru-
mada koruyucu, önleyici müdahale 
ve periyodik bakım öncelikli koruma 

yaklaşımı. Bu yapılmadığı takdirde 
yapının zaman içinde yıpranması 
ve hasar görmesi söz konusu, işte o 
zaman da “restorasyon” dediğimiz 
strüktürel boyuttan malzeme boyu-
tuna uzanan büyük çaplı, kapsamlı 
onarım, yasa ve ilke kararlarımızdaki 
tanımıyla “esaslı onarım” söz konu-
su oluyor. Her restorasyon yapının 
özgün dokusundan bir şeyler alıyor. 
Anıtsal yapıların korunmasında 
geçmişten bugüne uzun periyotlarda 
yapılan müdahaleleri görüyoruz. 

Günümüzde sevindirici olan es-
kiden rölövesi dahi olmadan yapılan 
onarım uygulamalarından farklı di-
siplinlerden uzmanların oluşturduğu 
bilim kurulları ile yapılan koruma ve 
onarım çalışmalarına gelmiş olma-
mız. Anıtsal yapıların onarımı için 
bilim kurulları yeterli ama bütünsel 
ve sürdürülebilir korunması için 
yeterli değil. Yapıların restorasyo-
nu sürecinde oluşan bilim kurulun 
görevi  restorasyonun tamamlanma-
sıyla bitmekte. Koruyucu müdahale, 
düzenli periyodik  bakım ve izleme 
gibi sürekliliği olan koruma yakla-
şımları ve bunu sağlayacak yönetim 
sistemi oluşturulamadığından kültür 
mirası bir sonraki kapsamlı onarıma 
kadar yine işlevsel ve yapısal yıpran-
ma sürecine girmektedir. 

Anıtsal Kültür Mirasının Korun-
masından Sorumlu Kuruluşlar 
Ülkemizde mimari koruma alanında 
proje ve uygulamalardan sorumlu 
kurumlar; Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, TBMM 
Milli Saraylar Daire Başkanlığı, Ka-
rayolları Genel Müdürlüğü ve Milli 
Emlak Müdürlüğü, Belediyeler, İl 
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Özel İdareleri, daha az sayıda olarak 
da Sivil Toplum Örgütleri, Azınlık 
Vakıfları ve Üniversitelerdir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü anıt-
sal ölçekli kültür varlıklarının %82 
sinin mal sahibidir (Akar, T., 2009). 
Genel Müdürlük idaresinde ya da 
denetiminde bulunan mazbut veya 
mülhak vakıflara ait taşınmaz kültür 
ve tabiat varlıkları ile, özel ve tüzel 
kişilerin elinde bulunan cami, türbe, 
kervansaray, medrese, han, hamam, 
mescit, zaviye, mevlevihane, çeşme 
vb. kültür varlıklarının korunması 
ve değerlendirilmesinden sorumludur 
(Madran, E., 2010). İstanbul’da iki 
bölge müdürlüğü olmak üzere toplam 
25 bölge müdürlüğü4 vakıf eserleri-
nin koruma ve uygulamasından so-
rumludur. En az iki en fazla yedi ilin 
bağlı olduğu bölge kurulları şeklinde 
bir yapılaşması vardır. Örneğin İs-
tanbul 1. Bölge Kurulu; İstanbul’un 
Avrupa yakası ve Tekirdağ’ı, İstanbul 
2. Bölge Kurulu; Anadolu yakasını 
ve Kocaeli’ni kapsar. Buna karşılık 
Erzurum Bölge Kurulu; Erzurum, 
Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, 
Iğdır, Kars illeri olmak üzere toplam 
7 ili içermektedir.

Kültürel Miras Yönetimi ve  
Yönetim Planının Önemi
1972 tarihli UNESCO Dünya Mi-
rası Sözleşmesi’ni Türkiye 1983’de 
imzalamıştır. Dünya miras listesine 
alınma koşulları; varlığın üstün ev-
rensel değerlere sahip olması yanında 
özgünlük, bütünsellik ve varlığın ko-
ruma ve yönetim koşullarını sağlamış 

olmasıdır.
 Dünya Mirası Sözleşmesi’nin Uygu-
lanmasına Yönelik İşlevsel İlkeler Uy-
gulama Rehberi’nde “Her varlık uygun 
bir yönetim planına veya varlığın 
üstün evrensel değerinin katılımcı 
yollarla nasıl korunması gerektiğini 
belirten bir yönetim sistemine sahip 
olmalıdır. Bu yönetim sisteminin 
amacı bugünkü ve gelecek nesiller 
için varlığın etkin korunmasını sağla-
maktır” denilmektedir5. 

Söz konusu yönetim planları 
günümüzde ve gelecekte varlığın 
korunması ve yaşatılması için ilgili 
kurumlara eşgüdüm içinde çalışabil-
meleri için yol gösteren bir rehberdir. 
Koruma ve yönetim koşullarını sağ-
lamaya yönelik olarak yapılan yöne-
tim planı bu doğrultuda geliştirilen 
kapsamlı bir stratejik planlamadır. 

Korunması gerekli kültür var-
lıklarının gerek alan ölçeğinde veya 
tek yapı ölçeğinde olsun bir yönetim 
planı çerçevesinde koruma ve yaşatıl-
masının sağlanması çok önemlidir. 
Gerek alan gerekse tek yapı ölçeğinde 
olsun yönetim planı; varlığın tanım-
lanması, kültürel değer ve öneminin 
belirlenmesi, değerlendirilmesi; 
korunması ve yaşatılmasına yönelik 
geliştirilen vizyon doğrultusunda 
hedefler, eylem planları ve projelerin 
geliştirilmesini; uygulama, izleme ve 
gözden geçirme aşamalarını içermeli 
ve varlığın üstün evrensel değerini, 
özgünlük ve bütünselliğini koruya-
bilmeli, dinamik olmalı, halkın ve 
yöneticilerin katılım ve paylaşımını 
sağlayabilmelidir. 

4   http://www.vgm.gov.tr/bolge.aspx
5  UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesinin Uygulanmasına Yönelik İşlevsel İlkeler Uygulama Rehberi 1977,  
2008 ’den aktaran Gülersoy, N.Z., Ayrancı, 2011.



12 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2012

Türkiye son olarak bu yıl Çatalhö-
yük neolitik yerleşmesi ile birlikte 11 
adet somut dünya mirası , 9 adet de 
somut olmayan dünya mirası varlı-
ğa sahiptir. Ayrıca bugün itibariyle 
Dünya Mirası geçici listesinde olan 
37 adet tek yapı ve alan ölçeğinde 
kültür varlığı bulunmaktadır.

Dolayısıyla Türkiye’nin de bu var-
lıklar için yönetim planı hazırlaması 
gereği doğrultusunda yönetim planı 
ve alan yönetimi konusunda yasal 
düzenlemelere gidilmiştir. 
Bu doğrultuda 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanu-
nu’nda 14.7.2004 tarih ve 5226 
sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu ve Çeşitli Kanun-
larda Değişiklik yapılması Hakkın-
da Kanun” ile getirilen değişikler 
doğrultusunda 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun-
da6 “Yönetim alanlarında alan yöneti-
mi, ulusal nitelikli müzelerde ise müze 
yönetimi, anıt eserlerde anıt eser kurulu 
kurulur.”şeklinde yasal düzenleme 
yapılmıştır.

Yine 2863 sayılı yasanın “Tanım-
lar” kısmına aynı tarih ve sayılı Res-
mi Gazetede ilan edilen ve “EK 10 ve 
Ek 11” olarak giren yönetim alanı ve 
yönetim planı kavramları yer almıştır.
Yasada Yönetim planı ; “yönetim 
alanının korunmasını, yaşatılmasını, 
değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, 
işletme projesini, kazı planı ve çevre 
düzenleme projesi veya koruma amaçlı 
imar planını dikkate alarak oluşturu-

lan koruma ve gelişim projesinin, yıllık 
ve beş yıllık uygulama etaplarını ve 
bütçesini de gösteren, her beş yılda bir 
gözden geçirilen planlardır” şeklinde 
tanımlanmıştır.

Kültürel varlıklarının korunma-
sı ve yaşatılmasına ilişkin bu yasal 
düzenlemeden sonra “Alan Yönetimi 
ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve 
Görevleri ile Yönetim Alanlarının Be-
lirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik7” ile yönetim 
planına ayrıntılı açıklamalar getiril-
miştir.

Yasada ve yönetmelikte “yönetim 
planı”; “yönetim alanını” korumak 
için hazırlanacak planı tanımlamak-
tadır.

1985’de Dünya Mirası Listesi’ne 
girmiş olan İstanbul’un Tarihi Alan-
ları için oluşturulan  “İstanbul Tarihi 
Yarımada Yönetim Planı” bu yasal 
yönetmelik ve “Dünya Mirası Söz-
leşmesinin Uygulanmasına Yönelik 
İşlevsel İlkeler Uygulama Rehberi” 
doğrultusunda  hazırlanmış, Aralık 
2011’de İBB tarafından onaylanmış-
tır8. Yönetim Planının Uygulama, 
Gözden Geçirme ve Güncelleme Süre-
ci devam etmektedir.

Dünya Mirası Sözleşmesinin Uy-
gulanmasına Yönelik İşlevsel İlkeler 
Uygulama Rehberi’ne uygun olarak 
hazırlanmış ve dünya mirası olma 
sürecinde onaylanmış bir başka alan 
yönetim planı Çatalhöyük neolitik 
yerleşimine aittir. Dünya Mirası olan 
ve Dünya Mirası Geçici Listesinde 

6 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Diğer Hükümler:  Ek Madde 2; 27/07/2004 tarih, 
25535 sayılı Resmi Gazete  “Yönetim alanlarında alan yönetimi, ulusal nitelikli müzelerde ise müze yönetimi, 
anıt eserlerde anıt eser kurulu kurulur”.
7 27 Kasım 2005 tarihli ve 26006 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun 
Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
8 16. 12. 2011 tarih ve 2896 sayılı İBB meclis kararı 
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yer alan alanlar için de hazırlık ve 
onay aşamasında alan yönetim plan-
ları mevcuttur.  

Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi ile 
27.06.2011’de dünya miras listesi-
ne giren Edirne Selimiye Cami ve 
Külliyesi dışında diğer dünya mirası 
varlıklar alan ölçeğindedir. Edirne 
Selimiye Cam i ve Külliyesi’nin dün-
ya mirasına kabul sürecinde külli-
yenin yakın çevresini de kapsayan 
alan yönetim planı hazırlanmış ve 
UNESCO Dünya Miras Merkezi’nce 
kabul edilerek, Dünya Mirası ilan 
edilmiştir. Türkiye’de dünya mirası 
ilan edilen ve yönetim planı olan ilk 
anıtsal yapı topluluğudur (Resim1).

Divriği Ulu Cami ve Şifahane-
si’nin bir yönetim planı yoktur. 
Bunun dışında dünya mirası geçici 
listesine girmiş anıtsal yapı ve yapı 
topluluğunun  da henüz yönetim 
planları bulunmamaktadır9.

Türkiye’de Anıtsal Kültür 
Mirasının Bütünsel Korunması 
ve Yönetimi İçin Öneriler 
Yapı topluluğundan oluşan anıtsal 
yapılara örnek verirsek; öncelikle şe-
hir ve menzil külliyelerini, sarayları sa-
yabiliriz. Anıt Eserlerin belirlenmesi, 
yönetmeliğe göre, anıt eser üzerinde 
tasarruf yetkisine sahip idarenin 
onayı alınarak Bakanlıkça belirlenir. 
Bu doğrultuda %82’si Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün tasarrufunda olan 
anıtsal yapılardan hangileri için Anıt 
Eser Kurulu oluşturulacağının belir-
lenmesinde Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 
ortak bir çalışma yapmalıdır.
Anıt Eser Kurulu tek yapı ya da yapı 
topluluğu dışında, belli anıtsal yapı 
grubu için de kurulabilir. Örneğin 
“lineer kültür mirası”, “kültürel rota 
mirası” olarak tanımlayabileceğimiz 
ve Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 
2000’de giren Denizli-Doğubayazıt 
arasındaki güzergahtaki Selçuklu 
dönemi kervansarayları ve bunun 
dışındaki Selçuklu dönemi hatta 
Osmanlı dönemi kervansarayları tek 
bir anıt eser kuruluna bağlanabilir ve 
bütünleşik bir yönetim planı doğrul-
tusunda koruma ve değerlendirilme-
leri sağlanabilir.
2005 tarihli Alan Yönetimi ve Anıt 
Eser kurulu ile ilgili yönetmelikte; 
“Anıt eser: Kullanım durumu, konu-
mu, fonksiyonu, ziyaretçi yoğunluğu ile 
tarihi ve sanatsal özellikleri de dikkate 
alınarak Bakanlıkça belirlenen taşın-
maz kültür varlıkları”,
“Anıt Eser Kurulu ise: Anıt eser 
niteliğindeki taşınmaz kültür varlıkla-

9 Mersin-Alahan Manastırı (25/02/2000), Hatay- St. Pierre Kilisesi (15/04/2011) , Ağrı-İshak Paşa Sarayı 
(25/02/2000) , Antalya Demre-St. Nicholas Kilisesi (25/02/2000) ,Tarsus-St.Paul Kilisesi, St.Paul’ün duvarı ve 
çevreleyen tarihsel meydan (25/02/2000) , Trabzon-Sümela Manastırı (25/02/2000), Beyşehir- Eşrefoğlu Cami 
(15/04/2011),  Haci Bektaş Veli Kompleksi (13/04/2012) , Anamur-Mamure Kalesi (13/04/2012), Niğde’nin 
tarihsel anıtları ( Alaaddin Cami ve Sungurbey Cami ) (13/04/2012)

Resim 1: Edirne Selimiye Cami
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rına mahsus olarak oluşturulan kurul” 
olarak tanımlanmaktadır.
“Anıt Eser Kurulunun Kuruluşu, Gö-
revleri ve Çalışma Esasları; Anıt eser 
niteliğindeki taşınmaz kültür varlıkları-
nın korunması ve geliştirilmesi ama-
cıyla o esere mahsus anıt eser kurulu 
kurulur. Kurul yönetimi oluşturulacak 
anıt eserler, anıt eser üzerinde tasarruf 
yetkisine sahip idarenin onayı alınarak 
Bakanlıkça belirlenir” olarak açıklan-
mıştır.
“Anıt Eser Kurulu, anıt eserin bulun-
duğu bölgedeki üniversitelerin ilgili 
bölümlerinden en az bir öğretim üyesi, 
meslek odaları, sivil toplum kuruluşları 
ve yerel idarelerin temsilcileri ile eserin 
korunması ve geliştirilmesi için bağış-
ta bulunanlar arasından Bakanlıkça 
uygun görülen kimseler ile bu eserler 
üzerinde tasarruf yetkisine sahip idare-

nin temsilcileri olmak üzere en az yedi 
kişiden oluşmaktadır. 

Anıt Eser Kuruluna eser üzerinde 
tasarruf yetkisine sahip idarenin tem-
silcisi başkanlık eder Kurul başkanı;

a) Eserin korunması, bakımı, ona-
rımı, ziyaretçi yönetimi gibi faaliyet-
leri yürütür.

d) İlgili idare ile gerçek ve tüzel 
kişiler arasında eşgüdüm sağlar.

Anıt Eser Kurulunun görevleri;
a) Anıt eser için mekansal, fiziksel ve 
tematik gelişim ve vizyon, eserin korun-
ması ve geliştirilmesi, tanıtım ve teşhir 
gibi konuları kapsayan yıllık ve beş yıl-
lık koruma ve geliştirme projesi hazırlar 
ve uygular10 (-ki bu anıt eserin yöne-
tim planıdır) olarak belirtilmiştir.

Dolayısıyla Anıt Eser Kurulu’nun 
eserin korunması ve yaşatılması için  
yönetim planını hazırlayıp uygulama 

10 27 Kasım 2005 tarih 26006 sayılı “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile
Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik “

Tablo 1: Anıt Eser 
Kurulu Öneri 
Teşkilat Şeması



15KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2012

ve mülk sahibi ile kullanıcı ve onarı-
mı yapacak kurumların farklılığında 
kurumlar arasında eşgüdümü sağla-
yan bir görev üstlenmesi öngörülmek-
tedir. 

Anıt eserin mimari açıdan korun-
ması ve onarımı için bir bilimsel da-
nışma kuruluna gereksinim olacaktır. 
Bilimsel Danışma Kurulu anıt eser 
kurulları yapısı içinde yeralmalıdır. 
Anıt eser kurulu yapılaşmasında sözü 
edilen “anıt eserin bulunduğu bölgedeki 
üniversitelerin ilgili bölümlerinden en 
az bir öğretim üyesi” ibaresi “anıt ese-
rin bulunduğu bölgedeki üniversite-
lerin ilgili bölümlerinden oluşturulan 
bilimsel danışma kurulu” şeklinde 
düzenlenmesi ve bilim kurulu ile 
diğer ilgili kurum üyeleri ile birlikte 
bir Danışma Kurulu’nu oluşturmaları 
yapısal açıdan olumlu olacaktır. 
Bunu yanında yine anıtın korunması 
ve yaşatılması için, yönetim planında  
belirlenen hedefler doğrultusunda, 
eylem planları ve projeleri hazırla-
mak ve gelişimini sağlamak, koordine 
etmek  gerekli bütçeyi hazırlamak ve 
yönetmek üzere Araştırma ve Teknik 
Birimi İdari ve Mali İşler Birimi ile 
Dokümantaşyon Merkezi’nden oluşan 
bir Koordinasyon Kurulu’nun oluştu-
rulması olumlu olacaktır. Bu doğrul-
tuda yapılanması revize edilen Anıt 
Eser Kurulları anıtın bulunduğu 
çevre ile birlikte bütünsellik içinde 
sürdürülebilir olarak korunmasında 
çok önemli ve vazgeçilmez bir rol 
üstlenebilir (Tablo 1).

Dolayısıyla anıt eser kurulları is-
ter tek yapı veya yapı topluluğu için 
olsun, ister aynı grupta birden fazla 
yapıyı kapsasın, yukarıda belirtilen 
bilimsel ve koordinasyon içerikli 
yapılaşmasını geliştirmek kaydıyla 

kurulmalarında fayda olan oluşum-
lardır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce sa-
hip olduğu anıtsal yapıları kapsayan 
tek bir Anıt Eser Kurulu ile Milli 
Saraylardaki gibi bir yapılaşmaya 
gidilmek istendiği ve bunun üzerinde 
çalışıldığı duyumlarını alıyoruz. Tek 
bir Anıt Eser Kurulu ile Türkiye’deki 
anıtsal yapıların korunması gerçekçi 
görülmemektedir. Vakıflar Genel 
Müdürlüğündeki mevcut yapılaşma 
doğrultusunda en az Vakıflar Bölge 
Müdürlükleri bünyesinde birer tane 
olmak üzere Anıt Eser Kurulu kuru-
labilir. Anır eser kurullarının sayısı 
mevcut bölge kurullarına bağlı anıt-
ların sayısı ve türü dikkate alınarak 
değerlendirilip kaç anıt eser kurulu-
nun olması gerektiği belirlenebilir. 
Bu kurulların üzerinde bulunan Anıt 
Eser Koordinasyon Merkezi de gerçek-
leştirip, üst bir kurul olarak Anıt 
Eser Kurulları arasında eşgüdüm ve 
izlemeyi sağlayabilir.

Anıt Eser Kurullarının gözetimin-
de hazırlanan koruma onarım proje 
ve uygulamaları için Koruma Bölge 
Kurullarına bilgi verilmelidir. Milli 
Saraylar bünyesinde yapılan proje ve 
uygulamalar için Koruma Bölge Ku-
rullarına bilgi verilmemektedir. Bu 
durum ulusal kültür politikası ger-
çekleştirmemiş, ulusal kültür varlık-
ları envanteri olmayan ve dolayısıyla 
da ulusal koruma politikası geliştire-
memiş olan ülkemizde ilgili kurum-
lar arasındaki eşgüdümlü çalışmayı 
engelleyen olumsuz bir tutumdur. 

Anıtsal yapılara ait yönetim 
planları, bunlar için kurulan anıt eser 
kurullarının koordinasyon ve yöne-
timinde gerçekleştirilebilir. Fakat 
gerçekleştirilen bu yönetim planları-
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nın; varlıkların  bulunduğu ortam, 
çevre ve kenti kapsayan alan yönetim 
planlarının vizyon, hedef ve eylem 
planları doğrultusunda gerçekleşmesi 
gerekmektedir. Dolayısıyla anıtsal 
yapılara ait yönetim planları; kültür 
varlığının bulunduğu kültürel peyzaj 
alanının bütüncül olarak ele alındı-
ğı alan yönetim planıyla bağlantılı 
olmalıdır. 

Örneğin İstanbul’un Tarihi Alan-
ları için İstanbul Tarihi Yarımada 
Yönetim Planı bu yasal yönetmelik ve 
“Dünya Mirası Sözleşmesinin Uy-
gulanmasına Yönelik İşlevsel İlkeler 
Uygulama Rehberi” doğrultusunda 
hazırlanmış alan yönetim planında 
Süleymaniye DMA’da yer alan anıtsal 
eserlerin ve külliye yapılarının korun-
ması; bakım ve onarımlarının koru-
ma ve yaşatma ilke ve standartlarına 
uygun olarak gerçekleştirilmesi hedefi 
( SC-H1S4) doğrultusunda eylem 
planı olarak (SC-H1S4E1) Süleyma-
niye Cami’ne bağlı külliye yapılarını 
bir anıt eser olarak ele almak ve anıt 
eser kurulu oluşturmak planlanmıştır 
(İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim 
Planı, 2011) (Resim 2-3).

Bu eylem planı doğrultusunda 
PROJE KODU: SC-PP6 olan SÜ-
LEYMANİYE DÜNYA MİRAS 
ALANI ANIT ESERLERİ KORU-
MA PROJESİ’ni alan yönetim planı 
içinde görüyoruz. Proje ; Süleyma-
niye Camii ve Çevresi Dünya Miras 
Alanı’ndaki anıt eserlerle ilgili uygu-
lamalar için mevzuata uygun Süley-
maniye Cami Külliyesi için Anıt Eser 
Kurulu oluşturmak; Süleymaniye 
Meydan Çeşmesi, Mimar Sinan Tür-

besi, Bozdoğan Kemeri, Atıf Efendi 
Kütüphanesi, Molla Gürani Camii, 
Şebsefa Hatun Camii, Vefa Lisesi, 
Kalenderhane Camii gibi bölgedeki 
anıt eserlerin bakım ve basit onarım-
larını da bu proje kapsamında bü-
tünleştirmek olarak tanımlanmıştır 
(İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim 
Planı, 2011) (Tablo 2). 

Resim 2: İstanbul’un Dünya Miras Alanları

Resim 3: Süleymaniye Dünya Miras Alanı, 
Süleymaniye Cami ve Külliyesi

11 Haziran 2005 Tarihli Resmi Gazete, Sayı: 25842, Kültür ve Turizm Bakanlığı,Korunması Gerekli Taşınmaz 
Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik.
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Tablo 2: Süleymaniye Cami ve Çevresi Dünya Miras Alanı Alan Yönetimi - Projeler

SÜLEYMANİYE CAMİİ VE ÇEVRESİ DÜNYA MİRAS ALANI

SORUN HEDEF STRATEJİ EYLEM SORUMLU 

KURUM

DİĞER 

KURUMLAR

Süleymaniye DMA’da 

anıt eserlerin yeter-

ince korunamaması, 

yıpranması 

Sivil mimarlık 

yapılarının korunama-

ması, yıpranması, 

köhneleşmesi, 

yıkılması

Koruma ve restora-

syon uygulamalarında 

bilimsel ve teknik 

yanlışlıklar yapılması, 

malzeme ve işçi 

açısından gereken kali-

tenin sağlanamaması

Tescilli yapıların yıkılıp 

yeniden inşa edilmesi 

yaklaşımının yaygın-

laşması

Belgesi olmayan yok 

olan eserlerin rekon-

strüksiyonunun yapıl-

maya çalışılmasının 

yaygınlaşması

Koruma konusunda 

yaratılan mali kaynak-

ların Alan’daki kültür 

varlıklarının etkin 

korunmasında verimli 

kullanılamaması

Külliyelerin bazı 

bölümlerinin (Süley-

maniye, Şehzadebaşı) 

ve sivil yapıların yanlış 

işlevlendirilmesi

SC-H1. Süleymaniye 

DMA’da yer alan 

kültür mirasının 

korunması; bakım ve 

onarımlarının çağdaş 

koruma ilke ve stand-

artlarına uygun olarak 

gerçekleştirilmesi ve 

yapılan çalışmaların 

daha hızlı ve doğru 

olması için uluslar 

arası ve ulusal destek 

sağlanması

SC-H1S1. 

Süleymaniye 

DMA’da yer 

alan tescilli sivil 

yapıların bakım 

ve onarımlarında 

koruma ve yaşat-

ma yaklaşımının 

benimsenmesi

SC-H1S1E1. Alan’da 

başlatılan koruma ve 

restorasyon çalışmalarını 

tüm bölge için 

genişleterek devam 

ettirmek, izlemek

Alan Yönetimi 

Başkanlığı, 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, İBB, 

Fatih Belediyesi

KVK Bölge 

Kurulu 

Müdürlüğü, İl 

Özel İdaresi

SC-H1S1E2. Tescilli 

yapıların restorasyonun-

da mevcut finans 

kaynaklarının etkin, 

verimli kullanılmasını 

sağlayan ve yeni 

kaynakları araştıran 

programlar oluşturmak, 

var olanları sürdürmek, 

mülk sahiplerini özel sek-

törü restorasyon yatırım-

larına teşvik etmek

Alan Yönetimi 

Başkanlığı, İBB, 

İl Özel İdaresi

Kültür ve 

Turizm 

Bakanlığı, Fatih 

Belediyesi, KVK 

Bölge Kurulu 

Müdürlüğü, İlgili 

STK’lar, 

Bankalar, 

Borsalar

SC-H1S2. 

Restorasyon uygu-

lamalarında ge-

leneksel malzeme 

ve geleneksel 

inşaat teknikler-

inin kullanılması, 

özgün malzeme 

ve tekniklerin 

kaybının en aza 

indirilmesi

SC-H1S2E1. İBB KUDEB 

bünyesindeki Ahşap ve 

Taş Eğitim Atölyesi’nin 

Süleymaniye’deki kültür 

varlıklarının bakım ve 

onarımlarının, koruma 

ilke ve standartlarına 

uygun olarak 

sürdürmesini 

destekleyici çalışmalar 

yapmak

Alan Yönetimi 

Başkanlığı, İBB, 

KUDEB

Fatih Belediyesi, 

KVK Bölge 

Kurulu 

Müdürlüğü, İl 

Özel İdaresi

SC-H1S3. Zorunlu 

rekonstrüksiyon 

uygulamalarında 

çağdaş koruma 

ilke ve 

standartlarının 

kullanılması

SC-H1S3E1. Bu konudaki 

bilimsel ve teknik

altyapıyı geliştirmek

Alan Yönetimi 

Başkanlığı, İBB

Kültür ve 

Turizm 

Bakanlığı, Fatih 

Belediyesi, KVK 

Bölge Kurulu 

Müdürlüğü

SC-H1S4. 

Süleymaniye 

DMA’da yer alan 

anıt eserlerin ve 

külliye yapılarının 

korunması; bakım 

ve onarımlarının 

koruma ve 

yaşatma ilke ve 

standartlarına 

uygun olarak 

gerçekleştirilmesi

SC-H1S4E1. Süleymaniye 

Camii’ne bağlı külliye 

yapılarını bir anıt eser 

olarak ele almak, Anıt 

Eser Kurulu oluşturmak

Alan Yönetimi 

Başkanlığı, 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı

Vakıflar 1. Bölge 

Müdürlüğü

SC-H1S4E2. Süleymaniye 

Meydan Çeşmesi, Mimar 

Sinan Türbesi, Bozdoğan 

Kemeri, Atıf Efendi 

Kütüphanesi, Molla 

Gürani Camii, Sebsefa 

Hatun Camii, Vefa Lisesi, 

Kalenderhane Camii vb. 

anıt eserlerin bakım ve 

basit onarımlarını pro-

gramlamak, uygulamak 

ve izlemek

Alan Yönetimi 

Başkanlığı, 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 

Vakıflar 1. Bölge 

Müdürlüğü

İBB, Fatih 

Belediyesi, 

Milli Eğitim 

Bakanlığı, 

İl Özel İdaresi
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Tablo 3. Zeyrek Camii (Pantokrator Manastırı) ve Çevresi Dünya Miras Alanı Alan Yönetimi- Projeler

ZEYBEK CAMİİ (PANTOKRATOR MANASTIRI) VE ÇEVRESİ DÜNYA MİRAS ALANI

SORUN HEDEF STRATEJİ EYLEM SORUMLU 

KURUM

DİĞER 

KURUMLAR

Zeyrek DMA’da 

anıt eserlerin ve 

sivil mimarlık es-

erlerinin yeterince 

korunamaması

Koruma ve 

restorasyon 

uygulamalarında 

bilimsel ve teknik 

yanlışlıklar yapıl-

ması, malzeme ve 

işçilik açısından 

gereken kalitenin 

sağlanamaması

Tescilli yapıların 

yıkılıp yeniden 

inşa edilmesi 

yaklaşımının 

yaygınlaşması

Belgesi olmayan 

yok olan eserlerin 

rekonstrüksiy-

onunun yaygın-

laşması

Koruma konusun-

da yaratılan 

mali kaynakların 

Alandaki kültür 

varlıklarının etkin 

korunmasında 

verimli kullanılam-

aması.

ZC-H1. Zeybek 

DMA’da yer alan 

kültür mirasının 

korunması; 

bakım ve 

onarımlarının 

çağdaş 

koruma ilke ve 

standartlarına 

uygun olarak 

gerçekleştir-

ilmesi

ZC-H1S1. Zeyrek 

DMA’da yer 

alan tescilli sivil 

yapıların bakım ve 

onarımlarında 

çağdaş koruma 

ve yaşatma ilke 

ve standartlarının 

kullanılması

ZC-H1S1E1. Zeybek Dünya Miras 

Alanı’nın korunması için mevcut 

finans kaynaklarının etkin ve 

verimli kullanılmasını sağlayan ve 

yeni kaynakları araştıran programlar 

oluşturmak mülk sahipleri ve özel 

sektörü restorasyon yatırımları 

yapmaya teşvik etmek

Alan Yönetimi 

Başkanlığı, İBB, 

İl Özel İdaresi

Kültür ve 

Turizm 

Bakanlığı, Fatih 

Belediyesi, KVK 

Bölge Kurulu 

Müdürlüğü, İlgili 

STK’lar

ZC-H1S2. Restora-

syon uygulamaların-

da geleneksel mal-

zeme ve geleneksel 

inşaat tekniklerinin 

kullanılması, özgün 

malzeme ve 

tekniklerin kaybının 

en aza indirilmesi

ZC-H1S2E1. İBB KUDEB bünyesinde-

ki Ahşap ve Taş Eğitim Atölyesi’nin 

Zeyrek’teki kültür varlıklarının 

bakım ve onarımlarını etkin ve 

bütünleşik koruma ilke ve standar-

tlarına uygun olarak sürdürmesini 

destekleyici çalışmalar yapmak

Alan Yönetimi 

Başkanlığı, İBB

Kültür ve 

Turizm Bakan-

lığı, KUDEB, 

ICOMOS 

Türkiye, Ulusal 

Ahşap Birliği, 

Vakıflar 1. Bölge 

Müdürlüğü, İl 

Özel İdaresi, 

KVK Bölge Ku-

rulu Müdürlüğü, 

Üniversiteler

ZC-H1S3. Zorunlu 

rekonstrüksiyon 

uygulamalarında 

çağdaş koruma 

yaklaşımlarının 

benimsenmesi

ZC-H1S3E1. Bu konudaki bilimsel ve 

teknik altyapıyı geliştirmek

Alan Yönetimi 

Başkanlığı, İBB, 

Fatih Belediyesi

Kültür ve 

Turizm 

Bakanlığı, KVK 

Bölge Kurulu 

Müdürlüğü

ZC-H1S4. Anıt 

eserlerin korun-

ması; bakım ve 

onarımlarının 

koruma ve yaşatma 

ilke ve standart-

larına uygun olarak 

gerçekleştirilmesi

ZC-H1S4E1. Anıt eserleri bakım 

ve onarım ihtiyaçları yönünden 

inceleyerek restorasyon çalışma-

larını programlamak ve restorasyon 

çalışmalarını gerçekleştirmek

Vakıflar Genel 

Müdürlüğü, 

Alan Yönetimi 

Başkanlığı, 

Kültür ve Tur-

izm Bakanlığı

Vakıflar 1. Bölge 

Müdürlüğü, İl 

Özel İdaresi, 

KVK Bölge Ku-

rulu Müdürlüğü, 

İBB, Fatih 

Belediyesi, 

Üniversiteler

ZC-H1S4E2. Restorasyon çalışması 

devam eden Zeyrek Camii’ni bir anıt 

eser olarak ele almak, Anıt Eser 

Kurulu oluşturmak

Vakıflar Genel 

Müdürlüğü, 

Alan Yönetimi 

Başkanlığı, 

Kültür ve Tur-

izm Bakanlığı

KVK Bölge Ku-

rulu Müdürlüğü

ZC-H1S4E3. Zeyrek Camii’nin resto-

rasyonunu koruma ilke ve standart-

larına uygun olarak tamamlamak ve 

kamuoyuna tanıtımını yapmak

Alan Yönetimi 

Başkanlığı, 

Vakıflar 1. Bölge 

Müdürlüğü

KVK Bölge 

Kurulu 

Müdürlüğü, İBB, 

Üniversiteler

ZC-H1S4E4. Restorasyon çalışması 

devam eden Zeyrek Sarnıcı’nın 

restorasyonunu koruma ilke ve 

standartlarına uygun olarak tama-

mlamak ve kamuoyuna tanıtımını 

yapmak

Alan Yönetimi 

Başkanlığı, Fatih 

Belediyesi

KVK Bölge 

Kurulu 

Müdürlüğü, İBB, 

Üniversiteler
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Tablo 4. Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı Alan Yönetimi-Projeler

SORUN HEDEF STRATEJİ EYLEM SORUMLU 
KURUM

DİĞER 
KURUMLAR

Sultanahmet 
Arkeolojik Parkı 
Dünya Miras 
Alanı’nın sahip 
olduğu üstün 
evrensel değer-
inin yeterince 
algılanamaması

AP-H3. Osmanlı, 
Bizans ve Klasik 
Dönemleri 
yansıtan 
Sultanahmet 
Arkeolojik Parkı 
Dünya Miras 
Alanı’nın üstün 
evrensel değeri-
ni vurgulayan bir 
“Müzeler Alanı” 
yaratılması

AP-H3S1. Topkapı 
Sarayı’nın bütün 
birimleriyle bir-
likte, dönemini ve 
özgün kullanımını 
yansıtan bir anıt 
eser ve bir müze 
olarak değerlendi-
rilmesi

AP-H3S1E1. Sur-i Sultani’yi (Topkapı 
Sarayı, Arkeoloji Müzesi, Darphane-i 
Amire, Aya İrini, diğer mekanlar ve 
bahçeleri kapsayan alanı) bir bütün anıt 
eser olarak ele almak, anıt müze olarak 
değerlendirmek üzere anıt eser/müze 
kurulunu oluşturmak.

Alan Yönetimi 
Başkanlığı, 
Kültür ve Tur-
izm Bakanlığı, 
İBB

KVK Bölge 
Kurulu 
Müdürlüğü, Fa-
tih Belediyesi, 
Vakıflar 1. Bölge 
Müdürlüğü, İl 
Özel İdaresi

AP-H3S2. Kültür 
varlıklarının yöne-
timinde, korun-
masında, tasarım 
ve uygulamada, 
uzmanlık ve 
ekipmanda yüksek 
standartların 
kullanılmasının 
sağlanması

AP-H3S1E2. Sur-i Sultani’nin korun-
masını sağlayacak ve özgün kullanımını 
yansıtacak kısa, orta ve uzun dönemde 
uygulanabilecek, mimari ve çevre 
düzeni ölçeğinde koruma projelerini 
hazırlamak, uygulamak ve izlemek.

AP-H3S2E1. Alan’da yer alan anıt eser 
niteliğindeki diğer taşınmaz kültür 
varlıklarının korunması ve geliştirilmesi 
amacıyla o esere özel anıt eser kurul-
larını oluşturmak.

Alan Yönetimi 
Başkanlığı, 
Kültür ve Tur-
izm Bakanlığı

KVK Bölge Ku-
rulu Müdürlüğü

Alan’da konut 
alanlarının 
azalması

AP-H4. Mevcut 
konut işlevinin 
korunması

AP-H4S1. Ko-
nut-ticaret ve tur-
izm fonksiyonları 
arasında dengenin 
sağlanması

AP-H3S2E1. Anıt eserleri için mekansal, 
fiziksel ve tematik gelişimle ilgili 
vizyonu ve eserin korunması ve geliştir-
ilmesi, tanıtım ve teşhir gibi konuları 
kapsayan kısa, orta ve uzun dönemde 
uygulanabilecek koruma ve geliştirme 
projelerini hazırlamak, uygulamak ve 
izlemek.

Alan Yönetimi 
Başkanlığı, 
Kültür ve Tur-
izm Bakanlığı

KVK Bölge Ku-
rulu Müdürlüğü, 
İBB, Fatih 
Belediyesi, 
İlgili Müzeler, 
Vakıflar 1. Bölge 
Müdürlüğü, İl 
Özel İdaresi

Sultanahmet 
DMA’nın 
yeterince 
tanınmaması

AP-H5. Dünya 
Miras Alanı’nın 
tanınmasının 
sağlanması

AP-H5S1. Dünya 
Miras Alanı’nın 
ulusal ve uluslar-
arası düzeyde 
iletişim araçları ile 
tanıtılması

AP-H4S1E1. Sultanahmet Cankurtaran 
ve Küçük Ayasofya mahallelerinde 
koruma ile konut-ticaret ve turizm 
fonksiyonları arasında denge sağlamak, 
yaşam kalitesini yükseltmek üzere 
koruma ve geliştirme projelerini hazır-
lamak, uygulamak ve izlemek.

Alan Yönetimi 
Başkanlığı, 
Kültür ve Tur-
izm Bakanlığı, 
İBB, Fatih 
Belediyesi

KTB Yatırım ve 
İşletmeler Genel 
Md., STK’lar, 
Üniversiteler

AP-H5S1E1. Kültür turizmini geliştirmek 
amacıyla ulusal ve uluslar arası işbirliği 
ve paylaşımı sağlayacak etkinlik ağının 
kurulmasını sağlamak.

Alan Yönetimi 
Başkanlığı, İBB, 
Fatih Beledi-
yesi, İl Kültür 
ve Turizm 
Müdürlüğü, KTB 
Tanıtım Genel 
Md.

KVK Bölge 
Kurulu 
Müdürlüğü, Fa-
tih Belediyesi, 
Vakıflar 1. Bölge 
Müdürlüğü, İlgili 
müzeler

AP-H5S1E2. Hem mevcut anıtları hem 
Sphendone’u içine alan bilgilendirme 
panosu, maket vb. projeler program-
lamak

AP-H5S1E3. Dünya Miras Alanı’nı 
tanıtıcı yayınları harita ve broşürler 
hazırlatmak.

AP-H5S1E4. Dünya Miras Alanı’na 
tanıtıcı ve bilgilendirici geziler düzenle-
mek/düzenletmek

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI
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Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 
olanlar dışındaki anıtsal yapıların ba-
kım ve basit onarımlarında KUDEB 
devreye girmektedir. 2005 yılında 
oluşturulan “Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı 
Esasları ve Denetimine Dair Yönet-
melik11 ” te tanımlanan görevi doğrul-
tusunda KUDEB; taşınmaz kültür 
ve tabiat varlıklarında yapılacak 
olan tadilat ve tamirat uygulamaları 
öncesinde yapıyı inceler ve yapılacak 
onarıma ilişkin koşulların belirtildiği 
onarım ön izin belgesini düzenler; 
uygulama sırasında denetler; uy-
gun bulunanlara onarım uygunluk 
belgesi düzenler ve tadilat ve tamirat 
kapsamında başlanılan onarımlarda 
esaslı onarım gereğinin saptanma-
sı durumunda onarımı durdurarak 
konuyu belgeleri ile koruma bölge 
kurulu müdürlüğüne iletir12. Yönet-
melik dışında Bakanlıkça belirlenen 
KUDEB’in çalışma şekli; tadilat ve 
tamirata ilişkin hususlarda Tescilli I. 
grup yapıların tadilat ve tamiratları-
na izin vermeden önce Koruma Bölge 
Kurulu’ndan bilimsel görüş alması 
gerektiği olarak belirtilmiştir13.

İstanbul’un diğer tarihsel alan-
larından olan Zeyrek Dünya Miras 
Alanında alan yönetim planındaki 
aynı hedef doğrultusunda Zeyrek 
Camisi’ni anıt eser olarak ele almak 
ve anıt eser kurulunu oluşturmak, 
eylem planı olarak belirtilmiştir 
(İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim 
Planı, 2011) (Tablo 3).

Sultanahmet Arkeolojik Parkı 

Dünya Miras Alanında ise Sur-i 
Sultaniyi (Topkapı Sarayı, Arkeoloji 
Müzesi, Darphane-i Amire, Aya İrini, 
diğer mekanlar ve bahçeleri kapsayan 
alanı) bir bütün anıt eser olarak ele 
almak, anıt müze olarak değerlendir-
mek üzere anıt eser/ müze kurulunu 
oluşturmak dışında ayrıca alanda 
yer alan anıt eser niteliğindeki diğer 
taşınmaz kültür varlıklarının korun-
ması ve geliştirilmesi amacıyla o esere 
özel anıt eser kurullarını oluştur-
masına yönelik eylem planları alan 
yönetim planı içinde görülmektedir. 
(İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim 
Planı, 2011) (Tabo 4).

İstanbul’un Tarihsel Alanları 
içinde yer alan Süleymaniye Cami ve 
Çevresi Koruma Alanında bulunan 
ve UNESCO tarafından 1985 yılında 
İstanbul’un Tarihi Bölgeleri olarak 
dünya mirası ilan edilen; İstanbul 
Kara Surları, Tarihi Yarımada’nın 
ucundaki arkeolojik park, Zeyrek 
Cami ve çevresi ve Süleymaniye Cami 

Resim 4: İstanbul Süleymaniye Camii 
ve Külliyesi

12 Türkiye genelinde Valilikler bünyesinde kurulmuş 20 adet ve Belediyeler Bünyesinde kurulmuş 28 adet  
Koruma Uygulama ve Denetim Büroları bulunmaktadır. http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44966/koru-
ma-uygulama-ve-denetim-burolari-kudeb.html
13 http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44966/koruma-uygulama-ve-denetim-burolari-kudeb.html



21KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2012

ve Çevresi’nin  Dünya Miras Alanı 
olarak tanımlanmasındaki 4 üstün 
evrensel değer ölçütünden ikisini kar-
şılayan  Süleymaniye Cami ve Külli-
yesi’nin -ki bu üstün evrensel değerler 
Edirne Selimiye Cami Külliyesinin 

dünya mirası olarak seçilmesini 
sağlayan değerlerle aynıdır14- yönetim 
planı yapılmalıdır (Resim 4).

Bu anıtsal yapı topluluğu külliye 
olarak tanımlanan cami odak olmak 
üzere çevresinde çeşitli eğitim ve 

Yapı Mülkiyet Kullanım Projeden 
Sorumlu Kurum

Uygulamadan Sorumlu Kurum

Cami Vakıflar 
Genel 
Müdürlüğü

Diyanet 
İşleri

Vakıflar Genel 
Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Evvel ve Sani 
Medrese, Sıbyan 
mektebi

Vakıflar 
Genel 
Müdürlüğü

Kültür 
Bakanlığı

Vakıflar Genel 
Müdürlüğü

İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi, 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı.

Tıp Medresesi Vakıflar 
Genel 
Müdürlüğü

Kültür 
Bakanlığı

İstanbul 2010 
Ajansı

İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi, 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kültür  
ve Turizm Bakanlığı.

Darrüşşifa Vakıflar 
Genel 
Müdürlüğü

Kültür 
Bakanlığı

Vakıflar Genel 
Müdürlüğü

İstanbul 2010 Ajansı, Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı.

İmaret Vakıflar 
Genel 
Müdürlüğü

Özel --- ---

Tabhane Vakıflar 
Genel 
Müdürlüğü

Diyanet 
İşleri

Vakıflar Genel 
Müdürlüğü

İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi, 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 

Salis Medrese Vakıflar 
Genel 
Müdürlüğü

İstanbul 
Üniversi-
tesi

--- ---

Rabi Medrese Vakıflar 
Genel 
Müdürlüğü

TÜBA Vakıflar Genel 
Müdürlüğü

TÜBA, Vakıflar Bölge Müdürlüğü,

Hamam Şahıs Şahıs Vakıflar Genel 
Müdürlüğü

Şahıs, Vakıflar Bölge Müdürlüğü,

Tablo 5.  Süleymaniye Külliyesi Mevcut Yönetim Durumu

Süleymaniye Külliyesi Mevcut Yönetim Durumu

14 UNESCO tarafından İstanbul’un Tarihi Alanlarının  dünya miras listesine girmeleri üstün evrensel değer kap-
samındaki 1 ve 4. ölçütler içinde 1. ölçüt “İnsanoğlunun yaratıcı dehasının bir  başyapıtını temsil etmesi”  dir. 
Burada Ayasofya ile birlikte Süleymaniye Cami Külliyesi başyapıt olarak belirtilmiştir. 4. ölçüt “İnsanlık tarihinde 
önemli bir aşamayı veya aşamaları gösteren bir yapı türü, mimari ya da teknolojik grup veya peysaj için istisnai 
bir örnek olması” olup insanlık tarihi aşamalarına örnek teşkil eden Osmanlı döneminin saray ve külliyelerine 
dair üstün örnekler olarak  Topkapı Sarayı ile birlikte yine  Süleymaniye Camii Külliyesi belirtilmiştir.
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sosyal görevi olan yapılardan oluşmuş 
bir merkezdir. Mülk sahibi, kullanıcı 
ile yapının koruma ve onarımını ya-
pacak kurum farklıdır (Tablo 5).Hat-
ta koruma ve onarımın projesinden 
sorumlu kurum ile uygulamadan 
sorumlu kurum farklı olabildiği gibi 
bu yapı kompleksini oluşturan her 
bir yapı için mülkiyet, kullanıcı ile 
yapının koruma ve onarımını yapa-
cak kurumlar arasında da farklılıklar 
olmaktadır. Belli bir vizyon doğrultu-
sundaki koruma yaklaşımı ve kurum-
ların eşgüdüm içinde çalışmalarını 
belirleyen bir yönetim planı olmadan, 
külliyenin özgün ve bütünsel yapı-
sından ödün verilmeden korunması 
ve yaşatılmasının ne denli zor olduğu 
açıktır.

Süleymaniye Külliyesi’nde yapılan 
tek koruma yaklaşımı diğer anıtsal 
yapılarda olduğu gibi uzun aralıklı 
restorasyonlardır. Süleymaniye Camii 
yazılı kaynaklara göre Cumhuriyetten 
sonra 1940’lı yıllarda revaklı avluda 
bir onarım geçirmiş, 1960 ihtilalin-
den önce minarelerde, saçaklarda ve 
cami ana harimde kubbe kasnağına 
kadar olan bölümde onarım yapılmış-
tır. Bu tarihten sonra mahalli im-
kanlarla ve dernek girişimi ile küçük 
ölçekli projesiz onarımlar yapılmış-
tır. Son restorasyon uygulamasının 
2007 yılında başlamış olduğuna göre 
değerlendirirsek; caminin yaklaşık 
50 yıllık bir zaman periyodunda 
bir kapsamlı onarıma, restorasyona 
tabi tutulmuş olduğunu görüyoruz. 
Son kapsamlı onarım çalışmaları 4 
yıl sürmüştür, caminin inşa edilme 
sürecinin 7 yıl olmasına bakarak ona-
rımın boyutunu anlayabiliriz. 

Süleymaniye Külliyesi Yönetim 
Planı İstanbul’un Tarihi Yarıma-

dası bütününde gerçekleştirilmiş ve 
Süleymaniye Cami ve Çevresi Dünya 
Miras Alanını da içeren alan yönetim 
planı ile bağlantılı olarak oluşturu-
labilir. Bu yönetim planı; varlığın 
değerini tanımlama, riskleri tanım-
lama, vizyon oluşturma , koruma ve 
değerlendirme için hedefler ve eylem 
planları, projeler, çalışma progra-
mı ve yıllık planların hazırlanması, 
uygulama, belgeleme, izleme, bilgi ve 
verilerin arşivlenmesi, yayın aşamala-
rını içermelidir. 

Anıtsal yapı, yapı topluluğu ve 
yapı gruplarına ait yönetim  planları; 
koruma ve yaşatma vizyonu doğrul-
tusunda; hedef ve eylem planları, 
yönetim ve organizasyon, koruma, 
erişilebilirlik, önemi ve değeri ile il-
gili algı artırılması, eğitim, bilinçlen-
dirme ve katılım, ziyaretçi yönetimi, 
risk yönetimi ile kaynak oluşturma ve 
bütçe gibi konuları kapsamalıdır.

Sonuç
Ülkemizdeki kültür ve doğal varlık-
ların korunma ve yaşatılması amaçlı 
olarak yasa ve yönetmelikler içinde 
yer alan tanımların amaca uygun 
olarak gözden geçirilmesi, örneğin 
“yönetim planı” tanımının sadece ko-
runacak “alanları” değil, korunacak 
“varlığı” (alan, tek yapı, yapı toplulu-
ğu ve yapı gruplarını) kapsayacak  şe-
kilde yasal çerçeve içinde yer alması 
gerekmektedir. 

Çevresiyle bütünleşik, somut ve 
somut olmayan değerleri ile var olan 
anıtsal yapılara özgü, varlığın katılım-
cı yollarla etkin olarak nasıl korun-
ması gerektiğini belirten, bunun için 
bir yol haritası çizen yönetim planları 
yapılmalı ve bunlar anıtsal yapının 
bulunduğu alanda var olan yönetim 
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planının da ayrılmaz ve vazgeçilmez 
hedef, eylem planları ve projeleri için-
de yer almalıdır.

Eğitim ve farkındalık programla-
rıyla desteklenmiş, yapı ölçeğinden 
çevresel ölçeğe uzanan somut ve 
somut olmayan değerleriyle bütüncül 
ve içselleştirilmiş koruma sistemine 
sahip bir Türkiye için; uluslararası 
çağdaş koruma ölçütleri ile kendi 

değerlerimiz, zayıf ve güçlü yanları-
mız doğrultusunda yasal ve yönetsel 
yapımızı geliştirebilmeli ve çözüm 
yolları yaratmalıyız.

Sözlerimi yapı ölçeğinden çevresel 
ölçeğe uzanan somut ve somut olma-
yan değerlerinin anlamına varmış, iç-
selleştirilmiş ve bütünsel koruma siste-
mine kavuşmuş bir Türkiye temennisi 
ile bitiriyorum. 
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tırma projeleri ve çeşitli yayınları yanında Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Ya-
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Ayrıca 2008 yılından günümüze  İstanbul Dünya Miras Alanları Alan Yönetimi 
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25KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2012

DİYARBAKIR SURP GİRAGOS KİLİSESİ ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME

Diyarbakır geleneksel kent dokusu surlarla çevrili bir alanda kurul-
muştur. Sur içi olarak tanımlanan bu bölgede farklı dönemlerin yapım 
tekniği, tasarım, tarih ve sanat anlayışını yansıtan çok sayıda anıtsal yapı 
bulunmaktadır. Bunların bir kısmı özgünlüklerini koruyarak günümüze 
ulaşmışsa da, önemli bir bölümü yok olmuştur. Surp Giragos Kilisesi de 
önemli bir bölümü korunarak günümüze ulaşmış kültür varlıklarımızdan 
biridir. Diyarbakır’da yaşayan Ermeni nüfusun1980’li yılların sonuna kadar 
-neredeyse tamamının- göç etmesiyle yapı, ibadet edecek cemaatini kaybet-
miştir. Bakımsızlık ve terk etme ile başlayan yapısal problemler, 1990’lı 
yıllarda üst örtünün çöküşüyle hız kazanmıştır.

Bu çalışmada, Surp Giragos Kilisesi’nin tarihi ve yapısal özellikleri ile ana 
kilise bölümündeki bozulma ve restorasyon müdahaleleri anlatılmaktadır.

A REVIEW UPON DİYARBAKIR SURP GİRAGOS CHURCH

Diyarbakırs’ traditional urban fabric is situated on an area sur-
rounded by city walls. There are lots of monumental structures reflecting 
the construction practice, design, history and sense of art of different eras 
in this area known as walled city. Whereas some of these reached our day by 
protecting their independence, important fraction of these was annihilated. 
Surp Giragos Church is also one of our culture assets that reached today by 
having been protected an important part of it. With- almost every person- of 
the Armenian population in Diyarbakir migrating until the end of 1980s, 
the structure lost its sect who would pray. Structural problems starting with 
squalidity and abandonment gained a burst when the cover coat collapsed in 
1990s.

In this study, historical and structural features of Surp Giragos Church, the 
breakdown of the main church part, and the restoration interventions are 
described. 

Anahtar Sözcükler: Diyarbakır, Surp Giragos Kilisesi, restorasyon

Keywords: Diyarbakır, Surp Giragos Church, restoration

      ABSTRACT 
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Yrd.Doç.Dr. F.Meral Halifeoğlu*

*Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 
e-posta: mhalife@gmail.com
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   Giriş
Tarihi yapılar, bulundukları yerin 
kültür, yapım sanatı, malzeme ve 
coğrafik koşullarında biçimlenmiş, 
geleceğe korunarak aktarılması 
gereken kültür varlıklarıdır. Koru-
ma değerinin gerçek hedefinden her 
geçen gün uzaklaştığı dünyamızda, 
geçmişimize ve özgün kültür değerle-
rimize ait yapılar hızla tüketilmekte, 
hatta yok edilmektedir. Yapılan bazı 
korumadan uzak uygulamalarla da bu 
değerlerimizin geleceği kaygı uyandır-
maktadır.

1990’lı yılların başında neredeyse 
kentte hiçbir Ermeni’nin kalmadığı 
günlerde yapı, kendi kaderine terk 
edildiğinden, çözülme, işgal, tahribat, 
talan ve yıkılmalar başlamıştır. ÇE-
KÜL başkanı Prof.Dr.Metin Sözen 
ile birkaç duyarlı Diyarbakırlının 
Ortadoğu’nun bu en büyük Gregoryen 
Kilisesi’ni (Ermeni Patrikhanesi’nin 
sözlü ifadesine göre) yeniden kente 
kazandırılabileceği inancı, bugün çok 
sayıda Ermeni ve Hristiyan’ın ibade-
tine şahitlik etmektedir.

1998 yılında ÇEKÜL’ün girişim-
leriyle, yapının rölöve, restitüsyon 
ve restorasyon projeleri hazırlanmış, 
2001 yılında Diyarbakır Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kuru-
lu tarafından onaylanmıştır. 2002 
yılında ise Müze Müdürlüğü’nün 
yaptığı temizlik ve kazı çalışmasıyla 
çöken üst örtünün iç bölümde oluş-
turduğu yıkıntı ve yakın çevresindeki 
hafriyatlar temizlenmiştir. Yapının 
bağlı olduğu Surp Giragos Hıdır 
İlyas Ermeni Kilisesi Vakfı’nın finans 
girişimlerinin uzun sürmesi sebebiyle 
restorasyon çalışmalarına ancak 2009 
yılında başlanabilmiştir. Aynı yıl 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 

restorasyon çalışmalarına önemli bir 
ödenek ayırmasıyla Kilise’nin üst 
örtüsü 2010 yılında tamamlanmış-
tır. Çan kulesi, yapı çevresindeki 
misafirhane, dükkanlar, papaz evi, 
dershane, şapel ve helalar ile sosyal 
amaçlı kullanımlar için yeni proje 
çalışmaları yapılmıştır. Diyarbakır 
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu 
tarafından 2012 yılında onaylanan 
projeleri doğrultusunda, yapının ilk 
dönem çan kulesi yeniden yapılmış-
tır. Eldeki eski fotoğraflar ile çan 
kulesi alt kaide sıraları üzerinde ya-
pılan orantıya dayanarak hazırlanan 
rekonstrüksiyon projesi doğrultusun-
da çalışılmıştır.

Restorasyon çalışmalarının önemli 
bir bölümünün tamamlananmasıyla, 
Tarihi Surp Giragos Kilisesi kente ve 
ait olduğu topluma yeniden kazan-
dırılmıştır. Koruma adına yapılan 
bu olumlu çabalar, işbirliğine dayalı 
girişimler kendi kaderine terk edil-
miş çok sayıda kültür varlığımızın 
yeniden kazanımı için örnek oluştu-
racaktır.

Surp Giragos Kilisesi’nin Tarihi 
ve Yapısal Özellikleri

Konumu ve Tarihi
Surp Giregos Kilisesi, Diyarbakır kent 
merkezinde, Sur içi bölgesi kuzeydoğu 
dilimindedir. Batı yönden Keldani 
(Mor Petyun) Kilisesi ile komşudur 
(Resim 1).Kilise Diyarbakır’da günü-
müze ulaşmış en geniş ibadet alanına 
sahip Ermeni Ortodoks Kilisesi’dir.

Yapının hangi tarihte yapıldığı tam 
olarak bilinmemekle beraber, bazı kay-
naklarda 16.yüzyıl eseri olarak belirtil-
mektedir (Berchem,1910). Simeon bir 
Lehatzi’nin Seyahatnamesinde 1584-
1636 sonlarına doğru anılmaktadır. 
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Kilisenin muhteşem bir taş yapı olup, 
beş kutsal heykeli olduğu yazılmakta-
dır (Viyana 1936 s:204-205, Tomas 
Çerme arşivi) Tarihçi G.İnciciyan, 
1758-1833 yıllarında yazdığı Coğrafya 
adlı eserinin Asya bölümünde “1515 
veya 1518 yılında Aziz Teodaros Ana 
Kilisesi’nin camiye dönüştürülmesin-
den sonra, kiliseye ait olan mezarlı-
ğın içinde bu yapının yeniden inşa 
edildiğini belirtmektedir. New Jersey, 
kilisenin 1881 yılında tamamen 
yandıktan sonra, 1883 yılında yeni-
den inşa edildiğini yazmaktadır. Yapı, 
1960 yılına kadar askeri depo, Sümer-
bank bez deposu vb. değişik amaçlarla 
kullanıldıktan sonra, Diyarbakır Er-
meni Cemaatince devralınarak, kısmi 
onarımlarla tekrar asıl işlevine kavuş-
turulmuştur. I.Dünya Savaşı sırasında 
Alman subaylarının karargahı olarak 
da kullanılmıştır. Yapının ikinci kez 
inşasından sonra 1914 yılında yaptırı-
lan görkemli çan kulesi, Şeyh Mathar 
Cami’nin Dört Ayaklı Minaresi’ni 
geçtiği için, 1916 yılında yıktırılmıştır 
(Tuncer, 2002).

Yapısal Özellikleri
Diyarbakır’da günümüze ulaşmış en 
geniş ibadet alanına sahip bir Ermeni 
Kilisesi olarak, yedi apsisli ve enine 

ve dikine 5 nefli tek kilise örneğidir. 
1990’lı yıllara kadar kısmen de olsa 
kullanılan yapı, Kilise bölümünün 
dışında geniş avlusunu saran şapel,  
papaz evi, misafirhane, dershane, 
dükkanlar ve diğer servis birimleriyle 
bütünsel bir yapı grubudur. 

Kilise bölümü, onaltı adet silin-
dirik sütunlara oturan çift merkezli 
kemerlerle geçilmiş beş neften oluşur. 
İki kemer arası taş örgü yüzey, daire-
sel kesitlerle boşaltılmıştır. Batıdaki 
kadınlar mahfiline ait sütunlar ve 
bu kata çıkışı sağlayan taş basamak-
lar varlığını korurken, yapının üst 
örtüsünün tamamı 1990’lı yıllardan 
itibaren çökmüştür. Apsis (horan) 
kanadının kuzey ve güneyinde üst 
katta birer eyvana dönüşen oda bu-
lunmaktadır. Mekan, bu bölümlerle 
yedi apsisli olarak kabul edilmektedir. 
Üst katta apsislerin üzerinde yük 
hafifletici odalar ile dar bir koridor 
yer almaktadır. Tuğla tonoz örtülü 
koridor, kuzey ve güneyde yer alan 
eyvanların bağlantısını sağlayan bir 
geçiş alanıdır.

Günümüze çan kulelerinden hiç-
biri ulaşmayan yapının, şapel, papaz 
evi, misafirhane, dershane ve diğer 
servis bölümleri de kullanılmamak-
tadır. Doğudaki bugün kapatılmış 

Resim 1: Suriçi planında Surp Giragos 
Kilisesi’nin yeri

Resim 2: Surp Giragos Kilisesi yapı toplu-
luğunun restorasyon planı ve ana kilise 
-2012 (Halifeoğlu F.M.,Güler Ş.,Kıran B)
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girişin yer aldığı eyvan kemerleri 
yıkılmış durumdadır. Yapının batısın-
daki narteks, revak biçiminde kemer-
lerle güney yüzün de yarısını saracak 
şekilde devam etmektedir. Kemerlerle 
geçilen bu bölümünün batı kısmının 
üstünde kadınlar mahfili yer almak-
tadır. Bu bölümden avlunun güneyin-
deki merdivenle de çıkılabilen odalara 
geçilmektedir. Yapının çeşitli yüzey-
lerinde yer alan kitabelerin önemli bir 
bölümü sökülmüştür.

Kilise bölümünün kuzeyde ve 
güneyde bir, batıda üç olmak üzere 
toplam beş girişi bulunmaktadır. Bir 
kısmı günümüze ulaşan çan kulesinin 
alt kaide bölümü, tüm yapı katları-
nı kapsayacak biçimde batı yüzün 
ekseninde düzenlenmiştir. Yükselen 
iki silindirik kesitli ayakların taşıdığı 
kemer içerisinde yarım daire çıkmalı 
bazalt balkon yer almaktadır. Zangoç 
ile çanın bağlantı kurduğu balkon, 
yapım sanatının ince ayrıntısını 
sergilemektedir. Balkona beş dilimli 
kemerin sardığı basık kemerli bir 
kapıdan geçilmektedir.

Surp Giragos Kilisesi, geleneksel 
yığma yapım sisteminde inşa edil-
miştir. Bazalt taşın hakim olduğu 
yapıda, mekan strüktür yapısını, 
sütunlara oturan kemerler ile bunları 
yatayda birbirine bağlayarak örten 
ahşap kirişlemeli toprak dam oluştur-
maktadır. İç ve dış yüzeyleri kesme 
taş olan taşıyıcı duvarların, iç dolgu-
sunu bol kireç harçlı moloz örgü oluş-
turmaktadır. Yapıda kısmen de olsa, 
ahşap karkas sistemli taşıyıcı olmayan 
duvarlar, tuğla örgülü tonoz örtüler 
ve alçı bezemeler kullanılmıştır. 

Gözenekli bazaltın hakim olduğu 
yapının iç sütunları, sütun başlıkla-
rı ile kilise giriş kapıları gözeneksiz 

taştan yapılmıştır. Sunaklar, odalar 
ile bu odaların bağlantısını kuran 
koridorun üst örtüsü tuğla örgülü 
tonozdur. Kılıcına çift sıra örgü-
lü tonozlarda yer yer hafifletme ve 
akustik amaçlı olduğu düşünülen 
içi boş küçük küpler kullanılmıştır. 
Tüm döşemeler, gözenekli bazalt 
taştan şaşırtmalı derz örgü biçiminde 
yapılmıştır.

Restorasyon Öncesi Yapıda 
Tespit Edilen Bozulmalar
Yapıdaki en önemli bozulma ve tahri-
bat, 1980’li yıllardan itibaren Kilisede 
ibadet eden halkın göç etmesiyle baş-
layan terk ve bakımsızlıktır. Cemaatin 
kalmayışı, işlevsizlikten kaynaklanan 
bakımsızlık, doğa koşulları ve geçen 
zaman süreciyle yapıdaki bozulmalar 
daha da hızlanmıştır. 
Bunları genel başlıklarda sıralayacak 
olursak;
 Özgün toprak dam üst örtü ile bir-

likte ahşap kirişlemeli tavan tamamen 
çökmüştü. Meydana gelen bu çökme ile 
birlikte yapı iç alanı, yağmur, rüzgar 
vb. hava koşullarına karşı savunmasız 
kalmıştı.
 Üst örtünün yıkılmasından dolayı 

duvar yüzeylerinde ve sütunlara otu-
ran kemerlerde tahribatlar oluşmuş, 
kısmen taş örgüdeki bağlayıcı haçlar 
boşalmıştı. Taşıyıcı duvarlarda yer yer 
strüktürel olmayan sorunlar, yapının 
taşıyıcı sistemini zorlamayan çatlama 
ve yüzey taşlarında ayrışmalar meyda-
na gelmişti.
 Üst örtünün olmayışından dolayı 

kilise döşemesinde de yer yer çökmeler 
ve derz aşınmaları meydana gelmişti.
 İç ve dış duvar yüzeyleri farklı 

kullanım dönemlerinde yer yer sıvanıp 
boyanmıştı.
 Pencere kasaları ile kapıların önemli 
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Resim 3-4: Kilise damının çöküşünden sonra üstten görünüşü (Müze Müd.arşivi)-1999

Resim 5-6: Üst örtünün çöküşüyle taşıyıcı duvar üst sıralarında aşınma ve taş 
sıralarının yerinden oynaması

Resim 7: İç mekanda boyanmış sütun ve 
duvar yüzeyleri

Resim 8: Pencere şebekelerinde korozyon 
oluşması

bir bölümü tahribat ve kayıplarla gü-
nümüze ulaşamamıştı. Mevcut ahşap 
elemanlarda da büyük tahribatlar 
meydana gelmişti. 
 Metal elemanlarda korozyon oluş-

muştu.
 Tonoz örtülü bölümlerin sıva ve tuğ-

la malzemesinde aşınmalar oluşmuştu.
 Sunaklarda yer yer tahribat arttığın-

dan veri kayıpları meydana gelmişti.
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Surp Giragos Kilisesinde Resto-
rasyon Çalışmaları
Restorasyon çalışmalarının önemli bir 
bölümü tamamlanmış olan Diyarbakır 
Surp Giragos Kilisesi yapı topluluğu-
nun, ana kilise bölümündeki müdaha-
leler, askılama, sağlamlaştırma-güçlen-
dirme, tamamlama, temizlik, yeniden 
yapım, yenileme, koruma-konservas-
yon ve işlev alt başlıklarında gruplan-
dırılabilir.

1-Askılama
Çöken üst örtüyle birlikte savunma-
sız kalan taşıyıcı duvar ve kemerler, 
ahşap makaslarla askıya alınmıştır. 
Ana kemer ile bu kemerler arasındaki 
dairesel boşluklar önce kendi içlerinde, 
sonra da birbirleri arasında askılanarak 
desteklenmişlerdir.

2-Sağlamlaştırma- güçlendirme
Yapıda zamanla iç harçların çök-
mesiyle oluşan boşluk bölgelerinin 
tespiti yapıldı. Belirlenen yerlerin 
derz aralarına  yerleştirilen ince bo-
rularla dolgu harçları enjekte edilerek 
iç dokudaki boşluklar dolduruldu. 
Dolgu harçları özgün harç analiziyle 
elde edilen karışıma yakın bileşimler-
den oluşturuldu.Bunun yanında üst 
örtünün çöküşüyle taşıyıcı duvarların 
üst sıraları yerinden oynamış, boşalan 
derzler ile taş malzeme kayıpları mey-
dana gelmişti.Üst sıralardaki taşlar 
sökülerek, harç ve dolgu malzemeleri 
yeniden yapıldı. Üst kot tesviyesi 
oluşturularak, taş örgüler tamam-
landı. Yerinden oynayan taş dizileri 
mevcut yerlerine göre bırakılarak 
sağlamlaştırıldı.

Resim 9: Özgün kapılarda oluşan kopma 
ve kayıplar

Resim 10-11: Sunaklarda ve tonoz 
örtülerde oluşan bozulma ve tahribatlar
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Resim 12-13: Taş duvar yüzeylerinde ve tuğla tonoz üst örtüde enjeksiyon çalışmaları

Resim 14-15: Duvar üst sıraları ile basamaklarda yapılan tamamlamalar

3-Tamamlama
Uzun süre kullanılmadığından ve 
doğa koşullarına karşı savunmasız 
bırakıldığından yapım malzemelerinde 
iç dokulara kadar ulaşabilen kayıplar 
meydana gelmişti. Tüm yapı ölçeğinde 
oluşan doku kayıplarında, özgün biçim 
ve malzemeye uyumlu yer yer tamam-
lamalar yapıldı. Duvar kotlarının 
eksilen üst sıra taşları tamamlandı. 
Yer yer çöktüğü için sökülerek yeniden 
düzenlenen özgün döşeme taşlarında 
eksik ve işlevini kaybetmiş bölümler 
ile güneyden üst kata çıkışı sağlayan 
merdivenin eksilen basamaklarında 
tamamlamalar yapıldı. 

4-Temizlik
Yapının farklı amaçlarla kullanıldığı 
dönemlerde, özellikle iç mekan duvar 
yüzeyleri ile sütunlarında  sıva ve 
badanalar yapılmıştı. Bazı yüzeylerde 

boyalar birkaç katman halindeydi. Bu-
nun yanında bazı özgün tuğla tonozlar 
da sıvanmıştı. Yapının tüm yüzeyleri 
genelde toz ve is kirleriyle kaplıydı. 
Bu bakımdan temizlenecek yüzey ve 
temizlenmesi gereken malzemeye göre 
yöntem belirlendi. Hava ve su püs-
kürtme kirli, isli ve tozlu yüzeylerde 
uygulanırken boya katmanları için 
düşük basınçlı kumlama tekniği ile 
temizlik çalışmaları yapıldı. Kalın kat-
manlı sıvalar ise insan gücü ve küçük 
el aletleri ile temizlendi. 

5-Yeniden yapım
Kilisenin günümüze ulaşmayan üst 
örtüsü yeniden yapıldı. Harap durum-
daki taşıyıcı duvarlarda gerekli tamam-
lama ve sağlamlaştırma çalışmaları 
yapıldıktan sonra, üst örtünün yapımı 
için geçici bir çatı kuruldu. Emprey-
ne edilmiş ahşap kirişlemelerin üzeri 
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ahşap levhalarla örtüldü.Üzerine su 
yalıtımı için, 3cm kalınlığındaki iki 
katmanlı jeotekstil arasına 3cm extrüde 
polistren yerleştirildi. Özel olarak ha-
zırlanmış 30 cm yüksekliğindeki %15 
puzolonik kireç katkılı toprak malze-
me, önce 15cm kalınlığında döşenerek 
sıkıştırıldı. Isı yalıtımı amacıyla serilen 
pvc membran üzerine yeniden döşenen 
15cm kalınlığındaki dam harcı ile çalış-
ma tamamlanmış oldu. Ahşap kirişlerin 
taş duvarlara oturduğu kısımların taşla 
geçişleri ahşap yastıkla desteklenerek 
yüzey boşlukları kapatıldı.

Kilise restorasyonunda yeniden 
yapım olarak çan kulesi önemli bir yer 
tutmaktadır. Yapının iki ayrı dönem 
çan kulesine ait az sayıdaki fotoğraf-
lar ve yapıdaki mevcut kaide alt sıra 
örgüsünde incelemeler yapıldı. Özgün 
oluşu ile boyut, biçim ve orantı olarak 

yapıyla daha uyumlu olduğu düşünü-
len ilk dönem çan kulesinin yapılma-
sına karar verildi. Fotoğraflar ile çan 
kulesinin kaide düzeneğinin günümü-
ze ulaşan kısımlarında yapılan orantı 
ve ölçümlendirmelerle restitüsyon ve 
rekonstrüksiyon projesi hazırlandı. 

İki katlı ilk dönem çan kulesi, dört 
zarif sütunun birbirine bağlandığı  
dilimli kemerler ile bunları tamamla-
yan soğan başı biçimindeki külahtan 
oluşmaktadır. Sütun, sütun başlığı ve 
alt kaidesi, kemer taşları, silme taşları 
ve örgü yüzey taşlarının ölçekli şablon-
ları proje doğrultusunda oluşturularak, 
taş atölyelerinde ustalar tarafından 
biçimlendirilmeleri sağlandı. 

Taş dikmeler ve sütunlar hem 
birbirleri içinde gergilerle, hem de 
yer aldıkları kaidelere kurşun millerle 
kenetlenerek, bütünsel olarak yapım-

Resim 16-17: Basınçlı su püskürtme ve kumlama tekniği ile yapılan temizlik çalışmaları

Resim 18-19: Ahşap kirişlerin yerleştirilmesi ve ahşap levhaların üzerine jeotekstil ve 
extrüde polistrenin serilmesi
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Resim 20-21: Ahşap üst örtü ve toprak damın yeniden yapılması

Resim 22: İlk dönem çan kulesi 
rekonstrüksiyon projesi- cephe ve 
kesit (Halifeoğlu,F:M, İnal,S,2012)

Resim 23-24: 
Restorasyon 
sonrası çan 
kulesi

ları sağlandı. Ahşap elemanlarla 
yapılan soğan başı külah, saç levha 
ve keçe ile sarıldıktan sora, kur-
şun levhalarla kaplandı. Kurşun 
levhaların külahla ve birbirleriyle 
kenetlenmeleri sağlanıp, dövme 
işlemiyle külah oluşturuldu. Erme-
ni Patrikliği tarafından getirtilen 
haçın ve çanın yerleştirilmesiyle de 
çan kulesi tamamlanmış oldu.

6-Yenileme
Mevcut döşemenin yer yer çökmüş 
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olması, yapı zemininde oturma olup 
olmadığı kaygısını uyandırmaktay-
dı. Bu bakımdan yapı içinden dört, 
yapı çevresinden iki adet olmak üzere 
zemin karotları alındı. Yapılan analiz 
sonucu, zemin güvenliği kesinleşince, 
kilise içindeki mevcut döşeme taşları 
gruplandırılarak söküldü. Blokajın 
olmadığı alt yüzeyde zemin tesvi-
yesi sağlanarak, özgün malzeme ile 
döşeme yeniden oluşturuldu. Ek-
sik, tahrip yada işlevini kaybetmiş 
taşlar ayıklandı. Yeni taş malzeme 
ile eksiklikler tamamlanarak döşeme 
tamamlandı.

7-Yapı detaylarında koruma ve 
konservasyon çalışmaları
Yapının en önemli yapım detayını 
sunaklar oluşturmaktadır. Günümü-
ze ulaşan üç sunağın rölöve ve bo-
zulma analiz paftaları hazırlanarak, 
malzeme analizleri yapıldı. Mevcut 
olmayan sunaklar için ise simetrik 
olanların kalıpları alındı. Yeni mal-
zeme ve aynı teknikle yapılan kopya 
sunaklar, mevcut olanlara uyumlu bir 
şekilde düzenlendi. 

Kilise içerisindeki sütunların bir 
kısmında mevcut olan tunç bileziklerin 
temizlik ve bakımı yapıldı. Eksik olan-
ların ise tunç bilezikleri takıldı.

Sonuç
Kilise yapısının üst örtüsünün ta-
mamlanmasıyla, mekansal bütünlüğü 
elde edilen yapıda, Ekim-2010 tari-
hinde yapılan kısmi açılış ve ayinle 
(Halifeoğlu, 2011), Diyarbakır’ın bir 
kültür yapısının daha yok olmasına 
izin verilmeyerek, yaşatılması için 
önemli bir aşama kaydedilmiştir. 
Ekim 2011’de tamamlanan resto-
rasyon çalışmasının ardından, kilise 
bölümünde yapılan büyük çaplı kutla-
ma,ayin, düğün ve sergi açılışlarıyla, 
Surp Giragos Kilisesi, Diyarbakır’ın 
inanç, kültür, sanat ve sosyal yaşamı-
na yeniden kazandırılmış oldu.

Resim 25-26-27: Çan kulesi yapım 
aşamaları
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HEYBELİADA ULUSLARARASI MÜZİK ARAŞTIRMA MERKEZİ1

Heybeliada Uluslararası Müzik Araştırma Merkezi’ne ev sahipliği yap-
acak olan bina, 1972 yılına kadar Heybeliada’daki Aya Nikola Kilisesi’ne bağlı 
Rum Ortodoks Vakfı’na ait bir ilkokul olarak faaliyet göstermiştir. Heybeliada 
tepesinin eteklerinde, sahile yakın bir konumda inşa edilmiş olan okul, İstan-
bullu Rum cemaatin önemli tarihsel miraslarından biridir. Bu makalede okulun 
müzik merkezine dönüştürülmesi sürecinde yürütülen restorasyon uygulamaları 
anlatılmaktadır. 

HEYBELIADA INTERNATIONAL MUSIC RESEARCH CENTER

The building which will host Heybeliada International Music Re-
search Center, was an elementary school held to Heybeliada Greek Orthodox 
Church of St. Nikola’s Foundation until 1972. The school is located on the foot 
of the hill of Heybeliada close to the beach. It is one of the important historical 
monuments of the Greek community in Istanbul. In this article the implemen-
tation of the restoration process of conversion of the historical school to a music 
center is briefly described.

Anahtar Sözcükler: Heybeliada, Uluslararası Müzik Araştırma Merkezi, Rum Ortodoks 
Vakfı, Aya Nikola Kilisesi

Keywords: Heybeliada, International Music Research Center, Greek Orthodox Church of 
St. Nikola’s Foundation.

      ABSTRACT 

      ÖZET 

Rest.Uzm.Y.Mimar Ali Emrah Ünlü2

  Giriş
Bir sivil toplum kuruluşu olan 
Bosphorus Cultural Alliance 2005 yı-
lında okul binasının eğitim ve araştır-
ma amaçlı uluslararası kültür merke-
zine dönüştürülmesi için bir çalışma 
başlatmıştır. Merkezin faaliyetleri 
arasında; müzik seminerleri düzen-

lenmesi, Osmanlı ve Türk geleneksel 
müziği ile Yunan geleneksel müziği 
kuramı ve tarihinin ele alınması, çalgı 
yapımı ve tamiri, elektronik müzik ve 
ses teknolojisini kullanarak interaktif 
sanat forumları oluşturulması, kültü-
rel etkinlikler, Balkanlar ve Doğu Ak-
deniz coğrafyasını geniş anlamda kap-

1 Destekleyen Kuruluşlar: AVRUPA BİRLİĞİ, YDAS (YUNANİSTAN KALKINMA DAİRESİ), İSTANBUL 2010 
KÜLTÜR AJANSI, HEYBELİADA İLM-İ MUSİKİ DERNEĞİ, BOSPHORUS CULTURAL ALLIANCE
Proje Yürütücüsü: Y.Mimar Mustafa Pehlivanoğlu, Rölöve Restitüsyon, Restorasyon ve Yeniden 
İşlevlendirme Projesi: Y.Mimar Mustafa Pehlivanoğlu M P Tasarım, Uygulama: EMR Mimarlık Restorasyon 
Ltd.Şti., Statik Danışman: Prof.Dr.Chrysanthos Kirpotin (Atina Polyteknik Üniversitesi), Elektrik Projesi: 
Doğan Bozcuk, Mekanik Projesi: Mınos Maıstros, Mekanik ve Havalandırma: SİGMA, Elektrik ve 
Elektromekanik: PROTEK, Bina Akustiği Danışmanı: Gottfrıed Schubert, Stüdyo Tasarımı: Prof.Dr.Iannıs 
Zannos (Ionıan Universitesi), Ahşap Sistemler: Mimar Vedat Tokyay
2 EMR mimarlık restorasyon, e-posta: emrah@emrmimarlık.com
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sayacak bir takım konserler verilmesi 
sayılabilir. Müzik ve çevre ilişkisini 
konu alan belgesellerin hem üretilmesi 
hem yayınlanması ve bu alanla ilgili 
Türkçe ve Yunanca yazılmış edebiyat 
eserlerine yer verilmesi, kayıt alınması, 
eski arşivlerin ele alınarak çoğaltılma-
sı, araştırmalar ve yayınlar yapılması 
da planlanmıştır.

Merkezin ekonomik ve kurumsal 
sürdürülebilirliğinin buradaki eğitim 
atölyelerinin, konserlerin, kayıt ve 
yayın geliştirmeyle ilgili yayınların 
gelire dönüştürülmesiyle sağlanması 
düşünülmüştür. Kamu ve özel kaynak-
lardan, Avrupa Birliği ve Birleşmiş 
Milletler’in fonlarından yararlanılması 
amaçlanmıştır. Ayrıca diğer kurum-
ların sponsorlukları ve bağışlar da bu 
sistemin bir parçası olacaktır.

İlk aşamada Bosphorus Cultural 
Alliance projeyi gerçekleştirmek için 
Heybeliada’da bulunan Heybeliada 
İlm-i Musiki Derneği ile işbirliği yap-
mış, Yunanistan Uluslararası Kalkın-
ma Ajansı eliyle Avrupa Birliği’nden 
finansal destek alarak birinci etap 
çalışmaları için yeterli kaynak sağ-
lanmıştır. Projenin ortakları arasında 
Avrupa Birliği ile birlikte Yunanistan 
Kalkınma Dairesi ve İstanbul 2010 
Kültür Ajansı bulunmaktadır. Proje-
nin yürütücülüğünü ve proje müellifli-
ğini Mustafa Pehlivanoğlu, uygulama-
yı ise EMR Mimarlık üslenmiştir.

Proje süreci Ege’nin iki tarafından 
çeşitli uzmanların katılımıyla gerçek-
leştirilmiş, projeler Türkiye’de ve Yu-
nanistan’da yapılan çeşitli toplantılar-
da tartışılarak,  binanın hem taşıyıcı 
sistemi hem de kullanımına yönelik 
kararlar belirli bir noktaya getirilmiş-
tir. 2009 yılının Kasım ayında ilk 
onarım çalışmalarına başlanmıştır.

Resim 1: Heybeliada’nın planı ve okulun 
konumu

Resim 2: 1925 yılında Halki yatılı okulu 
(D.Zervoudakis’in aile albümünden)

Resim 3: Okulun onarım öncesi durumu 
(2006)
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Tarihçe
Yapı; Heybeliada’nın Rum cemaa-
ti tarafından 1849 yılında Ruhban 
Okulu civarında bir okul kurulması 
girişimleri sonucunda, Iliasco ailesi-
nin bağışladığı arsa üzerinde, mimar 
Ioannis Kalfas tarafından tasarlanarak 
inşa edilmiştir. Kız ve erkek öğrenciler 
için ayrı giriş kapıları olan okul 1953 
yılında Millî Eğitim Bakanlığı’nın 
aldığı karar doğrultusunda karma eği-
time geçmiştir. Bu tarihlerden sonra 

binanın üst katı okul olarak kullanıl-
maya devam ederken, alt kat cemaatin 
kültür derneğinin ve bir hayır kuru-
munun kullanımına açılmıştır. 1972 
yılında adada öğrenim çağında Rum 
öğrenci kalmayınca, okul kapılarını ka-
pamak zorunda kalmıştır. Heybeliada 
Kültür Derneği binanın zemin katında 
törenler, tiyatro oyunları, konserler ve 
dans akşamları düzenlese de, 1980’den 
sonra bina günümüze kadar bakımsız 
kalmıştır.

Resim 4-5: 2009 yılında 
onarım öncesi okulun 
durumu (dış mekan)

Resim 6-7-8-9: 2009 yılında onarım öncesi okulun durumu 

(iç mekan)

Resim 
10-11: Üst 
kata çıkan 
merdiven
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Restorasyon Süreci
iki katlı olan yapının dış duvarları 
tamamen kârgir, içte döşemeler ahşap, 
bölme duvarları ise ahşap strüktürle 
desteklenen bağdadi çıtalı ve kireç 
harcıyla sıvalıdır. Yapının orta duvara 
oturan oldukça büyük bir çatısı vardır. 
Zemin kattaki ara duvarların muh-
temelen 1953’ten sonra kız ve erkek 
öğrencilerin birlikte okuması nedeniy-
le eğitim faaliyetinin üst kata alınması 
sırasında kaldırıldığı düşünülmekte-
dir. Ara duvarların kaldırılması bazı 
noktalarda kirişlerin ciddi deformas-
yonlara uğramasına neden olmuş, 
döşemelerde yer yer çökmeler meydan 
gelmiştir. Yapıyı günümüze ulaştıran 
önemli etmenlerden biri bütün çevre 
duvarlarının kârgir olmasıdır.

 Çalışmalar; binaya iskele kurul-
ması ve çevre güvenliğinin alınması ile 
başlamıştır. Çevre güvenliği alındık-
tan sonra öncelikle yapının çatı prob-
leminin çözümüne yönelik çalışmalar 
başlatılmıştır. Uzun yıllar suyun 
doğru direne edilmemesi ve yağmur 
- kar sularının yapının içine akması 
nedeniyle ahşap çatı strüktürü çürü-
müştür. Çatıyla ilgili ilk çalışmalar 
2009 yılının Kasım ayında hızlı bir 
şekilde başlatılmıştır. Çatı karkasında 
hastalıklı olmayan ve kullanılabilecek 
durumdaki ahşap elemanlar yeniden 
kullanılmış, hasarlı elemanlar ise va-

kum emprenye edilmiş ahşap eleman-
larla yenilenmiştir. Ahşap kaplama 
üzerine su yalıtımı ve ardından çinko 
işlerinin yapılmasıyla çatı 2 ay gibi 
kısa bir sürede tamamlanmıştır. Çatı 
parapet duvarları horasan harcı ile 
sıvanarak; projedekine uygun olarak 
parapet üstü kiremit ile kaplanmıştır.

 İç mekânlarda dayanımını 
yitirmiş sıvalar raspa edilerek; altın-
daki ahşap strüktürün durumu tespit 
edilmiş, yapı elemanlarının boyutları 
ölçülmüştür. Açılan bütün duvarlarda 
ahşap taşıyıcıların farklı boyutlarda 
olduğu görülmüştür. Ahşap malzeme-
lerde görülen boyut çeşitliliği gerek o 
günün yapı teknolojisinin bir sonucu 
olarak elde üretim yapılmasından 
gerek ada şartlarının malzeme temini 
açısından yarattığı sıkıntılardan kay-
naklandığı anlaşılmaktadır. Çok sayıda 
düzensiz ahşap karkas eleman tespit 
edilmiş ve bunların büyük bir kısmın-
da deformasyon oluştuğu gözlenmiş-
tir. Ahşap kirişlerin kârgir duvarlara 
saplandığı noktalarda; özellikle ince 
kesitli kirişler döşemelerde deformas-
yona neden olmuştur. Sıvaların raspası 
sırasında zaman zaman açılmış baca 
boşlukları, delikler ve bir takım boşalt-
malar da ortaya çıkarılmıştır.

 Çatı tamamen kapatıldıktan 
sonra birinci kat döşemesi ele alına-
rak; kirişler yenilenmiştir. Birinci kat 

Resim 12-13-14: Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinden örnekler (2010)
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döşemesinin altındaki ara duvarın 
kaldırılması bu kattaki bozulmaların 
esas sebebidir. Restorasyon projesin-
de; merkezin kullanım amacından do-
layı büyük bir mekana ihtiyaç olması 
sebebiyle zemin katın mevcut haliyle 
korunması önerilmiştir. Ara duvarın 
yeniden inşa edilmemesi birinci kat 
kirişlerinde lamine ahşabın kullanı-
mını getirmiştir. Almanya’dan yak-
laşık 40-42cm yüksekliğinde ve 11m 
uzunluğunda ahşap lamine kirişler 
adaya getirilmiştir. Bu kirişler ladin 
ağacından, yüksek bir teknolojiyle 
üretilmiş, özel yapıştırıcılarla oluştu-
rulmuş tek parça kirişlerdir. Kirişler 

ters kiriş mantığıyla çalıştırılarak, 
altındaki tavanın bozulması önle-
nerek, duvar içinde kalacak şekilde 
tasarlanmıştır.

 Mevcut kirişler tek tek incele-
nerek; öncelikle böcekten arındırmak 
için ilaçlanmıştır. Kirişlerin birçoğun-
da çok ciddi bozulmalar görülmüştür. 
Bozulmuş olan kısımlar ayıklandık-
tan sonra kullanılabilecek durumda 
olan bütün kirişler gerektiğinde 
yanına yeni bir ahşap kiriş takviye 
edilerek ve ara elemanlar yenilenerek 
yerinde korunmuştur.

 Fonksiyon değişikliği nedeniy-
le binada ihtiyaç duyulan; elektrik, 

Resim 
15-16-17: 

Çatının 
onarımı 

Resim 20: 11 metre uzunluğundaki 
ahşap laminasyon kirişlerin 
bina içine taşınması

Resim 21-22: Laminasyon kirişler ile oluşturulan 1. kat ara 
duvarları

Resim 18: 
Sıva sökümü 

(iç mekan)

Resim 19: 
Ahşap 
taşıyıcıların 
ortaya 
çıkarılması
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mekanik ve elektromekanik düzen-
lemeler restorasyon çalışmasının 
önemli parçalarından biriydi. Bu 
konuda da mekânsal kurgu ve özgün 
plan şemasının korunması için ciddi 
tartışmalar yapılmıştır. Bu sistemle-
rin tümü için bir vrv sistem tasar-
lanarak; kanallar tavan arasından 
ve bazı döşemelerin uygun noktala-

rından geçirilmiştir. Sadece tavanda 
bir takım yırtıklar, mazgallar görü-
lecek şekilde bırakılmıştır. Tavanın 
düşmesi, kornişlerin etkilenmesi ya 
da herhangi bir pasanın bozulması 
önlenmiştir. Elektrik için ise duvar 
içlerine panolar tamamen gömüle-
cek şekilde baştan tedbir alınmıştır. 
Bütün kanallar bağdadiyle birlikte 

Resim 23-24-25: Ahşap 
pencerelerin imalatı ve montajı

Resim 28: 
Alçı bezeme 
ve süsleme 

elemanlarının 
kalıplarının 

alınması 
ve yeniden 

imalatı

Resim 26-27: Ahşap 
kapı üzerindeki 
boyanın raspası

Resim 29: cephede 
temizlik uygulamaları

Resim 30-31: Cephe onarımı; 
sıva ve badana çalışmaları
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Resim 32: 
Onarım 
sonrası 
ön cephe 
(2011)

aynı seviyede bitecek şekilde hesap 
edilerek yerleştirilmiştir.

 Binanın alt katında bir ahşap 
atölyesi oluşturularak, pencere ima-
latları gerçekleştirilmiştir. Üretim-
lerde birinci sınıf yerli çam kerestesi 
kullanmıştır. Pencereler proje doğrul-
tusunda bire bir özgün detayında ve 
tek camlı olarak üretilmiştir. Yapının 
müzik merkezi olarak kullanılacak 
olması ses izolasyonu gerektirmekte-
dir. Ancak pencere üretimleri projede 
çözüldüğü şekliyle tek cam olarak 
bırakılmıştır. Bazı mekânlarda özel-
likle ana salon ve kayıt alanında ise 
geriye ikinci bir doğrama yapılarak, 
çift cam uygulamasına gidilmiştir. 
Bu sayede binanın dış görünümünde-
ki ahşap elemanlar bire bir detayına 
sadık kalınarak, binanın belleğinin 
kaybolması engellenmiştir.

 Yapıda meşe, göknar ve sınır-
lı sayı da çam kullanıldığı tespit 
edilmiştir. Bazı meşe elemanlarda da 
sehimler oluşmuştur. Duvarların izin 
verdiği ölçüde yine ahşap elemanlarla 
sehimler takviye edilmiştir.

 Mevcut yerinde duran bütün 
orijinal kapı ve pencere doğramaları, 
pervazları ve kasalarının boya söküm-
leri sıcak hava tabancasıyla özenli bir 
şekilde gerçekleştirilmiştir. Doğra-
maların hepsi numaralandırılarak 
muhafaza edilmiştir. Boya sökümleri 
yapılarak, yeniden takılmak üzere 
kuru bir ortamda depolanmıştır.

 Yapıdaki alçı bezeme eleman-
larının kalıpları alınmış, mevcut 
yerlerindekiler tamir edilmiş, gerekli 
görülen durumlarda alanlarda yeni-
den üretilmiştir.

 Dış cephede yapay taş bö-
lümlerde de onarımlar yapılmıştır. 
Orijinal mermer levha temizlenerek 
üzerindeki yazı ortaya çıkartılmıştır. 
Dayanımını yitirmiş olan dış cephe 
sıvaları raspalandıktan sonra horasan 
harcıyla yenilenmiştir. Dış cepheye 
kireç sıva sonrasında kireç badana 
uygulaması yapılmıştır. Kazain ihti-
va eden toz boya ve kireçten oluşan 
çok dinlendirilmiş bir karışım tek 
defada hazırlanarak, tüm cepheye 
uygulanmıştır.
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Avrupa Birliği’nden alınan fon ile 
finanse edilen restorasyon süreci; Yu-
nanistan’daki mali bunalım nedeniyle 
aksamıştır. Restorasyon çalışmaları-

nın ilk etap uygulamaları bu safhada 
tamamlanmış ancak yapının müzik 
merkezine dönüştürülmesi yarıda 
kalmıştır.

Bu bildiri; Rest. Uzm. Y. Mimar Ali Emrah Ünlü’nün 19-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmiş olan 
“Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım IV Semineri”nde yapmış olduğu sunumdan alınmıştır.

1975 İstanbul doğumlu olan yazar, 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimar-
lık Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1995 yılında IAESTE bursu ile Kuzey İrlanda’da 
“Northern Ireland Housing Executive” bünyesinde mimarlık stajını gerçekleştirmiş-
tir. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon 
Anabilim Dalı’nda “Assos VI Numaralı Mezar Anıt ve Çevresi için bir Koruma ve Dü-
zenleme Projesi” adlı tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamlayarak restorasyon 
uzmanı yüksek mimar ünvanı alan yazar, 1996 – 2002 yılları arasında Kültür Bakanlı-
ğı Assos Kazıları’nda kazı mimarı olarak görev almıştır. 1999 yılında Boston Museum 
of Fine Arts’da 1881 - 1883 Assos Kazıları ile ilgili bir araştırma çalışması yapmıştır. 
2003 – 2008 yılları arasında Avrupa Birliği ve Fatih Belediyesi işbirliği ile yürütülen, 
Teknik Destek Ekibi’nde restorasyon koordinatörü olarak görev aldığı “Fener ve Ba-
lat Semtleri Rehabilitasyon Programı” kapsamında 121 adet tarihi yapının koruma 
– onarım projeleri hazırlanmış ve restorasyon uygulamaları yapılmıştır.

1996 yılından bu yana koruma, restorasyon ve uygulama alanlarında bir çok pro-
jede görev almış, çeşitli konularda makaleleri yayınlanmıştır. Halen İstanbul Teknik 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Anabilim Dalı’nda Doktora çalışma-
larını sürdürmekte, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi’nde 
misafir öğretim görevlisi olarak Restorasyon dersleri vermektedir. Nisan 2012 tari-
hinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Koruma Bölge Kurulu üyesi 
olarak görev yapmakta olan Ünlü evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Emrah ÜnlüÖZGEÇMİŞ
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FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ A-B-D-E 
BLOK RESTORASYONU 

Beyoğlu’ndaki Halıcıoğlu Kampüsü, III. Selim tarafından 1794-1795 
yıllarında yaptırılan Humbaracı Kışlası’nın ortasında yer almaktadır. Kışla, 
ortasındaki klasik plan düzenini yansıtan dikdörtgen avlusuyla döneminin 
mütevazı örneklerinden biridir. Kışla 20. yüzyılın başlarında yıkılmış ve 
Mihrişah Sultan adına 1803-1804 yılında inşa edilen kışla camii yolun 
kenarında kalmıştır. Yapı kompleksinin Türk eğitim tarihinde önemli bir 
yeri vardır. Batılı anlamda ilk yükseköğretim kurumu olan Mühendishane-i 
Berri-î Hümayun 1847 yılında burada eğitime başlamıştır.
Hendesehane binası (C blok) kitabesine göre II. Abdülhamit döneminde 
1884-1885 tarihlerinde inşa edilmiştir. A ve B bloklar ise yıkılmış olan 
kışlanın yerine yapılmış ancak inşa tarihleri bilinmemektedir. 21.000 m2’lik 
bir alan üzerinde yer alan binalar 1999 tarihine kadar adliye binası olarak 
kullanılmış, ardından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne tahsis 
edilmiştir. Yapı kompleksinin restorasyon çalışmaları 2011-2012 arasında 
gerçekleştirilmiştir. Bu makalede, yapı kompleksinde gerçekleştirilen resto-
rasyon çalışmalarına değinilerek, bazı uygulama detayları paylaşılmıştır. 

RESTORAION STUDIES OF A-B-D-E BLOCKS OF FATIH SULTAN 
MEHMET VAKIF UNIVERSITY

Halıcıoğlu Campus which is situated in the middle of the Hum-
baracı Barracks that was built in 1794-1795 by Selim III, is located in 
Beyoğlu district. The Barrack is one of the modest examples of its peri-
od with its classical plan layout including a rectangular courtyard in the 
middle. The barrack was demolished in the early 20th century and the 
mosque which was built in 1803-1804 on behalf of Mihrişah Sultan, is now 
on the street. The complex is important for Turkish Education History 
as Mühendishane-i Berri-î Hümayun which was the first higher education 
institution in the Western sense get started in 1847.

Hendesehane building (C block) is constructed in the era of Abdülhamit II 
according to its inscription dated 1884-1885. The construction dates of A 
and B blocks which are situated over the demolished barrack, are not 

Anahtar Sözcükler: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Humbaracı Kışlası, 
Mühendishane-i Berri-î Hümayun

      ABSTRACT 

      ÖZET 

Mimar Abdullah Aslan*

*GETA Genel İnşaat Taahhüt Tic. ve San. Ltd. Şti. 
e-posta: a.aslan58@gmail.com
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   Tarihçe
Beyoğlu ilçesinde, Halıcıoğlu sem-
tinde bulunan yerleşke, döneminin 
mimarisi içinde karakteristik olarak 
beliren büyük kışla binalarının mo-
dern anlamdaki ilk örneği olan ve III.
Selim tarafından 1794-1795 yılların-
da yaptırılan Humbaracı Kışlası’nın 
kurulduğu alanda yer alır (Resim1). 
Ortası avlulu dikdörtgen plan şema-
sındaki klasik kışla planını tekrar eden 
yapının avlusunda Sultan III. Selim’in 
1803-1804 yıllarında annesi Mihrişah 
Valide Sultan adına yaptırmış olduğu, 
günümüzde cadde üzerinde görülen 
Humbaracılar Kışlası / Kumbarhane 
Camii bulunmaktadır. Kışla binası 20. 
yüzyıl başlarında belirlenemeyen bir 
tarihte yıkılmıştır. Yerleşke, Batılı an-
lamda ilk yüksek eğitim kurumu olan 
Mühendishane-i Berri-î Hümayun’un 
1847’de faaliyete başladığı yer olması 
açısından Türk Eğitim Tarihi içinde 
önemli bir yere sahiptir.

Farklı dönemlerde kompleks bün-
yesinde inşa edilen askerî ve eğitim 
yapıları sebebiyle yerleşkenin Mühen-
dishane ve Hendesehane isimleriyle 
anıldığı görülmektedir. 1789 yılında 
tahta çıkan III. Selim 1792 yılında 
Türkçe, Latince, Avrupa dilleri ve 
teknik ilimlerin okutulduğu Mühen-
dishane-i Sultanî’yi kurmuş, nihayet 
1210 (1795) kanunnamesi ile Has-

köy’de devrine göre çok iyi bir okul 
olan Mühendishâne-i Fünûn-u Berrî-i 
Hümayûn’un kurulması kararlaştırıl-
mıştır (Resim 2).

Mühendishane-i Berrî-i Hümayûn, 
1794 yılında yeni bir Topçu ve La-
ğımcı (istihkâm) okulu olarak kurul-
muş olan Humbarahane’nin yanında 
açılmıştır. Açılışından hemen sonra 
1796 yılında Mühendishane’de bir 
de matbaa kurulmuş, Avrupa’dan çok 
sayıda kitap ve aletler getirtilmiştir. 
Yeni açılan Mühendishane’nin geliş-
mesi için III. Selim her türlü yardımı 
yapmış, sarayda Mühendishane’nin işi-
ne yarayacak kitap ve aletlerin hepsini 
devretmiştir. III. Selim’in öldürülme-
si, IV. Mustafa’nın kısa saltanatı ve II. 
Mahmud’un tahta geçmesi sürecinde 
Mühendishane’nin gelişmesi arzu 
edildiği gibi olamamıştır. 1808’de iki 
Mühendishane ayrılmış, Mühendisha-
ne-i Bahri-i Hümâyûn 1822 yılında 
bir yangın dolayısıyla Parmakkapı’daki 
bıçkı atölyesine taşınmıştır. 2 Şubat 
1825 tarihli bir fermanla da bu iki 
okul resmen birbirinden ayrılmıştır.

İlerleyen zamanda eğitim progra-
mı olumsuzluklar karşısında sürekli 
değiştirilmiş, 1847 yılında Avrupa’dan 
dönen Tophane nazırı Bekir Paşa 
Mühendishane Nazırı olarak okula 
yeni bir şekil vermiş, okul Topçu ve 
Mimari okulu haline dönüştürül-

known. The buildings located over 21.000m2 area has been allocated to 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf University. The restoration work was carried 
on between 2011-2012. In this article, restoration studies of the building 
complex are explained and some application details are shared.

Keywords: Fatih Sultan Mehmet Vakıf University, Humbaracı Barracks, Mühendis-
hane-i Berri-î Hümayun
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Resim 2: Mühendishane-i Berri-i Hümayun Genel Görünüşü

Resim 1: Humarahane Kışlası Genel Görünüşü (19. yüzyıl)

müştür. İdadî (lise) üzerine 4 yıllık 
Harbiye ve Mimar (istihkâm) sınıfı 
açılmış, Avrupa’dan birçok uzman 
getirilmiştir. Mühendishane’nin idadî 
bölümü 1864 yılında Galatasaray’a, 
4 yıllık tahsil ise Harbiye’ye nakledil-
miş, 1867 yılında Galatasaray’daki 
bütün askeri okulların idadisi Kuleli 
Kışlası’na götürülünce, Galatasaray’da 
sivil mahiyette bir okul olan Mekteb-i 
Sultanî açılmıştır. 1871 yılında Topçu 
ve İstihkâm kısımları Harbiye’den 
ayrılarak tekrar eski Mühendishane’ye 
dönmüş, bu suretle Mühendishane’ye 

“Mahreci Mekâtibi Askeriye” de denil-
miştir. 1874 yılında Galatasaray’da 
Paris’teki EcoledesPonts et Chausse-
es’yi takliden “Turuk ve Mebair” veya 
Mühendishane-i Mülkiye adıyla bir 
sivil mühendislik okulu açılmış, ancak 
bütün öğrencileri gayri Müslimlerden 
ibaret olduğu için okul 5 sene içinde 
kapatılmıştır.

1877-78 Osmanlı-Rus savaşın-
dan sonra, Türk olmayan milletlerin 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılması 
üzerine, II. Abdülhamid Türklerin 
yetişmesine bilhassa önem vererek 



47KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2012

çeşitli yüksekokullar açtırmış, bu 
arada Hendese-i Mülkiye Mektebi’ni 
kurarken, bu sivil mühendislik okulu-
nu askerî idareye bağlamış ve okulun 
kuruluşunda büyük fedakarlıklarda bu-
lunarak, ülkenin ihtiyaç duyduğu sivil 
teknik elemanın yetişmesini sağlamaya 
çalışmıştır.

1894 yılındaki depremde kısmen 
hasar gören okul, II. Abdülhamid 
tarafından tamir ettirilmiştir. Mimar 
Talat Ney’in de görev aldığı onarımda 
dershane ve yemekhaneler yeniden 
düzenlenmiştir. Yönetimi Mühen-
dishane Nezareti’ne bağlı olan okul 
1909 yılında Nafia Nezaretine bağ-
lanmış ve Tophane’deki Askerî Sanayi 
Mektebi’ne taşınarak ismi “Mühendis 
Mekteb-i Alisi” olarak değiştirilmiştir. 
Bu okul 1928’de Yüksek Mühendis 
Mektebi ve 1944’te İstanbul Teknik 
Üniversitesi ismini almıştır.

Farklı dönemlerde kompleks bünye-
sinde inşa edilen askeri ve eğitim yapı-
ları sebebiyle yerleşkenin Mühendisha-
ne ve Hendesehane isimleriyle anıldığı 
da görülmektedir. Hendesehane yapısı 
(C Blok) 1884-1885 tarihli kitabe-

sine göre II. Abdülhamit döneminde 
inşa edilmiştir. Humbaracı kışlasının 
yerine yapılan A ve B Blok yapılarının 
ise yapım tarihi bilinmemektedir. Bu 
yapıların güneyinde hamam ve mut-
fak olarak kullanılan ve günümüzde 
de mevcut olan iki yapı daha vardır 
(Resim3). 

Uzun yaşamı içinde farklı amaçlar-
la kullanılan ve birçok müdahaleler gö-
ren yapı grubunun bir kısmı Askerlik 
Dairesi Başkanlığı tarafından kullanıl-
maya devam ederken Hendesehane’nin 
de içinde bulunduğu, 21.000m2 
büyüklüğünde bir alanda yer alan ve 
1999 yılından beri Beyoğlu Adliye-
si’nin kullandığı binalar, 2011-12 
yıllarında restorasyonu yapılarak Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin 
kullanımına tahsis edilmiştir (Resim 
4-5a-5b).

Mimari Özellikler
İlk önce 5 koğuş, 4 dershane ve 1 
teneffüshaneden ibaret olan okulun 
açılışı 1884 yılında yapılmış, 1889-90 
yıllarında 3 koğuş, 3 dershane ve bir 
cami ilave edilmiştir. U şeklinde inşa 

Resim 3: Yapı Kompleksinin planı Resim 4: A ve B blokların Cami ile ilişkisi
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edilen yapı yaklaşık 30x45x8,50m 
boyutlarında ve iki katlıdır. Avluya 
bakan iç köşelerinde birer, doğu ve 
batı kanatlarının ortasında birer olmak 
üzere 4 girişi vardır. Özgün planı 
avluya bakan bir koridor ve ona açılan 
mekânlardan oluşturulmaktadır. 19. 
yüzyıla ait bir fotoğrafta Mühendisha-
ne’nin arkasında görülen iki katlı kâr-
gir yapılar günümüzde mevcut değil-
dir. 20. yüzyıl başında yıkılan kışlanın 
yerine birbirine paralel iki yapı inşa 
edilmiştir. Okul kuzey yönünde kârgir 
bir bahçe duvarı ile çevrilmiştir.

Deniz tarafında ana cadde üzerinde 
bulunan ve günümüzde A Blok olarak 
tanınan yapı ise 11,50x72m boyut-
larında, iki katlı, neo-klasik üslupta 

cephe özelliklerine sahip kârgir bir 
yapıdır ve Personel Okulu’nun kulla-
nımı sırasında karargâh binası olarak 
hizmet vermiştir. Hemen arkasında 
yer alan B Blok ise 12x113,50m 
boyutlarında olup, belirsiz bir tarihte 
bir kısmı üzerine kat eklenerek 2 katlı 
hale getirilmiştir. İki katlı bölümü 
ise çamaşırhane olarak kullanılmıştır. 
Yapıların özgün planı orta koridora 
açılan mekânlar şeklindedir. Beyoğlu 
Adliyesi olarak kullanıldığı dönemde 
çoğu yapının kat döşemeleri ve mer-
divenleri betonarmeye çevrilmiştir 
(Resim 6a-6b-6c ve Resim 7a-7b-7c).
12,70x18,90m boyutlarında dikdört-
gen planlı hamam yapısı soyunmalık, 
ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümlerin-

Resim 5a-5b: Güneybatı cephesi ve A-A kesiti

Resim 6a-6b-6c: Yapının Adliye kullanımı sonrasındaki durumu (dış cephe)

Resim 7a-7b-7c: Yapının Adliye kullanımı sonrasındaki durumu 
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den oluşmaktadır. Sıcaklık bölümünün 
üst örtüsünde kubbe, diğer bölümlerde 
tonoz ve kubbe birlikte kullanılmıştır. 
Hamamın doğusunda yer alan ve mut-
fak olduğu düşünülen tek katlı yapı 
7,70x17m boyutlarındadır. Hamam ve 
mutfak yapıları depo ve kazan dairesi 
gibi amaçlar için kullanılmış, birçok ek 
almış ve özgünlüğünü yitirmiştir. Par-
selin doğu ve kuzeybatı yönünde işlevi 
ve inşa tarihi belirsiz iki küçük kârgir 
yapı daha bulunmaktadır.

Yapılan bu onarımlarda A ve B 
bloklarda döşemeler, tavanlar kaldırı-
larak betonarme sisteme dönüştürül-
müş, dış duvarlara içten betonarme 
güçlendirme yapıldığı görülmüştür. 
Kolon-kiriş-döşemelerde yapım sistemi 
betonarmedir. Pencere doğramaları pvc 
yapılmış, iç bölmeler tamamen nitelik-
siz eklerle oluşturulmuştur.

A ve B Bloklarındaki Restorasyon 
Çalışmaları
A ve B bloklarındaki restorasyon ça-

lışmalarına öncelikle gerekli araştırma 
ve deneyler ile başlanmıştır (Resim 
8). Dış cephe ve iç cephelerde yer 
alan çimento sıvaların raspa edilerek 
mevcut duvarın durumuna bakılmıştır. 
Dış cephelerde öncelikle parça raspa 
yapılarak sıva kalınlığı tespit edildik-
ten sonra, genel iskele kurularak tüm 
çimento sıvalar yüzeyden uzaklaştırıl-
mıştır (Resim 9a-9b).

İç mekanda ise iç duvar raspa 
araştırması ve döşeme araştırması 
yapılmıştır. Araştırmalar sonucu sera-
mik kaplı yüzey kaldırıldıktan sonra 
mermer döşeme ortaya çıkarılmıştır. 
Mevcutta bulunan mermer döşemeye 
zarar vermemek için restorasyon çalış-
ması ilerleyene kadar seramik döşeme 
kaldırılmamıştır. İç duvar yüzeyinde 
betonarme güçlendirme olduğu tespit 
edildiğinden dolayı 12 adet karot 
numunesi A bloktan,12 adet karot 
numunesi ise B bloktan alınmıştır. 
Numune sonuçlarının yüksek çıkması 
sebebiyle yapıdan betonarme ekleri ta-

Resim 8: Dış cephe sıvası 
araştırma raspası

Resim 10a-10b: 
Alınan sıva 
numuneleri

Resim 9a-9b: Dış cephelerde çimentolu sıva raspası 
yapılması
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mamen kaldırmanın yapıya son derece 
ciddi zararlar vereceğinden dolayı mev-
cut betonarme sistemin güçlendirilerek 
korunmasına karar verilmiştir.

Dış cephe çimentolu sıvadan tama-
men arındırıldıktan sonra harç ve taş 
analizleri yapılmak üzere çeşitli yerler-
den numuneler alınarak analiz edilmiş, 
bu analizlere göre horasan sıva karışı-
mı bulunmuştur (Resim 10a -10b).

İç mekândaki yapının özgünlüğünü 
bozan  muhdes ekler (delikli tuğla ile 
duvar bölmeleri, aydınlık pencerele-
ri, asma tavan ) kaldırılmıştır. Ana 
duvarların iç kısımlarında yapılan 
güçlendirmeyi koruduğu için boya 
raspası yapılarak, ara bölücü duvarla-
rın tamamı kaldırılmıştır (Resim 11). 

Asma tavanlar kaldırılarak döşemeler 
açığa çıkarılmış, seramik döşemeler 
kaldırılmıştır.

Mevcut çatının durumu görmek 
için kiremitler kaldırıldı, yalıtım 
malzemesi ve kaplama tahtası sökül-
düğünde, makas sistemindeki yetersiz 
çözüm ve malzeme kaybından dolayı, 
çatı makasları tekrar çözüldü ve açık-
lıklar tekrar hesaplanarak revize edildi. 
(Resim 12-13-14).

Yeni makas sistemine göre kırma 
çatı yapıldı, birleşim yerleri galvaniz 
bulonlarla sabitlendi, ahşap kapla-
ma ve çift kat su yalıtımı yenilendi 
(Resim-15a-15b-15c). Çatı arasına 
yalıtım amaçlı taş yünü serildi, A ve 
B bloklar cephe olarak uzun oldukla-

Resim 11: İç mekân muhdes eklerin kaldırılması Resim 12: Kiremitlerin toplanması

Resim 13: Çatı yalıtım malzemesinin 
toplanması

Resim 14: Çatı kaplama tahtası ve kar-
kasın sökülmesi



51KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2012

rından dolayı A blokta 3 yerde, B blok 
ta 5 yerde yangın geçişini önlemek 
amaçlı yanmaz duvarlar yapıldı. Çinko 
yağmur dereleri ve çinko yağmur iniş 
boruları tamamlandı. Mahya ve kap-
lama kiremitleri ile çatı tamamlandı 
(Resim16-17-18).

Müdahaleler sonucunda yapılan de-
likli tuğlalı imalatların hepsi yapıdan 
kaldırılarak, dolu harman tuğlası ile 
yeniden yapıldı. Alınan rapor doğrul-
tusunda dış cephe horasan sıva imalatı 
yapılmıştır. Köşe noktalarında rölöve 
de alınan baklava dilimler aynı ölçüler-
de yeniden yapılmıştır. 

Mevcut betonarme kolon ve kiriş 
sistem korunduğu için çelik ile güç-
lendirme yapılarak, mevcut sistemi 
de içine alan bina ile ilişkili bir detay 
hazırlandı. Bu detayda zemine oturan 
ayaklar yardımıyla çelik kolonlar çıka-
rıldı, bu kolonların üst katlarına ge-
çişleri bulonlar yardımıyla sağlanarak 
bütün katlar birbirlerine bağlandı. Bu 
imalat A blokta iki nokta da yapılarak 
yapının depreme direnci artırılmaya 
çalışılmıştır.(Resim 19a-19b).

Güçlendirme yapılan duvarlar 
ve ara bölme duvarları fonksiyonel 
olmaları açısından çift kat alçıpan 

Resim 15a-15b-15c: Uygulanacak çatının makas detayları

Resim 16: Kerestelerin 
emprenye edilmesi

Resim 17: Çatının yeniden 
yapılması ve osb kaplanması

Resim 18: Çatının yapılması

Resim 19a-19b: Çelik konstrüksiyon güçlendirme detayları
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duvar olarak yapıldı. Sınıf bölmeleri 
için alçıpan duvar, öğretim görevlisi 
içinse jaluzili bölme duvarlar olarak 
yapıldı. 

A blokta mermer olan merdiven-
ler onarılarak temizlendi. B blokta 
ise betonarme olan merdiven yıkıla-
rak çelik konstrüksiyonlu merdiven 
yapılarak lamine meşeden basış 
kısımlarının montajı yapıldı (Resim 
20-21-22a-22b).

Seramik sökümleri yapılarak açı-
ğa çıkan mermer döşemelerin eksik 
ve kırık kısımları tamamlanarak, 
tamamında temizlik yapıldı, eksik 
parçalar yenilendi. B blokta birkaç 
odada bulunamayan mermerler ise 

gerçek kotuna uygun olarak yeniden 
yapıldı.

Döşemeler tamamlandıktan sonra 
anfi olarak kullanılacak dört sınıf 
için, çelik konstrüksiyon yapılarak 
üzerine ahşap kaplandı. Ahşap üzeri-
ne pvc döşeme yapıldı. Çelik kons-
trüksiyonun mermer döşemeye zarar 
vermemesi için alt kısımlara ahşap 
takozlar ilave edildi 

Tuğla kemerlerin küfeki kilit taş-
ları temizlendikten sonra, deformas-
yona uğramış olanlar itinalı olarak 
çürütüldükten sonra, aynı ölçülerde 
paslanmaz çelik elemanlarla eski 
taşa ankraj yapılarak yenilendi (Re-
sim 23a-23b-23c).

Resim 20: B blok betonarme merdivenin 
görünümü

Resim 21: B blok çelik konstrüksiyon  
merdiven detayı

Resim 22a-22b: A ve B blok merdivenleri
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Cephelerde bulunan dökme mo-
zaik ile yapılmış dış denizliklerden 
alınan örnekler analiz edilerek karı-
şım oranları elde edildi. Elde edilen 
bu karışımlar ile parça tamamlaması 

yapılarak, dış denizlikler temizlendi. 
İç denizlikler ise mermerden yeniden 
yapıldı (Resim 24a-24b).

Daha önceden sökülen pvc pen-
cereler yerine aslına uygun olarak 

Resim 23a-23b-23c: Kilit taşları ve kat silmelerinin tamir edilmesi

Resim 24a-24b: İç ve dış denizlik yapılması

Resim 25a-25b:Ahşap pencere imalatı
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hazırlanan meşe keresteden yapılmış 
olan ahşap pencereler takıldı. Yerleri-
ne takılan ahşap pencerelere yağmur, 
güneş, mantar, küf, atmosfer şartla-
rı, darbe, aşınma gibi etkilere karşı 
ahşap koruyucu cila sürüldü (Resim 
25a-25b).

Yapıda dış cephelerde kullanılan 
ahşap kapılar incelenmiş yerlerinden 
sökülerek atölyeye alınmıştır. Yapı-
sal bozulmaya neden olan iklim-nem 
ilişkisi, topoğrafik konum, zemin 
koşulları, rutubetten kaynaklanan 
bakteri ve mantar oluşumunun ahşap 
kapılar üzerinde dik çatlaklara, renk 
değişikliğine ve çürümeye neden 
olmuş bölümleri onarıldı, malzeme 

kaybına uğrayan kısımları değiştiril-
di. Yüzeyindeki kir ve tozdan arındı-
rılarak böceklenmeye karşı ilaçlanıp 
cilalanarak yerlerine takıldı.

Dış cephe raspa yapıldıktan sonra 
kapatılmış olan kapılar diğer örnekle-
rinden alınan rölöve doğrultusunda, 
İç kapılar ise meşe keresteden projesi-
ne uygun olarak yeniden yapıldı. 

Dış cephelerde ve iç duvarlarda 
boya yapılarak imalatlar tamamlan-
mıştır. Eylül 2012 yılında eğitime 
açılan A ve B blokların restorasyon 
çalışmaları tamamlandı. Hamam res-
torasyonu şuanda devam etmektedir. 
Çevre düzenleme çalışmaları tamam-
lanmıştır.

Resim 26a-26b-26c-
26d-26e: Restorasyon 
öncesi ve sonrası 
yapının görünümü
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KÜLTÜREL MİRASIN LAZER TARAMA TEKNİKLERİ İLE 
DOKÜMANTASYONU VE 3-BOYUTLU KENT MODELİ ÜRETİMİ

Eski İstanbul olarak adlandırılan surlarla çevrili Fatih ilçesi sınırları 
içerisinde yer alan Tarihi Yarımada, yurtiçinde ve dışında birçok alanda (Tra-
bzon, Mardin, Erzurum, Afyon, Sudan Suwakin Adası, Bosna-Hersek Mostar 
vd.) 3-boyutlu lazer teknolojisiyle dokümantasyon ve kent modelleme uygu-
lamaları gerçekleştirilmiştir. Bu projelerde kullanılan ve Bimtaş da geliştirilen 
yöntem ve iş süreci elde edilen sonuçlarla birlikte, bu raporda olabildiğince 
sunulmuş ve tartışılmıştır. Şunu önemle belirtmek gerekir ki, 3-boyutlu veri 
alım ve görselleme teknikleri, tarihi alanların güncel kaydı ve geleceğe yönelik 
korunması uygulamalarına temel teşkil etmektedir.

THREE-DIMENSIONAL LASER TECHNOLOGY IN DOCUMENTATION 
AND URBAN MODELING IMPLEMENTATIONS

Documentation and urban modeling implementations are carried out 
with three-dimensional laser technology in the historical peninsula of İstanbul 
and also in many areas of the country and abroad (Trabzon, Mardin, Erzurum, 
Istanbul, Sudan Suwakin Island, Bosnia and Herzegovina Mostar, etc.). The 
technique used and developed by BİMTAŞ for these projects are presented and 
discussed in this article with the results obtained. It is an important fact that 
the three-dimensional data intake and visualization techniques are the basis for 
both saving the current state and preserving the historical sites. 

Anahtar Sözcükler: 3-boyutlu lazer teknolojisi, 3-boyutlu veri, görselleme teknikleri, 
belgeleme

Keywords: Three-dimensional laser technology, three-dimensional data, visualization 
techniques, documentation

      ABSTRACT 

      ÖZET 

Doç.Dr. Gürcan Büyüksalih1

  Verilerin Toplanması ve 
Ön-Proses Aşamaları
Yersel lazer tarama verileri, statik 
konumda ya da mobil olarak bir ara-
ca entegre biçimde toplanmaktadır. 
Riegl VZ-400 ve Leica ScanStation 
C10 cihazları statik tarayıcılara 

örnek verilebilirken, Riegl VMX 
450 ve Optech Lynx sistemleri 
mobil cihazların temsilcileri olarak 
öne çıkmaktadır. Mobil veri topla-
ma sisteminde ise bir araç üzerine 
yerleştirilen lazer tarayıcı, GPS/IMU 
konumlama sensörleri ile değişebilen 

1 Harita ve CBS Müdürü, BİMTAŞ



57KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2012

sayıda dijital kamera içermektedir.
Araziden gelen ham lazer verileri 3 

boyutlu CAD çizimlerine dönüştürül-
meden önce ön-proses aşamalarından 
geçmektedir. Ham lazer verisi öncelikli 
olarak arazideki kontrol noktaları 
kullanılarak hassas bir şekilde jeo-refe-
ranslandırılmakta ve birleştirilmekte-
dir. Bir sonraki aşamada, lazer nokta 
bulutu verileri yazılımlarda rahat 
çalışılacak boyuta getirmek için parça-
lara ayrılmaktadır. Ayrıca bu aşamada 
lazer nokta bulutu verileri üzerinde 
araziden gelen hem çizimi zorlaştıran 
hem de dosya büyüklüğüne neden olan 
gerekli olmayan detaylar temizlen-
mektedir. Bütün bu aşamalar Cyclone 
yazılımı kullanılarak yapılmaktadır. 

3-Boyutlu Cad Çizimlerinin 
Oluşturulması
Lazer tarayıcılarla elde edilen lazer 
nokta bulutu verisi üzerinde obje 
detaylarının 3-boyutlu vektörel çizim-
leri Mencisoftware firmasının Z-MAP 
yazılımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu 
yazılım sayesinde nokta bulutu veri-
leri kolaylıkla görsellenebilmekte ve 
üzerinde 3-boyutlu interaktif uygu-
lamalar ve çizimler yapılabilmektedir 
(Resim 1). Bu yazılımın alım sürecin-
de ilgili firmanın teknik elemanlarıyla 
müdürlüğümüzde bir seneye yakın 
birlikte çalışılmış ve Bimtaş mimari 
grubunun önerileri doğrultusunda çi-
zimi kolaylaştıracak eklentiler özenle 
yapılarak, yazılım özellikle AutoCAD 
benzeri bir platforma dönüştürülmüş-
tür. Elde edilen CAD verileri, 3DS-
tudio Max yazılımı kullanılarak katı 
model haline dönüştürülebilmekte ve 
görsellemeleri yapılabilmektedir. Ay-
rıca, bu 3-boyutlu modellerin yüksek 
çözünürlüklü fotoğraflarla dokulan-

dırılması da gerçekleştirilebilmekte-
dir (Resim 2). Bunun yanında sanal 
maketler üretilebilmekte ve bu sanal 
maketlerin oluşturduğu mekanlarda 
animasyonlar yapılabilmekte, render-
lar alınabilmektedir. Ayrıca, maket-
ler, 3-boyutlu printer ZP Spectrum 
510 makinesiyle basılabilmektedir. 

Mimari boyutta ise 3-boyutlu 
çizimler (istenirse 2-boyutlu olarak) 
mimari grup tarafından bütünlen-
mekte ve ham çizim verileri üzerine 
mimari rölövenin gerektirdiği unsur-
lar işlenmektedir. Bu detaylar metrik 
detaylar olabileceği gibi (örneğin kot) 
şekilsel detaylar da olabilmektedir. 
Bu aşamayla birlikte ham 3-boyutlu 
çizimlere öznitelik bilgileri de ek-
lenmiş olmaktadır. 3-boyutlu rölöve 
çizimleri bir paftada gerekli olan 
diğer bilgilerle (hali hazır harita, 
uydu görüntüsü, dijital fotoğraflar ve 
eğer yapıysa yapıya ait detay bilgileri: 
karkas, kat sayısı vs.) eklenir, böylece 
oluşan rölöve paftasının hardcopy 
çıktısı alınabilmektedir (Resim-3). 
Daha sonra koruma mevzuatı çerçeve-
sinde 2-boyutlu mimari cephe çizim-
leri (AutoCAD’e plugin Cloudworx 
yazılımıyla) ve cepheler üzerinde 
öneri iyileştirme projeleri hazırlana-
rak ilgili koruma kurulunun onayına 
sunulmaktadır. Kurul onaylı projeler 
üzerinden de yapıda gerçekleştirilecek 
müdahalelere ilişkin uygulama detay-
ları kısmi iç ölçüler alınmak suretiyle 
oluşturularak ve bunlar üzerinden 
takribi uygulama bedelleri hesaplana-
bilmektedir.

3-Boyutlu Rölöve Çıkarımının 
Önemi
Günümüz veri toplama ve mimari 
proses yöntemleri, 2-boyutlu analiz-
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lere dayalı olduğundan; obje-
nin tümü hakkında bilhassa 
karmaşık (grift) ve komplike 
yapılarda (kubbemsi, küresel 
bir yapıysa, üzerinde çıkıntılar 
varsa, tonoz vb.) yeterli bilgi 
sağlamamaktadır. Özellikle, 
obje üzerinden kesitler çıkar-
ma, üzerinde belirli tasarımlar 
oluşturma noktasında her 
zaman yeterli veri sağlama-
maktadır. Bu tür çalışmalar bir 
objenin yatay düzlemde ya da 
düşey düzlemde kesilerek kesi-
len bölümün izdüşüm nokta-
larının çizgisel ifadesi ile kağıt 
ortamına yansıtılmaktadır. 
Dolayısıyla objenin 3-boyutlu 
ifadesi ancak bu kesitlerin in-
san zihninde bütünleştirilmesi 
suretiyle anlam kazanabilmek-
tedir.  Komplike yapılar sadece 
2-boyutlu düzlem kesitleri 
alınmak suretiyle ifade edilme-
ye çalışıldığında yapılardan çok 
fazla sayıda kesit alınması ge-
rekliliği ortaya çıkmakta bu ise 
zaman, emek ve bunlara bağlı 
olarak mali kayıplara sebep 
olmaktadır. Ancak 3-boyutlu 
verisi elde edilmiş olan bir 
objenin modeli ve çizimi üze-
rinde kesit almaksızın istenilen 
herhangi bir noktadan düzlem 
geçirerek; kesit alma ve tet-
kik edilmesi gerekli noktanın 
detaylı incelenmesine imkan 
sağlanmaktadır. Resim 4, 
yeteri nokta aralıklı lazer nokta 
bulutu verisi üzerinden kesit 
çıkarımı ve bunun 3-boyutlu 
efektini yansıtmaktadır.

Kubbe, tonoz, kemer, 
gibi eğrisel düzlemlere sahip 

Resim 1: Süleymaniye Caminin 3-boyutlu CAD 
çizimi

Resim 2: Dokulandırılması yapılmış bina 
örneği

Resim 3: Mimari rölöve pafta örneği



59KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2012

mimari yapım tekniklerinde yapıla-
rın statik taşıyıcılarının bu teknikte 
kullanılan malzemeler olması ve bu 
malzemelerin tamamının birlikte 
kabuk sistem oluşturması geleneksel 
yöntemlerle inşa edilmiş bulunan 
yapıların gerek depremsellik gerekse 
zamana bağlı yıpranmalarının oluş-
turacağı tehlikelerin statik olarak 
tahkiki ancak bu yapıların 3-boyutlu 
modellemeleri yapılmak suretiyle 
gerçekleştirilebilmektedir.

Özellikle anıtsal yapı restoras-
yonlarında kullanılan güçlendirme 
ve tamamlama malzemelerinin çok 
yüksek birim fiyatlara sahip olması 
nedeniyle bu malzemelerin kullanımı-
nın gerektiği bölümlerin üç boyutlu 
hacim hesaplarının yapılması suretiy-
le belirlenmesi hem gereksiz malzeme 
kullanımının önüne geçecek hem 
de uygulama alanının tüm binanın 
özgün malzemesi üzerindeki etkisinin 
daha doğru değerlendirilmesini sağla-
yacaktır. Bu da yine oluşacak ekono-
mik kayıpların önüne geçmektedir.

Koruma mevzuatı her türlü kültür 
varlığıyla ilgili uygulamanın koruma 

kurullarınca onayını öngörmektedir. 
Bu sebeple hazırlanan projelerin ma-
hiyetinin nitelik olarak yükseltilmesi 
koruma kurullarının da alacakları 
kararlarının doğruluğunu arttıracak 
ayrıca proje inceleme sürecini kısal-
tacaktır. Resim 5’den görülebileceği 
üzere, dijital ortamda 3-boyutlu 
rölöve detaylarına bakılabilecek, yapı 
veya sokak cephesi bütünsel olarak 
değerlendirilebilecektir. İnteraktif 
olarak 3-boyutlu rölöve çizimi üzerin-
de gerekirse ölçümler yapılabilecek, 
itirazlar veya görüşler online biçimde 
çizime yansıtılabilecektir. Bu, sürecin 
otomasyonuna yönelik çalışmalara 
ivme kazandıracaktır.

 Özellikle daha sonra yapılacak 
olan restitüsyon, restorasyon proje-
lerine (ileri mimari uygulamalar ve/
veya çalışmalar) altlık teşkil edecek 
veriyi oluşturmamızı sağlayacaktır. 
2 boyutlu uygulamalara göre derinlik 
sağlamanın gerektiği durumlarda, de-
tayların çok önem kazandığı alanlarda 
arka planda kalan bilgilerin kaybedil-
memesi için kullanılacaktır. Ani-
masyon uygulamalarında, oyunlarda, 

Resim 4: 
3-boyutlu 
lazer nokta 
bulutu 
üzerinde 
kesit çıkarımı
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sanal müze uygulamalarında, sanal 
3 boyutlu ortamlar oluşturmakta bu 
teknikten yararlanılabilecektir.

Taşınmaz kültür varlıkları ve mi-
mari unsurları ile taşınabilir kültür 
varlığı objelerin 3 boyutlu envanter ve 
hukuki mevzuat tarafından öngörülen 
kataloglarının hazırlanması, tüm bu 
unsurların 3 boyutlu modellemeler 
yapılmak suretiyle incelenmesi, bu 
objeler üzerinde yer alan tarihsel 
izlerin (kabartma yazı, kakma yazı, 
resim, süsleme vb.) kolaylıkla ve yay-
gın olarak incelenmesini sağlayacak 
ve bu incelemeler sonucu varılacak 
bilimsel sonuçlar insanlık tarihine 
ışık tutacaktır. 

3-Boyutlu Kent Modeli Üretimi
3-boyutlu sorgulanabilir kent model-
leri ile kentlerin geçmişten günümüze 
süregelen değişimlerini belirleme, 
sunma ve ileriye yönelik planlama ve 
koruma çalışmaları büyük önem taşı-
maktadır. Bu çalışmalar, karar verme 
organlarına fikir vermekte, doğal veya 
insan tarafından oluşabilecek tahribat-
larda kenti eski halinde dönüştürmede 
kullanılmaktadır. Yapılan çalışma-
ların halkla paylaşılması, projelerin 
uygulanmasında ve yürütülmesinde 
çoklu katılım ortamı sağlamaktadır. 
Kültürel mirasın ve siluetin korun-
ması, onarımı, yeniden oluşturulması 
gibi çalışmalarda yapılan 3-boyutlu 
modeller web servis üzerinden sanal 
gerçeklik ortamında paylaşılarak hal-
ka ulaştırılabilmektedir. 

3-boyutlu kent modeli, farklı detay 
seviyelerinde oluşturulabilmektedir. 
Birinci detay seviyesinde (LOD1), 
buna “kutu model de diyoruz” bina 
katı modelleri üretilmektedir. İkinci 
detay seviyesinde (LOD2), çatı detay-

ları LOD1’e eklenmektedir. Üçüncü 
detay seviyesi (LOD3), ise binalara 
fotoğrafın giydirildiği aşamadır. Eğer 
cephedeki yapı elemanları ve deko-
ratif unsurlar da -pencere, kapı, niş, 
korkuluklar, silmeler, payandalar, ka-
bartma süslemeler gibi- yansıtılacak 
şekilde cephe modellenirse LOD3+ 
düzeyinde sonuç elde edilir. Bu tür 
modeller; orijinal renk seviyelerini 
korur, desen, parlaklık veya şeffaflık 
ile varsa gerekli kabartmalar uygulan-
mış olarak gözükür. Gerek yüzeylerde 
gerekse aksesuar olarak eklenecek 
görüntülerde kullanılacak olan ahşap, 
taş, mermer, cam ve metal aksam 
kaplamalardaki desenler aslına uygun 
ve ölçekli olur. Resim 6’da LOD3 
ve LOD3+ ürünlerine birer örnek 
verilmiştir. 

Sanal gerçeklik ortamı sağlayan 
3B kent modelleri giderek daha fazla 
talep görmekte, bu modeller CBS 
verisiyle desteklenmekte, böylece 
kullanıcıya objenin özelliklerinin 
yanı sıra görseli de sunulabilmekte-
dir. Bu tür bir uygulama, özellikle 
tarihi alanların kayıt altına alınması 
ve geleceğe yönelik korunmasında 
önemli destek sağlamaktadır. Tarihi 
alanlara ait veritabanı özelliği teşkil 
edilerek, çalışma alanıyla ilgili yeni 

Resim 5: 3-boyutlu sayısal rölöve 
(AutoCAD ortamında)
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verilerin de bu ortama aşama aşa-
ma eklenmesi sağlanabilmektedir. 
3-Boyutlu uygulamalar, özellikle, 

plancılara ve diğer karar vericilere 
doğru karar vermede önemli altlık 
oluşturmaktadır.

Resim 6a ve 6b: LOD3 ve LOD3+ düzeyinde bina modellemesi
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NORMAL VE NANO BOYUTLU ORGANOSİLAN/SİLOKSAN
ESASLI SU İTİCİLERİN KİREÇTAŞI YÜZEYLERİNDEKİ
ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu araştırma; günümüzde piyasada yaygın olarak kullanılan organo-
silan/siloksanlar ile bunların piyasada yeni yaygınlaşmaya başlayan nano 
boyutlu türevlerinin su itici olarak, bozulmaya uğramamış sağlam kireçtaşı 
yüzeylerindeki etkinliğini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Seçilen ticari 
ürünler Pınarhisar mikritik kireçtaşı (küfeki) yüzeylerine fırça ve kılcal em-
dirme yöntemiyle uygulanmış ve su itici kaplamaların etkinliğini irdelemek 
için uygulama yapılmış ve yapılmamış örnekler üzerinde yapılan deneylerle 
su emme kapasitesi, kuruma hızı, kılcal su emme kapasitesi ve su buharı 
geçirgenliği değerlerinde meydana gelen değişimler incelenmiştir. FT-IR 
ve UV-vis ileri analiz yöntemleriyle, su itici kaplamanın kimyasal yapısı ve 
morötesi ışınım ve oksidasyon dayanımı konusunda veri toplanmıştır.

Deneysel çalışma sonuçları, kılcal emdirme yöntemiyle uygulanan 1:20 
oranında sulandırılmış nano boyutlu organosilan/siloksan çözeltisinin en 
etkin malzeme olduğunu göstermektedir: Beklenebileceği gibi en yüksek su 
geçirimsizlik değerleri bu malzeme ile elde edilmiştir. Su iticiler genel olarak 
su emme ve kuruma hızlarını yavaşlatmakta ancak kurumayı engellememek-
tedir. Su buharı akış yoğunluğunda önemli bir değişim izlenmemektedir. 
Nano ve normal boyutlu ürünlerin sonuçları arasında büyük fark görülme-
mekle birlikte, nano boyutlu malzemenin daha fazla emilmesi, penetrasyon 
derinliğinin daha yüksek olabileceğini ve dolayısıyla malzemenin uzun vade-
de daha dayanıklı olacağını düşündürmektedir. Her iki malzeme de yüzey-
lerde renk, doku ve parlaklık değişimi yapmaz nitelikte ve mor ötesi ışınıma 
dayanıklıdır ancak oksidasyona bağlı olarak degredasyon beklenebilir.
Su bazlı olarak pazarlanmakla birlikte nano boyutlu organosilan/siloksan 
esaslı ürün etanol çözücü içinde üretilmiştir ve sulandırılarak kullanılmak-
tadır. Literatürde tersinimli (reversible) olarak tanımlanmakla birlikte ileri 
analizler alt yüzeylerden temizlenmesinin olanaksız olduğunu göstermiştir. 
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      ABSTRACT 

Tersinimli olmaması, üst üste yapılacak uygulamalarda hasar ve/veya 
bozulmanın hızlanması gibi risklerin artabileceğini düşündürmektedir. 
Özellikle 5-10 yıllık aralıklarla tekrarlanan uygulamalarda su buharı geçir-
genliğinin nasıl etkileneceği belirsizdir.

COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF NORMAL AND  
NANO-SIZED PARTICLE ORGANOSILANE/SILOXANE BASED  
WATER REPELLENTS ON LIMESTONE SUBSURFACES

The aim of this research project was to compare the effectiveness of 
two types of organosilane/siloxane based water repellents on sound limestone 
surfaces: The frequently used first type containing monomers of normal size 
and the second its nano-sized derivatives which appeared more recently on the 
market. These products were applied on the surfaces of Pınarhisar micritic 
limestone (küfeki) surfaces with brush and through capillary rise. The testing 
program designed to understand the effectiveness of the water repellent coatings 
included the determination of the alterations in physical characteristics 
such as water absorption capacity (weight %), drying rate, capillary water 
absorption capacity and water vapour permeability. Advanced FT-IR and 
UV-vis techniques provided information on the chemical composition of the 
coatings and their degradability in ultraviolet light and oxidation.

The results of the experiments showed that the nano particle sized 
ogranosilane/siloxane solution mixed with water at a proportion of 1:20 and 
applied through capillary rise was the most effective, providing the best water 
repellence results as expected. The water repellent coatings generally slowed 
down the water absorption and drying rates but did not prevent drying. 
The results obtained from both normal sized and nano sized monomers 
are similar but the fact that the nano sized one is better absorbed suggests 
that its penetration depth would be greater and the coating would be more 
effective in the long run. Neither type of product causes an alteration of visual 
characteristics, i.e. change in color, texture or lustre. They are also durable 
against the effects of ultraviolet radiation; however, some degradation due to 
oxidation may be expected.

Although marketed as a water-based product, the nano monomer sized 
organosilane/siloxane is dispersed in ethanol but diluted with water. It is 
defined as reversible in literature however advanced analyses proved that it 
could not be removed from the sub-surfaces. Its irreversibility suggests that 
the risks of additional damage and the acceleration of the alteration and 
deterioration processes could rise as a result of repetitive applications. It is 
particularly unknown how frequent re-applications with 5-10-year intervals 
would affect the water vapour permeability although previous research results 
state that the water vapour movement are not hindered veriously.

Anahtar Sözcükler: Organosilan, Su itici, Yüzey koruyucular
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     1. Giriş
Doğal yapı taşlarının bozulma sü-

reçlerinde su büyük rol oynar: Saldır-
gan atmosferik kirleticileri taşıyarak 
bozulmayı hızlandırır, yüzey erozyonu 
ile donma-çözülme ve ıslanma-koruma 
çevirimleriyle gözenek içinde çatlak-
ların ortaya çıkışına, suda çözüne-
bilir tuzları çözüp taşıyarak yüzey 
ve gözenek için kristalleşmeye bağlı 
bozulmalara ve silikat kayaçların hid-
rolizi, karbonat kayaçların çözülmesi 
ve renk değişikliği gibi diğer alterasyon 
süreçlerine neden olur; ayrıca mik-
ro-organizmaların büyümesi ve çeşitli 
kabukların oluşumunu destekler. Su 
itici uygulaması yapılmadan önce 
doğal taş yüzeylerinin petrografik ve 
fiziksel özellikleri (toplam su emme 
oranı, kuruma hızı, kılcallık katsa-
yısı ve su buharı geçirgenliği), yüzey 
erozyon düzeyi, duvar ve yapının nem 
düzeyi, taş yüzeylerinde ve yüzeye açık 
gözeneklerde depolanmış suda çözünür 
tuzların varlık, tür ve oranları ile du-
var yüzey ve kesitindeki dağılımlarının 
belirlenmesi gereklidir. Uygulanması 
düşünülen su itici malzemenin etkin-
lik ve/veya sakıncaları, uygulamadan 
önce mutlaka bu konuda uzman bir 
koruma laboratuvarı ekibi tarafından 
değerlendirilerek raporlandırılmalıdır. 
Suyun neden olduğu ve/veya destekle-
diği süreçler göz önüne alındığında, su 
iticilik özelliğinin taş yüzeylerinin ko-
runmasını sağlayacağı düşünülebilirse 
de, suda çözünür tuzlarla yüklü doğal 
taş yüzeylerine su itici uygulanması 
sakıncalıdır. Yüzey gözeneklerinin 
doldurarak tamamen bloke eden tüm 
maddeler, taştaki bozulmayı durdur-
mak yerine aksine hızlandıracaktır. 
Suda çözünür tuzların yoğun olduğu 
ve zeminden kılcallıkla emilerek yapı 

duvarlarında yükseldiği durumlarda su 
itici uygulanması sonucu, kriptoflore-
sans (kabuk altı çiçeklenmesi) oluşması 
ve/veya organosilan/siloksanların suda 
çözünür tuzların alkali iyonlarının si-
likatlarını oluşturarak yüzey kabuklan-
malarına yol açmaları olasıdır. Bün-
yesine suda çözünür tuzlar barındıran 
duvar ve yapıların dış yüzeylerinde 
genel olarak su itici uygulamasından 
kaçınılması doğru olur. (Ersen, 2011; 
Doehne ve Price, 2010: 44-45; de 
Ferri vd., 2011) Taş yüzeyine suyun 
sıvı halde nüfuz etmesini engellerken, 
gaz halde çıkışını engellememesi yani 
kuruma hızı ve su buharı geçirgenliği 
(difüzyon direnç faktörü) gibi fiziksel 
özelliklerde değişime neden olmamak 
dışında su iticilerin özgün yüzeyle-
rin renk, doku, parlaklık gibi görsel 
özellikleri değiştirmemesi, mor ötesi 
ışınım ve oksidasyona dayanıklı olması 
ve kolay degradasyona uğramaması 
gereklidir. Ayrıca kullanılan malzeme-
nin ıslanma sonucu boyut değişimini 
taşınkiyle eşdeğer ya da yakın olmalı-
dır. Bütün bu özellikler sayısal olarak 
değerlendirilebilir niteliktedir. (Sneth-
lage, 2011: 512-516)

Tüm konservasyon ve restorasyon 
uygulamalarında göz önüne alınması 
gereken diğer bir konu tersinimliliktir              
(reversibility). Ancak herhangi bir 
kimyasal madde uygulamasının 
tamamen tersinimli, özgün malzeme-
den ayrıştırılabilir ve/veya sökülebilir 
olması mümkün değildir. Bu nedenle 
genellikle en az kalıntı bırakan, yeni 
hasar ve bozulma süreçlerine neden 
olmayan ya da mevcut bozulmayı hız-
landırmayan uygulamalar yeterli kabul 
edilmektedir. Uygulamaların birbiri-
nin üzerine farklı malzemelerle ya da 
aynı malzemeyle tekrarlanmasının etki 
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ve sakıncaları da göz ardı edilmemesi 
ve yeni uygulama öncesinde irdelen-
mesi gereken bir husustur. (Doehne ve 
Price, 2010: 55)

Doğal taş yüzeylerine su iticilik 
özelliği genellikle yüzey gerilmelerini 
azaltan polimerik filmlerle kazandırı-
lır. Bu amaçla akrilikler, florine akrilik 
polimerler, siloksanlar, floro-polieterler 
hidrofobik tabakalar oluşturmak üzere 
kullanılmıştır. Silan (SiH4) esaslı su 
iticiler 19. yüzyıldan beri bilinmekte 
ve gerek sağlamlaştırma gerek yüzey 
koruyucu olarak su iticilik gerektiren 
uygulamalarda doğal taş yüzeylerin-
de denenmekte ve kullanılmaktadır. 
(Ersen, 2011; de Ferri vd., 2011) 
Monomerik silikon kimyasallar genel 
olarak silan başlığı altında ele alınır. 
En az bir silikon-karbon (Si-C) bağı 
taşıyan yapılara ise organosilan adı 
verilir. Organosilan olarak tanımlana-
bilecek ilk malzeme olan tetra etoksi 
silan (TEOS) C. Friedel ve J. Crafts 
tarafından 1863 yılında izole edilmiş-
tir (Thames ve Pajnani, 1996).

Daha çok kumtaşları ve granit 
gibi büyük oranda silis içeren doğal 
taşlar için uygun olan bu silan esaslı 
kimyasallar, 1990’lardan beri gelişti-
rilen (hydroxilation layers) hidroksil 
yüzeyler oluşturan katkılı organosilan 
türevleri sayesinde kireçtaşları gibi bü-
yük oranda kireç (kalsiyum karbonat) 
içeren doğal yapı taşlarına uygun hale 
getirilmiştir. Bu araştırma günümüzde 
piyasada yaygın olarak kullanılan orga-
nosilan/siloksanlar ile bunların piyasa-
da yeni yaygınlaşmaya başlayan nano 
boyutlu türevlerinin su itici olarak, 

bozulmaya uğramamış sağlam kireçtaşı 
yüzeylerindeki etkinliğini karşılaştır-
mayı amaçlamaktadır.

1.1.Organosilan/Siloksanlar
Günümüzde en yaygın olarak kulla-
nılan organosilan esaslı su iticiler,ül-
kemizde genellikle alkil-alkoksi-silan/
siloksan ana başlığı altında ele alınan 
alkil-trietoksi-silanlardır. Bu orga-
nosilanlar kimyasal olarak X-R-Si(-
OR’)3 yapısındadır.1 Organosilanlar, 
inorganik veya organik alt yüzeyler ile 
organik polimerik matrisler arasında 
köprü oluşturabilirler. Ayrıca hidro-
fobik organik gruplara sahip silikon 
atomlarından oluşan organosilanlar, 
su emici (hidrofilik) inorganik bir 
yüzeye su itici (hidrofobik) nitelik 
kazandırabilir.

Karbon-hidrojen (C-H) bağının 
aksine silikon hidrit (Si-H) yapısı 
reaktiftir; suyla tepkimeye girerek 
reaktif silanol (Si-OH) türevlerini 
oluşturur. Silikon atomuna bağlı hid-
rolize olabilir grupların türlerine bağlı 
olarak farklı silan kategorileri vardır. 
Su itici olarak mineral malzemelerin 
yüzeylerinde kullanılan alkoksi-silan 
da bunlardan biridir. Bu moleküller, 
bir katalizör atmosferik nem ya da 
mineral (doğal taş) alt yüzeydeki suyun 
etkisiyle tepkimeye girer. Yüzeyde ve 
gözenek içinde -Si-O-C- bağının hidro-
lizi başlar ve bir yan ürün (alkol ya da 
karboksilik asit) serbest bırakarak sila-
nole dönüşür. Silanoller başka silanol-
lerle tepkimeye girer ve bunu izleyen 
suyun intermoleküler kondansasyonu 
sonucu dengeli siloksan bağları (-Si-O-

1 Burada X organik bir grubu (ör. Amino, Vinil, Alkil vb.), R Aril veya Alkil grubunu, R’ ise Metil, Etil, İsoporpil gibi 
bir alkol grubunu ifade etmektedir; diğer harfler elementlerin Periyodik Tablodaki kısaltmalarıdır. Tire işareti ise 
gruplar arasındaki bağları göstermektedir.
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2 Oluşan ağın tek molekül kalınlığında olması yeterli görülmekle birlikte genellikle uygulama sırasında malzeme 
üst üste bir kaç kez sürüldüğünden, doğal taş yüzeyinde daha kalın bir polimer tabakası oluşacaktır. Sertleşmiş 
polimer üzerine sürülen yeni tabaka, hem polimerle hem de kendisiyle tepkimeye girecek ve sonraki uygula-
malarda oluşan polimerlerin mineral alt yüzeye değil polimer tabakasına ve birbirine tutunması gerekecektir. 
(Materne vd.)
3 Tepkime sonunda silikon atomuna dört adet oksijen atomu yerine (SiO4), üç adet oksijen atomu ile bir alkil 
grubu (R) bağlanmış olur (ör. CH3-SiO3). Böylece oluşan silika miktarı azaldığından sağlamlaştırıcılık etkisinin de 
düştüğü ancak su iticilik etkinliğinin yükseldiği öne sürülebilir.

Si) oluşur. Birbirine bağlanan polisi-
loksan makro-molekülleri birleşerek üç 
boyutlu bir ağ oluştururken aynı za-
manda mineral (doğal taş) yüzeylerin-
de mevcut hidroksil (OH-) gruplarıyla 
da dengeli -M-O-Si- (M: Si, Al, Fe vb.) 
bağları oluşturur. Hidroliz sonucu 
oluşan alkil-trialkoksisilanol hem su 
iticilik hem de su çekicilik özelliğine 
sahiptir: Merkezdeki silikon atomu-
na bağlı karbon içeren alkil grubu su 
iticiyken hidroksil (OH-) grupları su 
çekicidir. Bu durumda moleküller su 
çekici tarafları polar gözenek yüzeyleri-
ne, su itici tarafları ise ters yöne bakar 
biçimde dizilir. Böylece polar su çekici 
gözenek yüzeyleri üzerinde su itici bir 
yüzey oluşur. Bu ağın etkin olması için 
bir molekül kalınlığında olması ye-
terlidir.2 (Snethlage, 2011: 433-437; 
Honeyborne, 2006: 168-169; Materne 
vd.)Daha çok sağlamlaştırma amacıyla 
kullanılan tetraetkosi-silan (TEOS) 
gibi etil silikatlarla karşılaştırıldığın-
da, alkil grubunun varlığı, malzemenin 
sağlamlaştırıcı etkisini azaltırken, su 
iticilik etkinliğini yükseltir.3 (Honey-
borne vd. 2006: 161-161)

Tek molekül kalınlığında tüm açık 
gözenek yüzeylerinisaran bu tabaka, 
film oluşturmayan ve gözle görülmeyen 
bir katman olarak tanımlanır. Kapile-
rite ile emilen su miktarını azaltırken 
su buharı geçirgenliğini değiştirmeyen 
bir sistem olarak tasarlanmıştır. Dola-
yısıyla su iticilerde bulunması istenen 

özelliklerin büyük çoğunluğuna cevap 
veren bir malzeme olarak kabul edi-
lebilir. Ancak özellikle 1990’larda en 
yüksek malzeme birikimini sağlaması 
nedeniyle tercih edilen trimetoksi-si-
lanlarla yapılan uygulamalarda kür 
sırasında ortaya çıkan metil alkol ze-
hirlidir. (Honeyborne vd. 2006: 163) 
Özellikle uygulama sırasında çevre 
tehlikesi oluşturan bu durum metil 
trimetoksi-silan (MTMOS) yerine 
trietoksi-silanların tercih edilmesi-
ne neden olmuştur.Silan monomer 
boyutları 3-5 nm(nanometre), siloksan 
polimer boyutları ise 100-500nmka-
dardır (Mehta ve Ranka, 2012).

1.2.Nano Boyutlu Organosilan/
siloksanlar
Son yıllarda araştırmalar, nano 
boyutlu inorganik oksit taneciklerini 
melez (hibrid) siloksan veya silikon 
polimerlerine birleştiren kompozit-
lere odaklanmıştır. Bunlar örneğin 
tetraetoksi-silan (TEOS) ya da basit 
bir sol-jel süreci ile koloidal silika-
dan başlatılabilir. Silis(SiO2), Silika, 
alümina (Al2O3) ve çinko oksit (SnO2) 
gibi nano boyutlu tanecikler, ticari 
polialkilsiloksan içeren su çekici (hid-
rofil) çözeltilerin su iticilik (hidrofobi) 
özelliğini geliştirebilir. Bu oksitler 
ayrıca kimyasal olarak farklı organik 
gruplarla modifiye edilerek, yüzeylerin 
su itici niteliğini artırabilir. Su iticilik 
yüzeysel pürüzlülüğü iyileştirerek ve 
nano boyutlu tanecikleri hidrofobik 
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biçimde işlevselleştirerek sağlanır. 
Silikon alkoksit türevleri su itici kap-
lama ile taş arasında birleştirici rolü 
oynarken, nano boyutlu silis tanecik-
leri ise kuruma sırasında ortaya çıkan 
büzülme etkisini azaltır. (de Ferri 
vd., 2011) Bu yayında uygulanan 
yöntemde 14 nm boyutlu ticari amorf 
(kristal yapıda olmayan) silika tane-
cikleri farklı ticari TEOS oligomerleri 
ile karıştırılmış, çözücü olarak etanol 
ve katalizör olarak hidroklorik asit 
kullanılmıştır.

Literatürde “sol-jel” olarak anı-
lan yöntemde, silan molekülüne su 
eklenerek katı bir tanecik olan silikon 
oksit (silis, SiO2) elde edilir; elimi-
nasyon ürünü alkoldür. Ortamda tuz 
varlığı ya da yokluğu, pH değeri ve 
zaman gibi hidroliz ve kondansasyon 
koşullarını kontrol ederek morfolojiyi 
etkilemek ve seçilen yönteme göre “sol” 
(askıda katı partiküller ya da süspansi-
yon) veya üç boyutlu jel ağları üretmek 
mümkündür. Şablonlama ajanları 
eklenerek tanecikler düzenlenebilir ve 
bunların ön-işlevlendirilmiş nano bo-
yutlu yapı taşları olarak kendi kendine 
dizilmesini sağlanabilir. Sol-jel tek-
nolojisiyle, yumuşak koşullar altında 
malzeme ve arayüzler sentezlemek ve 
tasarlamak ve kaplamalara şeffaflık, 
düşük ağırlık, sertlik ve işlevsellik gibi 
özellikler kazandıran nano boyutlu 
tanecikler sentezlemek mümkündür. 
(Materne vd.)

Nano boyutta silan/siloksan elde et-
mek için geliştirilen başka bir yöntem 
de sil-1,5-oksanlardır. Trifonksiyonel 
silanların hidrolitikkondansasyonu ile 
elde edilen sil-1,5-oksanlarda (silsequ-
ioxanes), her silikon atomu ortalama 
1,5 oksijen atomu ile bir hidrokarbon 
grubuna bağlıdır. Farklı sil-1,5-oksan 

türleri arasında polihedraloligomerik 
sil-1,5-oksan (POSSTM) reaktifleri, 
nano-kompozitler içinde gerçekten 
molekül bazında dağılmış inorganik 
strüktürel birimlere sahip organik-i-
norganik maddeler hazırlamak için 
uygundur. Sil-1,5-oksanlar, trikloro-
silanlardan üretilebilir. (Anon., 2011)
Simionescu vd. (2009) tarafından 
gerçekleştirilen bir araştırmada kireç-
taşlarının yüzeyine sil-1,5-oksan bi-
rimlerinden oluşan silikon esaslı melez 
(hibrid) bir nano-kompozit uygulan-
mıştır. Taş yüzeyine uygulandığında 
ürün gözeneklerin içinde klasik bir sol-
jel süreci ile polimerleşmektedir. Yüzey 
gerilimlerini azaltan bir katkı kulla-
nıldığında taştaki hidroksil gruplarıyla 
bağlanan bir ürün ortaya çıkmakta, 
bileşenler arayüzündeki gerilimler ile 
kapiler basıncı azaltarak jelin kuruma 
sırasında çatlamasını engellemektedir.

Başka bir araştırmada ise su içinde 
nano boyutlu (12 nm) küresel silis 
(SiO2) taneciklerinden oluşan koloidal 
bir dispersiyon kullanılmıştır. Tane-
cikler alkalin bir ortamda (sodyum 
hidroksit) dispersiyon haline geti-
rilmiştir; alkalin ortam silis yüzeyi 
ile tepkimeye girerek negatif yükler 
oluşturmaktadır. Bu negatif yükler 
sayesinde tanecikler birbirini iterek 
dengeli ürünler meydana getirmek-
tedir. Kuruma sırasında taneciklerin 
yüzeyindeki hidroksil grupları, kon-
dansasyon sırasında suyu ayrıştırarak 
siloksan (Si-O-Si) bağları oluşturmakta 
böylece ara bağlarla polimerik yapı 
ortaya çıkmaktadır. (Maravelaki-Kala-
itzaki vd., 2008)

Deneysel çalışmada kullanılan su 
itici malzemenin kesin bileşimi ve ta-
nımı bilinmemekle birlikte, literatürde 
alkol (etanol) içinde askıda (süspansi-
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yon olarak), jel kıvamında ve 3-6 nm 
boyut aralığında silan (SiH4) mono-
merlerinden oluştuğu belirtilmiştir. 
Uygulamada 1:10 ve 1:20’lik çözeltiler 
meydana getirecek oranlarda sulandırı-
larak kullanılması önerilmektedir. Bu 
nano boyutlu monomerler dar ve kü-
çük gözeneklere nüfuz edebilir.Mineral 
alt yüzey üzerinde yine yukarıda nor-
mal boyutlu organosilan/siloksanlarda 
izlenen tepkimelere benzer bir süreçte 
siloksan polimer zincirleri oluşur.
(Mehta ve Ranka, 2012) Dolayısıyla 
iki malzeme arasındaki tek farkın 
monomer boyutu olduğu, kimyasal 
süreçte fark bulunmadığı düşünülmek-
tedir. Ayrıca literatürdeki örneklerin 
aksine nano boyutlu silis tanecikleri 
değil silan tanecikleri kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. (bkz. Maravelaki-Ka-
laitzaki vd., 2008; de Ferri vd., 2011; 
Materne vd. vb.) 

2. Deneysel Çalışmalar
Deneysel çalışmalarda alt yüzey olarak 
kullanılmak üzere Pınarhisar mikritik 
kireçtaşı (küfeki) seçilmiştir. (Tablo 1) 
5x5x5 cm boyutlarında kesilen 15 adet 
küp biçimli örneğe fırça ve kılcal em-
dirme yoluyla aynı firmaya ait alkil-al-
koksi-silan/siloksan ve organosilan/
siloksan su itici ürünlerle uygulama 
yapılmıştır.

Su emme kapasitesi, kuruma hızı, 
kılcal su emme kapasitesi ve su buharı 
geçirgenliği deneyleri İ.T.Ü. Mimarlık 
Fakültesi Malzeme II Laboratuvarı’n-
da, ileri kimyasal analizler ise İ.T.Ü. 
Kimya Fakültesi Polimer Laboratuva-
rı’nda gerçekleştirilmiştir.

Fırçayla uygulamada, organosilan/
siloksan sulandırılmadan kullanılmış, 
nano boyutlu organosilan/siloksan 
ise1’e 10 ve 1’e 20 oranlarındasulan-
dırılarak uygulanmıştır. Çözeltilerin 
köpüklenmesi nedeniyle uygulamadan 
önce köpüklerin sönmesi için bir kaç 
gün beklemek gerekmiştir.

Fırçayla yapılan uygulamada su iti-
ci kireçtaşı örneklerinin bütün yüzey-
lerine üç periyotta sürülmüştür. Her 
periyotun toplam süresi 15 dakikadır. 
(Tablo 2) Sürme işlemi tamamlandık-
tan sonra örnekler, polimerleşmenin 
tamamlanabilmesi için 14 gün süreyle 
desikatörde kontrollü ısı ve nem orta-
mında bekletilmiştir.

Kılcal emdirme yöntemiyle yapılan 
uygulamada yine organosilan/silok-
san sulandırılmadan, nano boyutlu 
organosilan/siloksan ise 1’e 10 ve 1’e 
20 oranlarında sulandırılarak kulla-
nılmıştır. (Şekil 1 ve 2)Kılcal emme 
tamamlandığında örnekler polimerleş-
menin tamamlanabilmesi için 14 gün 

Fiziksel Özellikler Değer

Görünür yoğunluk 2.09 g/cm3

Gerçek yoğunluk 2.64 g/cm3

Toplam gözeneklilik %20.88

Açık gözeneklilik %19.64

Tablo 1. Pınarhisar küfeki taşının fiziksel özellikleri.4 (Öztürk, 2012)

4 Veriler TS EN 1936 standardına uygun olarak yapılan deneyler sonucu elde edilmiştir.
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süreyle desikatörde kontrollü ısı ve 
nem ortamında bekletilmiştir. Nano 
boyutlu organosilan/siloksan ürünün 
normal boyutlu tanecikler içerenorga-
nosilan/siloksan ürüne göre çok daha 
hızlı emildiği izlenmektedir. Bunun 
nedeni tanecik boyutları arasındaki 
fark olmalıdır.

2.1.Su Emme Kapasitesi ve Ku-
ruma Hızı Tayini
Su emme kapasitesi deneyi TS EN 
13755 (2009) standardına göre, 
kuruma hızı tayini ise Borelli (1999) 
tarafından tanımlanan yöntemle ger-
çekleştirilmiştir. (Tablo 3; Şekil 3-6)

Fırçayla uygulama yapılan örnek-
lerin su emme kapasitesinde referans 

örneklere göre büyük bir değişiklik 
izlenmezken, kılcal emdirme yönte-
miyle uygulama yapılan örneklerin 
su emme kapasitesinin büyük oranda 
azaldığı izlenmektedir (Tablo 3; Şekil 
3 ve 4): Fırçayla organosilan/siloksan 
uygulan örneklerin ağırlıkça su emme 
kapasitesi %6 oranında düşerken, 
fırçayla nano boyutlu organosilan/si-
loksan uygulanan örneklerin ağırlıkça 
su emme kapasitesi 1:10’luk çözelti 
uygulanan örneklerde %7, 1:20’lik 
çözelti uygulanan örneklerde ise %15 
oranında azalmıştır. Kılcal emdir-
me yöntemiyle organosilan/siloksan 
uygulan örneklerin ağırlıkça su emme 
kapasitesi %80 oranında düşerken, 
kılcal emdirme yöntemiyle organo-

1. uygulama 

(dk)

Bekleme 

(dk)

2. uygulama 

(dk)

Bekleme 

(dk)

3. uygulama 

(dk)

Toplam 

yüzey alanı 

(cm3)

Tüketilen 

kimyasal 

miktarı (cc)

OS/Sx 15 0 12 3 6 125 100

Na-

no-OS/

Sx1:10

11 4 10 5 9 125 100

Na-

no-OS/

Sx1:20

15 0 13 2 9 125 100

Tablo 2. Fırçayla alkil-alkoksi-silan/siloksan ve organosilan/siloksan uygulaması. 

Şekil 1. Kılcal emdirme yöntemiyle su itici 
emme oranı.

Şekil 2. Kılcal emdirme yöntemiyle yapılan 
uygulamada kılcallık katsayısındaki değişim.
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Şekil 3. Fırçayla uygulama yapılan 
örneklerin su emme kapasitesi.

Şekil 4. Kılcal emdirme yöntemiyle uygulama 
yapılan örneklerin su emme kapasitesi.

 Fırçayla uygulama yapılan örnekler
Kılcal emdirme yöntemiyle uygulama 

yapılan örnekler

Su Emme 

Kapasitesi 

(WAC,  

%Kütle)

Su Emme 

Hızı (Gün)

Kuruma Hızı 

(Gün)

Su Emme 

Kapasite-

si (WAC, 

%Kütle)

Su Emme 

Kapasitesi 

(Gün)

Kuruma 

Hızı (Gün)

OS/Sx 9.29 13.40 7.00 2.03 18.4 6.0

Nano-OS/Sx 

1:10
9.18 17.00 7.00

0.82 9.0
9.0

1.29 20.6

Nano-OS/Sx 

1:20
8.41 13.80 6.20

1.24 15.2
8.0

1.41 25.0

Referans 9.86 4.50 5.00 9.86 4.5 5.0

Tablo 3. Su emme kapasitesi ve kuruma hızı tayini.

silan/siloksan uygulanan örneklerin 
ağırlıkça su emme kapasitesinde %88 
civarında azalma izlenmektedir. Aynı 
zamanda su emme hızı da yavaşla-
makta, toplam su emme süresi fırçayla 
uygulama yapılmış örneklerde referans 
değerin 3-4 katına, kılcal emdirme 
yöntemiyle uygulama yapılan örnek-
lerde ise referans değerin 4-5 katına 
ulaşmaktadır.

Fırçayla uygulama yapılan örnekle-
rin kuruma hızında önemli bir değişik-
lik izlenmemektedir. Kılcal emdirme 
yöntemiyle uygulama yapılan örnekler-
de ise kuruma hızının biraz yavaşladığı 

ve toplam kuruma süresinin arttığı 
görülmektedir. Nano boyutlu organo-
silan/siloksan uygulanan örneklerde 
toplam kuruma süresi referans örneğe 
ait değerin yak. 1,5-2 katına yüksel-
miştir.

2.2.Kılcal Su Emme Kapasitesi
Kılcal su emme kapasitesi tayini, TS 
EN 1925 standardına göre yapılmış-
tır. (Tablo 4; Şekil 7-10)Sonuçlar 
genel olarak su itici uygulanmış tüm 
örneklerde kılcal su emme kapasitesi 
ve ortalama kılcallık katsayısının düş-
tüğünü göstermektedir. 
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Şekil 5. Fırçayla uygulama yapılan 
örneklerin kuruma hızı.

Şekil 7. Fırçayla uygulama yapılan 
örneklerin kılcal su emme kapasitesi.

Şekil 6. Kılcal emdirme yöntemiyle 
uygulama yapılan örneklerin kuruma hızı.

Şekil 8. Kılcal emdirme yöntemiyle uygulama 
yapılan örneklerin kılcal su emme kapasitesi.

Fırçayla uygulama yapılan örnekler Kılcal emdirme yöntemiyle uygulama yapılan örnekler

Kılcal Su 

Emme 

Kapa-

sitesi 

(9 gün) 

(%Kütle)

Kılcal Su 

Emme 

Kapasitesi 

(9 gün) 

(g/s0.5.cm2)

Ortalama 

kılcallık 

katsayısı

Kılcal 

Su 

Emme 

Hızı 

(Gün)

Kılcal Su 

Emme 

Kapasitesi 

(4 gün) 

(%Kütle)

Kılcal Su 

Emme 

Kapasite-

si (9 gün) 

(%Kütle)

Kılcal Su 

Emme 

Kapasitesi 

(9 gün) 

(g/s0.5.cm2)

Ortalama 

kılcallık 

katsayısı

Kılcal 

Su 

Emme 

Hızı 

(Gün)

OS/Sx
8.55 0.928200 0.009221 4.8 0.83 1.98 0.208640 0.001041 4

Nano- 

OS/Sx 

1:10
8.31 0.909500 0.008494 4.6 7.17 8.26 0.864000 0.004268 4

Nano-

OS/Sx 

1:20
7.76 0.868300 0.006537 4.8 7.54 8.06 0.859360 0.005752 4

Referans 8.76 0.914080 0.020643 9.0 8.49 8.76 0.914080 0.020643 9.0

Tablo 4. Kılcal su emme kapasitesinin tayini.
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Şekil 9. Fırçayla uygulama yapılan örneklerin 
kılcallık katsayısındaki değişim.

Şekil 11. Su buharı akış yoğunluğundaki 
değişim.

Şekil 10. Kılcal emdirme yöntemiyle uygulama 
yapılan örneklerin kılcallık katsayısındaki değişim.

2.3.Su Buharı Geçirgenliği
Su buharı geçirgenliği direnci deneyi 
BS EN 15803 (2009) standardına 
uygun olarak yapılmıştır. (Tablo 5; 
Şekil 11) Bu deney için özel boyutlu 
(6 cm çapında ve 2 cm kalınlığında 
dairesel) örnekler gerektiğinden, ha-
zırlanan örneklere fırçayla uygulama 
yapılmıştır.

Su buharı geçirgenliği deneyi, 
uygulanan su iticilerin malzemenin 
(mikritik kireçtaşı) doğal su buharı 
akış yoğunluğunda önemli bir değişik-
liğe yol açmadığını göstermiştir. Orga-
nosilan/siloksan esaslı su itici, mal-
zemenin su buharı akış yoğunluğunu 
%11 kadar azaltırken, nano boyutlu 
organosilan/siloksan esaslı su iticilerin 

malzemenin su buharı akış yoğun-
luğunu azaltmadığı aksine artırdığı 
izlenmektedir. Bu durum üreticilerin 
iddiaları ve genel literatür ile tutarlı 
ancak başka bazı araştırmalarda elde 
edilen verilerle tutarsızdır.5

2.4.FT-IR ve UV-vis Analizleri
FT-IR (FourierTransformInfraredS-
pectroscopy) ve UV-vis (Ultraviolet 
and Visible Spectrometer) analizleri 
uygulanan malzemelerin doğal taş alt 
yüzey üzerinde oluşturduğu madde-
leri kimyasal olarak tanımlamak ve 
incelemek üzere gerçekleştirilmiştir. 
(Tablo 6; Şekil 12-14)FT-IR spekt-
rumlarında izlenen 872 cm-1piki 
CaCO3 gerilme titreşimlerine aittir; 

5 Silan esaslı sağlamlaştırıcı ve su iticilerle kireçtaşları üzerinde gerçekleştirilen benzer nitelikte bir çalışmada su 
buharı akış yoğunluğu değerinin %30-60 aralığında azaldığı belirlenmiştir. (Maravelaki-Kalaitzaki vd., 2008)

Ortalama Su Buharı Akış 

Yoğunluğu (kg/s.m2)

OS/Sx 0.00000118450

Nano-OS/Sx 1:10 0.00000190330

Nano-OS/Sx 1:20 0.00000137570

Referans 0.00000133620

Tablo 5. Ortalama su buharı akış yoğunluğu 
tayini.
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712 cm-1 piki ise Mg2+ varlığına yani 
kullanılan mikritik kireçtaşının dolo-
mitik olabileceğine işaret etmektedir.
(Simionescu vd. 2009) Tüm grafikler-
de izlenen 1409~1450 cm-1civarında 
geniş bant kalsiyum karbonat olarak 
yorumlanabilir.6(Matrajt vd., 2004)

Uygulanan organosilan/silok-
san çoğunlukla polidimetil siloksan 
polimerleri oluşturan yapıdadır. 
Veriler çember ve açık siloksan zin-
cirlerinin Si-O-Si bağlarının gerilim 
titreşimlerine (1112.16 cm-1 piki), 
SiCH3 grubunun simetrik olarak 
deformasyonuna (1409.67 cm-1 piki), 
CH3 grubunun rotasyonuna, kon-
formasyonel düzlem dışı simetrik 
C-H eğilmesine (667 cm-1 piki), C-H 
bağları ile hidroksil (OH-) gruplarının 
(3397 cm-1 piki) varlığına ve CH3 
grubunun sertleşmesine işaret etmek-
tedir.1608-1625 cm-1 ve 1590-1630 
cm-1 bant aralıklarına iki fonksiyo-
nel grubun uygun olduğu görülür: 
Bunlardan biri -OH frekans titreşim 
seviyesinde görülen bağ ekseni bo-
yunca düşük enerji seviyesine karşılık 
gelmelidir. Ancak grafikteki 1620 
cm-1 piki küçük bir absorbsiyon piki 
verdiğinden -OH (düzlem-içi asi-
metrik salınma gerilimi) veya C=C 
(terminal gerilme titreşimi) dönme 
sınırlı (alkene) her olarak yorumlana-
bilir.(Şekil 12)

Uygulanan nano boyutlu organo-
silan/siloksan ise genel olarak bir me-
til-siloksan monomeri olarak tanım-
lanmaktadır; bu moleküller birleşerek 
uzun zincir molekülleri oluşturur. 
Veriler çember ve açık siloksan zin-
cirlerinin Si-O-Si bağlarının gerilim 

titreşimlerine (~1029 cm-1 piki), 
SiCH3 grubunun Si-C bağının simet-
rik olarak gerilmesine (1409 cm-1 
piki) ve Si-CH3 grubunun sertleşmesi 
ile -CH2ya da -CH3 gruplarından C-H 
alkil bağının simetrik veya asimetrik 
gerilmesine (2916 cm-1 piki) işaret et-
mektedir. (Şekil 13-14) 1:20’lik nano 
boyutlu organosilan/siloksan uygula-
masına ait grafikte (Şekil 14) görülen 
1708 cm-1 titreşim bandı ise göz ardı 
edilmiş, sistem tarafından dalga boyu 
belirtilmemiştir.Bu pik ise C=C ge-
rilmesine (karboksilik asit vb) işaret 
edebilir. (Matrajt vd., 2004) Dolayı-
sıyla nano boyutlu organosilan/silok-
san uygulamasında hidroksil grupları 
izlenmemiştir.

Uygulanan nano boyutlu orga-
nosilan/siloksanın çözücüsü olan 
etanol ile yapılan özütleme(extraction) 
deneyleri, malzemenin mineral alt 
yüzeyden temizlenmesinin mümkün 
olmadığını göstermiştir. Bu durumun 
nedenleri arasında oluşan polimerin 
yeniden çözünebilir olmaması ve elde 
edilen penetrasyon (nüfuz) derinli-
ği sayılabilir. Örneklerin sıvı veya 
gaz halinde su veya su buharından 
etkilenmediği, dolayısıyla polimer 
oluşumunun tamamlanarak tüm 
gözenekleri doldurduğu sonucuna 
varılmaktadır.

Yapay eskitme deneyleri, aşınma-
nın polimere değil çözücüye (etanol) 
bağlı olduğunu düşündürmüştür. 
Polimerleşme genel olarak yüzeyde 
görülmekte ve oksidasyondan az etki-
lenmektedir. Fırçayla uygulama yapı-
lan örnekler için penetrasyon (nüfuz) 
oranı hesaplanmıştır. (Tablo 7)

6 Spektroskopik açıdan bant genişlemesi (broad-band), kesin-belli geçiş halini gösterir. Bant genişlemesinde, pikin 
eşik noktaları her bir frekans değerine karşılık gelebilmektedir.
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Pik (cm-1) OS/Sx
Nano-OS/

Sx 1:10

Nano-OS/

Sx 1:20

667 X

712 X X X

872 X X X

1029 X X

1112 X

1409 X X X

1620 X

1708 X

2916 X

3397 X

Tablo 6. FT-IR analizlerinde izlenen pikler.

Tablo 7. Fırçayla uygulama yapılan 
örneklerin penetrasyon (nüfuz) oranı. 

Şekil 12. Fırçayla organosilan/siloksan 
uygulanan örneğin FT-IR analiz grafiği.

Şekil 13. Fırçayla 1:10’luk nano boyutlu 
organosilan/siloksan uygulanan örneğin 
FT-IR analiz grafiği.

Şekil 14. Fırçayla 1:20’lik nano boyutlu 
organosilan/siloksan uygulanan örneğin 
FT-IR analiz grafiği.

PenetrasyonOranı (%)

OS/Sx 91.4

Nano-OS/Sx 1:10 87.7

Nano-OS/Sx 1:20 85.3

3. SONUÇLAR
Su itici uygulanmış mikritik kireç-

taşı örneklerinde yapılan fiziksel de-
neylerin sonuçları, kılcallıkla yapılan 
uygulamanın fırçayla yapılandan daha 
etkin olduğunu göstermiştir. Kılcal 

emdirme yöntemiyle uygulanan su 
iticilerden, nano boyutlu organosilan/
siloksanın nüfuz oranının daha yüksek 
olduğu anlaşılmaktadır. Literatürde 
bu malzeme ile yapılacak uygulama-
larda fırça, rulo ya da basınçsız sprey 
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ve dikey yüzeyler için 1:20’lik çözelti 
önerilmiştir. Yine literatürde organo-
silan/siloksan için ise basınçsız spreyle 
uygulama önerilmekte, fırçayla uygu-
lama önerilmemektedir. Bu uygulama 
önerileri deneysel verilerle örtüşmek-
tedir.

Su emme kapasitesinin değerlendi-
rilmesine ilişkin sonuçlar, yine kılcal 
emdirme yöntemiyle yapılan su itici 
uygulamasının çok daha etkin olduğu-
nu göstermiştir. Beklenebileceği gibi 
nano boyutlu malzeme daha fazla su 
geçirimsizlik sağlamaktadır. Ayrıca 
su iticiler su emme hızını da yavaş-
latmaktadır. Su iticiler aynı zaman-
da kuruma hızını yavaşlatmakta ve 
toplam kuruma süresini uzatmak-
tadır. Ancak kurumanın tamamen 
engellenmediği sadece yavaşladığı 
izlendiğinden, bu durumun bozulma 
süreçlerini olumsuz yönde etkilemesi 
beklenmemektedir. 

Su itici uygulanmış tüm örnek-
lerde genel olarak kılcal su emme 
kapasitesi ve hızının azaldığı, orta-
lama kılcal su emme katsayısının 
düştüğü izlenmektedir. Yine kılcal 
emdirme yöntemiyle yapılan uygula-
manın, fırça uygulamasına göre daha 
etkin olduğu ve 1:20’lik nano boyutlu 
organosilan/siloksan çözeltisinin daha 
iyi sonuç verdiği görülmektedir.

Su iticilerin, mikritik kireçtaşı 
malzemenin doğal su buharı akış 
yoğunluğunda önemli bir değişikliğe 
yol açmadığı izlenmiştir. Bu durum 
gözenekli tarihi ve geleneksel malze-
melere uygun bir su iticiden beklenen 
bir niteliktir ve gerek nano boyutlu 
organosilan/siloksan çözeltilerinin ge-
rek normal boyutlu tanecikler içeren 
organosilan/siloksan esaslı jellerin öz-
gün gözenekli malzeme yüzeylerinde 

kullanılmasında su buharı geçirgen-
liği bakımdan herhangi bir sakınca 
bulunmadığına işaret etmektedir.

Gerçekleştirilen fiziksel etkinlik 
deneyleri genel olarak nano ve normal 
boyutlu silan/siloksan esaslı su iticiler 
arasında büyük farklar bulunmadı-
ğını göstermiştir. Her iki boyuttaki 
malzeme de uygulama yönteminin 
uygunluğuna bağlı olarak ve beklene-
bileceği gibi, kılcal ve atmosferik su 
emme kapasitesini azaltmakta ancak 
kuruma ve su buharı akışını engelle-
memektedir. Nano boyutlu malzeme-
nin daha fazla emilmesi, penetrasyon 
(nüfuz) derinliğinin daha yüksek ola-
bileceğini ve dolayısıyla malzemenin 
uzun vadede daha dayanıklı olacağını 
düşündürmektedir.

Her iki tür su itici ile uygula-
ma yapılan yüzeylerde renk, doku 
ve parlaklık değişimi izlenmemesi 
olumludur. Her iki malzeme de mor 
ötesi ışınıma dayanıklıdır. Ancak ileri 
analizler, oksidasyona bağlı olarak bir 
miktar degredasyon beklenebileceğini 
göstermiştir.

Yine ileri analizler, literatürde su 
bazlı olarak tanımlanmakla birlikte 
nano boyutlu organosilan/siloksan 
esaslı ürünün etanol çözücü için-
de üretildiğini ve yine literatürde 
tersinimli (reversible) olarak tanım-
lanmakla birlikte alt yüzeylerden 
temizlenmesinin mümkün olmadığını 
göstermiştir. “Çevreye dost” (envi-
ronmentallyfriendly) olarak piyasaya 
sürülen bu ürünün en önemli özelliği 
toksik metanol değil etanol içermesi 
olmalıdır. Tersinimli olmaması ise, 
üst üste yapılacak uygulamalarda 
hasar ve/veya bozulmanın hızlanması 
gibi risklerin artabileceğini düşün-
dürmektedir. Özellikle 5-10 yıllık 
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aralıklarla tekrarlanan uygulamalarda 
su buharı geçirgenliğinin nasıl etkile-
neceği belirsizdir.

Henüz basit analizleri ile ileri ana-
lizlerinin ilk aşaması tamamlanmış 
olan bu araştırmanın sürdürülmesi 
planlanmaktadır. Daha detaylı bilgi 
verecek analizler arasında SEM-EDS/
EDX yöntemiyle ince kesitler üzerin-
de penetrasyon (nüfuz) derinliğinin 
belirlenmesi ve oluşan su itici tabaka-
nın kimyasal niteliğinin incelenmesi, 
farklı mineral alt yüzeyler üzerine 
yapılacak uygulamalarda meydana ge-
len renk, doku ve parlaklık değişimle-
rinin sayısal kolorimetrik yöntemlerle 

değerlendirilmesi, su iticilik özelliği-
nin sayısal olarak değerlendirilmesine 
olanak verecek statik kontakt açısı 
ölçümleri, fırça ve kılcal emdirme 
yöntemleriyle su itici uygulanmış 
örneklerde yapay eskitme deneyleri 
yapılacak malzemelerin etkinliği-
nin irdelenmesi ve karşılaştırılması 
sayılabilir. Yapay eskitme deneyleri, 
ıslanma/kuruma, donma/çözülme ve 
standart tuz çevrimlerini kapsamalı-
dır; ayrıca yüzeyin mikro-organizma 
oluşumuna elverişli olup olmadığı 
incelenebilir. Ayrıca mor ötesi ışınım 
ve oksidasyon dayanımı daha uzun 
vadede değerlendirilebilir.
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Yazar Mimarlık eğitimini ve Mimari Koruma – Onarım (Restorasyon) alanındaki 
yüksek lisans çalışmasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde, dok-
tora çalışmasını ise 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Koruma – Onarım (Restorasyon) Programında Prof. Dr. 
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ORTAKÖY BÜYÜK MECİDİYE CAMİİ 2011-2012 UYGULAMA 
(RESTORASYON) İŞİ1

Bu makalede 1853 yılında Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan 
Büyük Mecidiye Cami’nin 2011-2012 yılları arasında Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü tarafından yaptırılan restorasyon uygulamalarından bazı detaylar 
yer almaktadır.

THE RESTORATION OF ORTAKÖY BÜYÜK MECİDİYE MOSQUE

Details of the restoration implementations - that was carried on  
by General Directorate of Foundations in 2011-2012- of the Büyük Mecid-
iye Mosque which was built in 1853 by Sultan Abdülmecid are described in 
this article.

Anahtar Sözcükler: Büyük Mecidiye Camii, Ortaköy, Sultan Abdülmecid, Nikogos 
Balyan

Keywords: Büyük Mecidiye Mosque, Ortaköy, Sultan Abdülmecid, Nikogos Balyan
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Yapının Konumu
Ortaköy vapur iskelesinin yanında 
yer alan yapı; denize doğru uzanan 
doldurulmuş bir yarımada üzerinde-
dir. Kuzeyindeki Vapur İskelesi Sokak 
ve doğusundaki Mecidiye Köprüsü 
Sokağın çevrelediği bir alanda, batı ve 
güneyi denizle çevrili durumdadır.

Büyük Mecidiye Camii’nin  
Osmanlı Mimarisindeki Yeri
 Büyük Mecidiye Camii Sultan Ab-

dülmecid tarafından 1853’te yaptırıl-
mıştır.

 Yapının mimarı birçok kaynakta 
Nikoğos Balyan olarak geçmektedir.

Yapının Geçmiş Dönem Onarımları
Yapı; 1862, 1866, 1894, 1964 ve 
1984 yıllarında kapsamlı onarımlar 
geçirmiştir. Minarelerin her ikisinin 
de şerefe düzeyine kadar 1894 depre-
minde yıkıldığı ve sonradan yeniden 
inşa edildiği belirtilmektedir. İlk 
yapılan minarelerin gövdeleri yivli, 
şerefeleri ise günümüzdekine oldukça 
benzeyen detaylara sahiptir. Külahları 
kurşun kaplıdır. Bu haliyle dönem 
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yapıları içinde yer alan Dolmabahçe 
Camii minarelerine benzemektedir. 
1856-1857 yıllarına ait fotoğraflarda 
minarelerin yivli ve kurşun külahlı 
olduğu görülmektedir. 1900’lü yılların 
başına ait bir fotoğrafta ise minarele-
rin dış cephesinin düz ve taş külahlı 
olduğu görülmektedir. 

1964 Onarımı
Geçirdiği depremler sonrasında statik 

sorunlar oluşan yapıda;
Ana Kubbe: Tamamen sökülerek beto-
narmeden çift cidarlı olarak yeniden 
inşa edilmiştir. Kubbe kasnak kotunda 
duvar içine çelik profillerin ankrajı 
yapılmıştır.
Zemin: Taşıyıcılarda sağlamlaştırmaya 
yönelik önlemler alınmıştır. Temel sis-
temi 20m uzunluğunda fore kazıklarla 
güçlendirilmiş, zemin enjeksiyonu 
yapılmıştır.

Resim 1: Alman Mavilerinde Ortaköy B. 
Mecidiye Camii

Resim 3: Caminin görünümü 

Resim 4: Caminin planı

Resim 2: Büyük Mecidiye Camisi’nin 
1924-28 yıllarında kent dokusu içinde 
konumunu gösteren harita (Kaynak: 
Jacques Pervitich Sigorta Haritalarında İstanbul) 
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Resim 5: 1856-1857 yıllarına ait fotoğraf 
(minarelerin yivli ve kurşun külahlı olduğu 
görülmektedir.)

Döşeme: Batı merdiven hacmi dışındaki 
tüm zemin kat döşemeleri betonarme 
olarak yeniden yapılmıştır.
1964 yılındaki temel sağlamlaştır-
ma projesinde; orta hacimdeki kârgir 
taşıyıcı ayakların sökülmesi, yerlerine 
döşemeyle birlikte yapılan betonarme 
kolonlar ile güçlendirme önerilmiş, 
ayrıca beden duvarlarına betonarme 
anpatmanlar eklenmiştir.

1985 Onarımı
Hünkar kasrında 1984 yılında çıkan 
yangın sonrası yapılan onarımda;
Döşemeler: Çelik konstrüksiyon olarak 
yeniden yapılmıştır. Korunabilecek 
durumda olanlar ahşap olarak bırakıl-
mıştır.
Kapı ve Pencereler: Ahşap olan tüm 
pencere ve kapı doğramaları yenilen-
miştir. 
Duvarlar ve Tavan Kaplamaları: Gerekli 
onarımların ardından, çimento sıva 
yapılmıştır. Ahşap ve kontradan kapla-
maları yapılmıştır.
Kalemişi: Ana kubbe ve hünkar kasrı 
odaları mevcut kalemişi yüzeylerin üze-
rine, tekrar uygulama yapılmıştır.

Resim 6: Zemin kat döşeme planı

Resim 7: Birinci kat döşeme planı

Resim 8:      len kagir taşıyıcı ayakların 
yerine, döşemeyle birlikte yapılan beto-
narme kolonlar
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Diğer Bezemeler: Harimdeki alçı silme-
lerin bir kısmı ile stucco sıva yüzey-
lerin çimento sıva üzerine yeniden 
yapıldığı tespit edilmiştir.
1985 yılından sonraki ilk restorasyonu 
2011 yılında Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü tarafından başlatılmıştır.

Yapıda Görülen Bozulmalar ve 
Müdahale Yöntemleri
Taş, toz ve kabuk oluşumu numene 
alınması ve malzeme analizi sonuçları
Önceki onarımlarda malzeme seçimine 
bağlı yüzey bozulmaları ve müdahale 
yöntemi
 Ana kubbe kasnağı
 Ağırlık kuleleri

Zemindeki hareketten dolayı meydana 
gelen yapısal bozulmalar ve müdahale 
yöntemi

 Harim kuzey cephesi
Planemetrik müdahaleler
 Son cemaat mahali

Diğer
 Hünkar kasrı donatısız beton silmesi
 Zemin kat betonarme döşemesi

Atölye çalışmaları
 Taş atölyesi
 Alçı atölyesi

Yapıda Görülen Bozulmalar ve 
Müdahale Yöntemleri
Taş cephede hasar tespiti yapılması 
ve müdahale yöntemlerinin bilimsel 
biçimde tespit edilebilmesi için; Bilim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ersen’in 
danışmanlığında, cephelerde farklı 
kotlardan alınan numunelerin İTÜ 
Mimarlık Fakültesi Mimari Koruma 
Laboratuvarında; petrografi testleri 

Resim 9: Hasar gören kubbenin sökülme-
siyle, çift cidarlı betonarme inşa edilen 
ana kubbe kesiti

Resim 10: Betonarme ana kubbe projesi 
detay (1964 onarımı) 

Resim 11: Hünkar Kasrı Doğu Kolu Odası
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Resim 12-13: Son 
cemaat mahalli 
zemin ve birinci kat 
(yangın sonrası)

Resim 17: 1985 onarımında ana kubbede 
kalemişi yapılması

Resim 14: 
Kubbe (2011) 

Resim 15: 
Kubbe 
1950’lerin 
sonları

Resim 16: 
Kubbe 
(1976)

Resim 18: Hünkar Kasrı

Resim 19: Harim Batı Cephesi
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Resim 20: 
Taş parça 
numune 
alımı

Resim 21: 
Kabuk 
oluşumu 
(karbon 
birkimi) 
numune 
alımı
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(mineral içerik ve dokusal yapı incele-
mesi), tuz testleri, kireç oranları belir-
lenmek üzere analizleri yapılmıştır.

Malzeme Analiz Sonuçları
Yapı genelinden 73 adet numune 
alınmıştır. Analiz sonuçlarına örnek 
olarak 4 - 5 ve 6 numaralı taş numu-
neleri verilmiştir. 

Mineralojik ve Petrografik  
Özellikler 
(4 - 5 ve 6 numaralı taş numuneleri)
Farklı kotlardan alınan numuneler 
için farklı oranlarda kil ve kum içeren 
mikritik kireç taşı örnekleri olduğu 
tespit edilmiştir.

Tuz Analiz Sonuçları 
(4 - 5 ve 6 numaralı taş numuneleri)
Yapının farklı kotlarından alınan; 
kabuk, taş ve taş yüzeyinin 10 cm de-
rinliğinden alınan toz numuneler için 
tuz analizleri sonuçlarına göre yüksek 
oranda tuz içerdikleri tespit edilmiş-
tir. İletkenlik testlerinde 300 μs riskli 
değer olarak kabul edilirse, yapıdan alı-
nan örneklerin neredeyse tümünün bu 
sınıra yakın olduğu görülür. Buna ek 
olarak nitrat ve sülfat da görülmüştür.

Müdahale Yöntemini Etkileyen 
unsurlar:
Korunan taş yüzeylere, içeriğinde 

çok fazla miktarda tuz olduğundan, 
herhangi bir kimyasal emprenye 
malzemesi (su itici ve sağlamlaştırı-
cı) uygulanmaması gerektiği, ancak 
yeniden imalatı yapılan taş yüzeylerde 
kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Zemindeki Hareketten Dolayı 
Meydana Gelen Yapısal  
Bozulmalar ve Müdahale  
Yöntemi; Harim Kuzey Cephesi
 Yapı Zeminindeki Hareketlenmeler: 

Temeldeki hareketlerden dolayı, cep-
hede özellikle kat silmeleri kotlarında 
değişmeler görülmektedir.
 Siyah Çimentolu İmitasyon: Temel 

hareketlerine bağlı olarak derzler ara-
sında meydana gelen geniş açılmalar 
arasına önceki dönem onarımlarında 
yoğun siyah çimento esaslı harç ile 
imitasyon/derz yapılmıştır.
 Taş Yüzey Erozyonu: Olması 

beklenilen oranda taş yüzey erozyonu 
vardır.
 Strüktürel Çatlaklar
 Taş Yüzeyinde Kabuklanma

Kuzey Cephesi / Müdahale  
Yöntemi
2.Dereceden Form Kaybı Görülen Yüzey-
ler: Teknik ekip tarafından onaylanan 
şablonuna göre, atölyede işlenmesi ve 

Resim 23: Numune alınan yerlerResim 22: Boya ve sıva numune alımı
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yerine uygun teknik ve detayda monta-
jının yapılmasına, 
Siyah Çimentolu İmitasyonlu Kısım-
lar:İmitasyonların itinalı şekilde 
sökülmesine, karar verilen yerlere 
taş tozu ile uygun renkte ve dokuda 
nitelikli imitasyon yapılmasına, boyut 
olarak büyük/derin olan yerlere taş 
kaplama yapılmasına,
Kimyasal Emprenye Uygulaması: 
Yeniden imalatı yapılan taş kaplama 
yüzeylere uygulanarak, korunan kısım-
lara içeriğindeki tuzu hapsedeceğinden 
hiçbir şekilde uygulanmamasına,
Düşeyde Görülen Demir Gergiler: 
Önceki dönem onarımlarında güçlen-
dirme olarak yapılan demir gergilerde 
yoğun korozyon olması sebebiyle yüzey 
temizliğinin yapılıp, çinko yüklemeli 

astar boya uygulanması, üst yüzeyine 
taş kaplama yapılması teknik açıdan 
mümkün olmadığından donatılı, 
nitelikli imitasyon yapılmasına karar 
verildi. 
Kemer Alt Yüzeyi Motifli Kısım: Devam 
eden restorasyon sürecinde, bilim 
kurulunca müdahale kararı belirlene-
cektir.

Önceki Onarımlarda Malzeme 
Seçimine Bağlı Yüzey Bozulmaları

Ana Kubbe Kasnağı / Hasar Tespiti
1967 onarımında betonarme olarak 
yeniden inşa edilen kubbe kasnağı 
söküldüğünden dolayı, söz konusu 
kısmın tüm taşlarının değiştiği bi-
linmektedir. Cephede meydana gelen 
yüzey bozulmaları ile kasnak taşla-

Resim 26-27 İmitasyon sıvaların sökümü sonrasında

Resim 25: İmitasyon söküm öncesi

Resim 24: 
Taş nu-

munelerinin 
mineralojik 

ve petro-
grafik özel-

liklerinin 
belirlenmesi
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Resim 28: Taş elemanlardaki bozulmalar 
(aşınma- form kaybı)

Resim 30: 
Şablonun 

taşa aplike 
edilmesi

Resim 32: 
İşlenen 
gövde 

kısmının 
tabanına 

zıvana 
deliği açıl-

ması

Resim 33: 
Alemin tepe 
noktasın-
daki taşın, 
boyun 
kısmına 
oturduğu 
noktada-
ki zıvana 
montajı 

Resim 34: 
Montaj 

sonrasında, 
zıvananın 
yuvasına 

kurşun 
akıtılması 

Resim 35: 
Mevcut 
taşın 
yerinde iti-
nalı biçimde 
çürütülmesi

Resim 31: 
Şablona 
uygun 
biçimde 
taşın işlen-
mesi

Resim 29: Sahaya verilen teknik çizimler
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rında görülen hasarlar aynı nitelikte 
değildir. Yüzeyde yoğun kavlanmaya 
ve erozyona bağlı olarak büyük ölçüde 
form kayıpları meydana gelmiştir. 
1985 onarımında ise bu kısımlara 
çoğunlukla siyah çimentolu imitasyon 
ile müdahale edilmiş olduğu görülür. 

Ana Kubbe Kasnağı / Müdahale 
Yöntemi
Yapılan hasar tespit çalışmaları sonu-
cunda, ana kubbe kasnak taşlarında 
form kaybına uğramış kısımların 
yeniden imalatının yapılmasına karar 
verildi. İmalat Aşamaları;
 Teknik ekip tarafından onaylanan 

şablon doğrultusunda ocaktan gelen 
küfeki taşının işlenmesi atölyede 
yapıldı.
 Mevcut eski taşın yeri keski ve 

murçlarla itinalı biçimde çürütülerek 
montaj aşamasına hazırlandı.
 Zıvana ve kenetlerle bağlantı nok-

talarına eritilmiş kurşun dökülerek 
montaj yapıldı.
 Yeni montajı yapılan taş yüzeylerine 

kimyasal emprenye uygulandı.
 Korunmasına karar verilen taşlar ise 

bir emprenye işlemi uygulanmadan 
muhafaza edildi.

Ağırlık Kuleleri / Hasar Tespiti
Teslim aşamasında taş yüzeyi incelen-
diğinde, yoğun biçimde kavlanma ve 
erozyon görülmekte idi. Yapılmış olan 
siyah çimento içerikli imitasyonların 
sökülmesiyle, ağırlık kulelerinin de 
önceki dönem onarımında sökülerek, 
tekrar yapıldığı ve bu sırada geniş derz 
aralıklarının siyah çimento ile doldu-
rulmuş olduğu tespit edildi.Yüzeydeki 
kavlanma ise gözle görüldüğü gibi, 
hafif bir darbe ile de kum gibi dökülen 
yüzeylere sebep olmaktaydı.

Kuzeybatı Ağırlık Kulesi
Cephedeki bitkisel bezemenin formu-
nu tamamen kaybettiği, kaide taşları-
nın düzensizliği ve kaide kemerindeki 
inci motifli taş yüzeylerin tamamen 
kaybolmuş olduğu gözlenmektedir. 
Ayrıca iki kenarında bulunan sü-
tunçelerin yivlerinin ve kaidelerinin 
üzerindeki bezemelerinin okunmadığı 
görülmektedir.

Ağırlık Kuleleri / Müdahale 
Yöntemi
İmitasyon söküm sonrasında oldukça 
kötü durumda olduğu görülen taş yü-
zeylerin form kaybı olan kısımlarının 

Resim 36: Ana kubbe kasnağındaki çimento esaslı 
harçla yapılan onarımlar

Resim 37: Ana kubbe kasnağındaki  
taşın itinalı bir biçimde çürütülmesi
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Resim 38: Ağırlık 
kulesi

Resim 41: Orijinal detaya 
göre üretilmiş taş eleman

Resim 42: Son cemaat 
mahali 

Resim 44: 
Son cemaat 
mahali üst 
katında kemer-
lerin arasından 
geçen gergi 
demirlerin 
kesilmesi ve 
döşeme kotuna 
indirilmesi

Resim 45-
46: Hünkar 
kasrı dış 
cephe anal-
itik rölövesi 
(malzeme 
tespiti)

Resim 43: Son cemaat mahali 
çimento esaslı sıvanın raspası 

Resim 39: Şablonuna uygun 
şekilde taşın işlenmesi

Resim 40: Taşın orijinal detayına 
uygun olarak işlenmesi
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yeniden imalatı yapılacaktır. Koruna-
bilen yüzeyler muhafaza edilecektir.

Son Cemaat Mahali / Planemet-
rik Müdahaleler
Son cemaat mahalinde yapılan ara 
kat muhdes döşemesi, mahfiller arası 
geçişlerin kapatılması, ihtiyaca göre 
sonradan bazı kısımlara kapı açılması 
ve mahfillerden son cemaat üst kat 
mahaline geçişi sağlamak için kemerle-
rin kesilmesi kullanıma bağlı meydana 
gelen hasarlardır. 

Son Cemaat Mahali /Müdahale 
Kararları
Çimento sıva raspası sonrası çıkan ve-
rilere ve kurula sunulmuş ve onaylan-

mış olan projeye göre; yapı muhdesler-
den arındırılarak, son cemaat mahali 
ara kat çelik konstrüksiyon döşemesi-
nin kaldırılmasına, beden duvarlarına 
verilen zararın özgün dokusunda örü-
lerek onarımının yapılmasına, kesilen 
kemerlerin özgün örgü tekniğine göre 
örülerek tamamlanmasına, kesilen ger-
gi demirlerinin yapılan statik hesaba 
uygun detayda imalatının yapılma-
sına, mahfiller arası kapatılan geçiş 
boşluklarının açılmasına ve muhdes 
açılan kapıların dolgu yapılarak kapa-
tılmasına karar verilmiştir.

Zemin Kat Betonarme Döşeme 
Sökülmesi
 Önceki onarımlarda betonarme 

yapılan zemin kat döşemesi hidrolik 
sistemle sulu bir şekilde kesilerek ya-
pıya titreşim vermeden sökülmektedir. 
Döşeme özgün detayına uygun olarak 
ahşap konstrüksiyon ve ahşap kaplama 
şeklinde yapılacaktır.

Hünkar Kasrı Dış Cephe Kat 
Silmesi Müdahale Kararı
Bilim kurulu kararına göre donatısız be-
ton silmenin itinalı olarak sökülmesi ve 
ardından küfeki taşından uygun profil 
detayı ile imalatının yapılarak, montajı-
nın yapılması uygun görülmüştür.

Resim 47: Beton silme yerine küfeki taşın-
dan kat silmesi yapılması
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BÜYÜK MECİDİYE CAMİSİ HÜNKAR KASRI 
KONSERVASYON PROJESİ

Bu çalışma, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, 
Restorasyon Programı’nda, Prof. Dr. Ahmet Ersen danışmanlığında hazır-
lanmış olan “Büyük Mecidiye Camisi Hünkar Kasrı Restorasyon ve Kon-
servasyon Projesi” adlı Yüksek Lisans tezi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
Büyük Mecidiye Camisi’nin hünkar kasrı bölümü için hazırlanan konservasyon 
projesinde kasrın taş kaplı olan güneybatı cephesi üzerinde yoğunlaşılırken, 
kasrın genelindeki farklı malzemelerin karakterizasyonu ve korunmalarına 
yönelik müdahale önerileri gibi konulara da yer verilmiştir. Çalışmalara yapıda 
yerinde yapılan gözlemleri kapsayan teşhis süreci ile başlanmıştır. Malzemelerin 
karakterizasyonu, bozulma nedenleri, morfolojileri ve derecelerinin belirlenmesi 
için yapının benzer malzemeler ile bozulma morfolojileri görülen kısımların-
dan temsili örnekler alınmıştır. Gerçekleştirilecek olan çalışmaya uygun olacak 
şekilde, kimyasal, fiziksel, petrografik ve aletli ileri analizleri kapsayan bir 
deney programı belirlenmiştir. Yapıdan alınan temsili taş, harç ve sıva örnekleri 
testlere tabi tutulmuş, elde edilen veriler çeşitli grafik ve tablolar ile gösterilm-
iştir. Elde edilen sonuçlara göre malzemeler ve hasarlar sınıflandırılarak, rölöve 
çizimleri üzerine renk ve taramalar ile işlenmiştir. Yapılan deneysel çalışmaların 
sonuçları, malzeme ve hasar tespit paftaları ile birlikte değerlendirilerek, uygun 
müdahale yöntemleri belirlenmiş; renk ve taramalarla rölöve çizimi üzerinde 
gösterilerek müdahale paftası hazırlanmıştır.

THE CONSERVATION PROJECT OF SULTAN KIOSK OF 
BÜYÜK MECİDİYE MOSQUE

This research was made as a part of the M.Sc Thesis which was 
prepared under supervision of Prof. Dr. Ahmet Ersen in Restoration Program 
of Architecture Department of ITU Graduate School of Science, Engineering 
and Technology. Although the conservation project intensified on the Kiosk’s 
South-west facade that coated with stone, it also included subjects like the 
characterization of materials that taken from the other parts of the building 
and implementation proposals for their conservation. The studies were started 
with the diagnosis phase which included observations on site. In order to specify 
the type of materials and the causes, morphology and degree of decay processes, 
representative samples were taken from the building for laboratory 

Anahtar Sözcükler: Konservasyon projesi, Laboratuvar çalışmaları, Hünkar Kasrı
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   1. Giriş
Büyük Mecidiye Camisi Hünkar 
Kasrı, 19. yy Osmanlı dini mimari-
sinde cami girişlerine egemen olan 
ve son cemaat yeri, hünkar mahfili, 
hünkar dairesi ile minare kaidelerini 
bünyesinde bulunduran hünkar kasrı 
tipolojisinin (Batur, 1970) önemli bir 
örneğidir. Yapı, batılılaşma döne-
minin geleneksel cuma selamlığı ile 
hünkarın saray dışındaki yaşamında 
meydana getirdiği değişmelere, döne-
min Osmanlı kültürüne ayna tutmak-
ta ve mimari beğenilerine örnek teşkil 
etmektedir. Yapının anıtsal niteliği 
malzeme, yapım tekniği açısından 
özgünlüğünün korunmasını, en az 
müdahale ile ömrünün uzatılmasını 
ve müdahale önerilerinin esere özgü 
olarak belirlenmesini zorunlu kıl-
maktadır. Eserde kullanılmış olan 
malzemelerin karakterizasyonunun 
yapılması ve var olan bozulmaların 
nedenleri, morfolojileri ile derecele-
rinin belirlenmesi, eserin durumuna 
uygun olan önerilerin geliştirilmesini 
sağlar. Yerinde yapılan gözlemler 
ve laboratuvar ortamında yapılan 
çalışmalar, eserde var olan malzeme-
ler ve bozulma süreçleri ile ilgili bu 

teşhislerin gerçekleştirilmesini sağlar 
ve elde edilen veriler doğrultusunda 
esere özgü koruma önerileri ile tedavi 
yöntemlerinin geliştirilmesini yönlen-
dirir. Dolayısıyla yapılan belgeleme, 
hazırlanan restitüsyon ve restorasyon 
projeleri ile konservasyon laboratu-
varı çalışmaları arasında sağlıklı bir 
etkileşimin kurulması büyük önem 
arz etmektedir. Bu etkileşimin kurul-
ması, belgelemenin doğru bir biçimde 
gerçekleştirilmesini, uygun koruma 
yöntemleri ve müdahale dereceleri 
ile özgün malzemelere uygun onarım 
malzemelerinin belirlenmesini, dola-
yısıyla da bilimsel verilere dayanan 
doğru bir restorasyonun gerçekleştiril-
mesini sağlar.

Çalışmanın amacı, hünkar kas-
rının doğal taş kaplı olan güneybatı 
cephesinde kullanılmış olan malzeme-
lerin karakterizasyonunun yapılması, 
mevcut bozulma morfolojileri ile 
nedenlerinin belirlenmesi ve cephenin 
durumuna uygun müdahale yöntemle-
rinin saptanmasıdır. Ayrıca çalışmada 
kasrın geneli için yapılacak malzeme 
analizleri ve belirlenecek uygun müda-
hale yöntemleriyle tez kapsamındaki 
belgeleme ve projelendirme bölümleri-

study. Before the tests were conducted a suitable experimental program which 
included chemical, physical, petrographic and advanced equipment experiments 
was prepared. The tests were conducted on the natural stone, mortar and 
plaster samples that were taken from the building and the graphics and charts 
were prepared according to the results of these tests. The type of materials and 
deterioration processes were categorized and they were shown with color or 
hatches on survey drawings. After the comparative evaluation of test results, 
material and deterioration analyses suitable implementations were specified and 
they were shown with color or hatches on survey drawings.

Keywords: The conservation project, Laboratory study, The Sultan Kiosk 
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ni beslemek ve onları yönlendirmekte 
amaçlanmaktadır. Konservasyon pro-
jesi analitik rölövelerin hazırlanması, 
laboratuvar çalışmalarının gerçekleşti-
rilmesi, sonuçların değerlendirilmeleri 
ve konservasyona yönelik müdahale 
kararlarını içeren rapor ile çizimlerin 
hazırlanmasını kapsamaktadır.

2. Yapının Mimari Özellikleri
Hünkar kasrı harim bölümüne kuzey-
batı yönünden birleşmektedir. Kade-
melenen U formlu bir plan şemasına 
(Resim 1) sahip olan kasır bodrum, 
zemin ve birinci katlardan oluşmakta-
dır. Kasrın tüm dış ve iç bölme duvar-
ları tuğla veya moloz taş-tuğla almaşık 
örgü ile inşa edilmiş kârgir sistemli 
elemanlardır. Zemin kat döşemeleri-
nin tamamı betorname iken, birinci 
kat döşemeleri kuzeydoğu kanadında 
çelik, güneybatı kanadında ahşap 
konstrüksiyonlu, mahfil döşemeleri 
ise betonarmedir. Kasrın birinci kat 
mekanları aynalı tonozlarla örtülü ve 

kurşun kaplıdır. Kasrın Neo-klasik 
üsluptaâ tasarlanmış cephelerine si-
metri hakimdir. Kasrın diğer cepheleri 
tuğla örgü ve moloz taş-tuğla alma-
şık örgü üzeri sıvalı iken güneybatı 
cephesi ve güneydoğu cephesinin bir 
bölümü kesme taş kaplıdır.

Güneybatı cephesi hünkar girişinin 
bulunduğu cephedir. Bodrum, zemin 
ve birinci katlardan oluşan güney-
batı cephesinde, merkezdeki girişin 
bulunduğu portikonun altında yer 
alan merdiven duvarı, kat silmeleri ve 
cephenin uzunluğundan kaynaklanan 
yatay etki, merkezdeki çıkmayla ya-
ratılan hareket, pilastırlar ve çıkmayı 
taşıyan sütunların yarattığı düşeylik 
ile dengelenmeye çalışılmıştır (Resim 
2). Doğal taşlarla kaplı olan cephe, 
taş yüzeylerinde bozulmaların yoğun 
olarak görüldüğü ve bu görünümün 
çimento sıvayla kapatıldığı lokal 
bölümler ile zemin kattaki çimento 
sıvalı kör pencerelerin dışında sıvasız-
dır (Öztürk, 2012).

Resim 1: 
Hünkar 
kasrı birinci 
kat planı
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3. Analitik Rölövenin 
Hazırlanması
Çalışmalara yapıda yerinde yapılan 
incelemeler ile başlanmıştır. Daha 
sonra belgeleme aşamasına geçilmiş ve 
gerekli ölçümler yapılıp kasrın 1/50 
ölçekli, güneybatı cephesinin ise 1/20 
ölçekli rölöve çizimleri hazırlanmıştır. 
Bu noktada sadece yapılan gözlem-
lere dayalı olarak analitik rölöveler 
hazırlanmaya başlanmış, Bozulma 
Analizi paftası hazırlandıktan sonra 
belgelemeye ara verilip laboratuvar 
çalışmaları aşamasına geçilmiştir. 
Deneysel çalışmalar tamamlandıktan 
sonra tekrar belgeleme aşamasına geri 
dönülmüş, deneylerden elde edilen 
verilerden de yararlanılarak Malzeme 
Analizi paftası hazırlanmış ve analitik 
rölöve tamamlanmıştır. Ayrıca yapılan 
tuz testleri sonuçlarına bağlı olarak 
güneybatı cephesi için tuz haritaları 
da hazırlanmıştır.

3.1.Bozulma Analizi
Yerinde yapılan incelemeler sonu-
cunda, kasrın güneybatı cephesinde 

mevcut bozulma morfolojileri tespit 
edilerek, bozulma analizi paftası (Re-
sim 3) hazırlanmıştır. Hasar tipleri 
birer başlık haline getirilerek, renk ve 
taramalarla tanımlanıp analiz paftası 
lejantı hazırlanmış ve rölöve çizimi 
üzerine haritalama tekniği kullanıla-
rak işlenmiştir.

Taşlarda görülen bozulma morfolo-
jileri ICOMOS’a bağlı Uluslararası Bi-
limsel Taş Komitesi (ISCS) tarafından 
yayınlanmış olan “Illustrated Glossary 
on Stone Deterioration Patterns” adlı 
sözlüğe göre sınıflandırılmıştır. Pafta 
lejantında taşlarda görülen bozulma-
lar, çatlaklar ve deformasyonlar (kılcal 
çatlaklar); ayrılmalar (tozuma-kırıntı-
lanma-granül ayrışması, şekerlenme, 
kavlanma, parça kopması); malzeme 
kaybıyla sonuçlanan bozulmalar 
(yüzey kaybı, form yumuşaması, form 
kaybı, peteklenme, kil yataklarının 
boşalmasıyla oluşan oyuklar); renk 
değişimi ve birikmeler (siyah kabuk 
oluşumu, renk değişimi,pas lekesi, 
yüzey kirliliği) ve biyolojik oluşumlar 
(su yosunu oluşumu, bitki oluşumu, 

Resim 2: 
Hünkar 
kasrı 
güneybatı 
cephesi
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liken oluşumu) olmak üzere 5 ana başlık 
altında sınıflandırılmıştır. Ayrıca lejantta 
cephede kullanılmış diğer malzemelerde 
görülen metal korozyonu; ahşapta nite-
liği bozulmuş vernik ve böcek tahribatı; 
kurşun kaplamada açılmalar ve geçmişte-
ki yanlış uygulamalara da yer verilmiştir. 
Kasrın güneybatı cephesinde mevcut 
bozulma türlerine örnekler aşağıdaki 
resimlerde sıralanmıştır.

Hazırlanan analitik rölöve ve gözlem-
ler sonucunda cephe taşlarında görülen 
hasarların başlıca nedenlerinin malzeme-
nin bünyesine çeşitli yollarla (denizden 
spreyleme, zeminden kapiler emme yoluy-
la) giren suda çözünebilir tuzların taşın 
boşluklarında kristallenmesi ve hava kir-
liliğine bağlı olduğuna dair bir ön teşhis 
yapılmıştır. Bu ön teşhisin doğruluğunu 
saptamak için hasarlı taşlardan örnekler 
alınıp, deneylere tabi tutulmuştur.

Resim 3: Hünkar kasrı güneybatı cephesi, 
bozulma analizi paftası ve lejantı
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3.2.Malzeme Analizi
Malzeme analiz paftasının hazır-
lanması kapsamında, öncelikle yapı 
yerinde incelenerek, cephede kullanıl-
mış olan farklı malzemeler saptanmış 
ve bu kısımlardan temsili örnekler 
alınmıştır. Alınan örnekler üzerinde, 
laboratuvar ortamında karakterizas-
yona yönelik deneysel çalışma yapıl-
mış ve cephede kullanılmış olan farklı 

malzemeler tanımlanmıştır. Tespiti 
yapılan malzeme türleri lejantta 
başlıklar halinde sıralanıp, her başlığa 
bir renk veya tarama atanarak rölöve 
çizimi üzerine işlenmiş ve Malzeme 
Analizi paftası (Resim 12) hazırlan-
mıştır. 

Cephede 6 farklı doğal taş türü 
kullanıldığı tespit edilmiştir. Bun-
lar bej renkli, bioklastlı, sparitik 

Resim 4: 
Taşlarda 
görülen 
1-2 mm 

kalınlığındaki 
kılcal 

çatlaklar

Resim 6: 
Mermer 
silmede 
görülen 

siyah kabuk 
oluşumu, 

şekerlenme ve 
renk değişimi

Resim 8: 
Kireçtaşı 

silmede metal 
korozyonuna 

bağlı oluşmuş 
parça kopması

Resim 
10: Metal 

korozyonu, 
pas lekesi 

ve niteliksiz 
plastik onarım 

uygulaması 

Resim 5: 
Mikritik 
kireçtaşı 
sütunda 
siyah kabuk 
oluşumu, 
kavlanma, 
scaling, 
peteklenme

Resim 7: Kumlu 
oomikritik kireçtaşı 
silmede görülen 
granül ayrışması 
(granular 
disintegration), 
form yumuşaması, 
parça kopması

Resim 9: 
Kireçtaşı 
silmede 
görülen liken 
oluşumu

Resim 11: 
Kireçtaşı 
bünyesindeki 
kil yataklarının 
boşalması 
sonucu 
oluşmuş 
oyuklanma.   
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kireçtaşı; beyaz-gri renkli, bioklastlı 
kireçtaşı; sarı renkli, kumlu, oomik-
ritik kireçtaşı; gri renkli, kumlu, 
mikritik kireçtaşı; iri kavkılı kireçtaşı 
ve mermerdir. Ayrıca cephede doğal 
taşların dışında ahşap, dökme demir, 
kurşun gibi geleneksel malzemeler 
ile plastik onarım harcı, portland ve 
beyaz çimento bağlayıcılı sıva, dolgu 
ve döküm eleman gibi niteliksiz ona-
rım malzemelerinin de kullanıldığı 
saptanmıştır.

4. Laboratuvar Çalışmaları
Çalışmaları laboratuvar aşamasına 
taşıyabilmek için yapıdan temsili 
örnekler alınmıştır. Alınan örneklerin 
analiz için uygun nitelikte, yeterli 
miktarda ve incelemeler sonucu belir-
lenen özellikleri temsil eder nitelikte 
olmasına dikkat edilmiştir. Güneybatı 
cephesinde kullanılmış olan farklı do-
ğal taşlar ile yapının geri kalanındaki 
iç ve dış sıvalar ile örgü harcı gibi 
malzemelerden toplam 13 adet örnek 
alınmıştır. Ayrıca güneybatı cephesi 
için detaylı tuz haritaları hazırlamaya 
yönelik olarak cephe kaplama taşları 

yüzeylerinden ve yüzeyden birkaç san-
timetreye kadar olan derinliklerinden 
toplam 70 adet tuz örneği alınmıştır.
Yapıdan, analizlerinin yapılması için 
alınan malzeme örneklerinin, alın-
dıkları yerler rölöve çizimleri üzerine 
işaretlenerek örnek alım paftala-
rı (Resim 13) hazırlanmıştır. Söz 
konusu paftalarda örnek alım yerleri 
gösterilmiş ve detay fotoğraflarına 
yer verilmiştir. Alınmış olan örnekler 
numaralandırılmış, tek tek kilitli po-
şetlere konarak ağızları kapatılmış ve 
üzerlerine verilen örnek numaraları 
ile nitelikleri yazılmıştır. 

Deneysel çalışmalara başlanma-
dan önce uygun bir deney programı 
oluşturulmuştur. Birincisi malzeme 
karakterizasyonuna, ikincisi bozul-
maların nedenlerinin tespitine ve 
üçüncüsü de restorasyonda kulla-
nılacak yeni malzemelerin fiziksel 
özelliklerinin saptanmasına yönelik 3 
grup deney programı oluşturulmuş-
tur. Deney programı kapsamındaki 
kimyasal ve fiziksel analizler İTÜ, 
Mimarlık Fakültesi, Mimari Koruma 
Laboratuvarı’nda, petrografik ve aletli 

Resim 12: Hünkar kasrı güneybatı cephesi, malzeme analizi paftası ve lejantı
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ileri analizler ise KUDEB Restoras-
yon ve Konservasyon Laboratuvarı’n-
da yapılmıştır.

4.1.Makroskobik Gözlemler 
Deneysel çalışmalara, alınmış olan 
örneklerin makroskobik tanımlarının 
yapılmasıyla başlanmıştır. Malzeme-
lerin türü, rengi, agregalarının cinsle-
ri (harç ve sıvalar için) gibi özellikleri 
gözle yapılan incelemeler sonucu 
belirlenip, örneklerin makroskobik 
tanımlamaları yapılmıştır. Örnekle-
rin kodları ve yapılan makroskobik 
tanımları aşağıda sıralanmıştır:

Örnek 1: Z01 mekanı güneybatı 
duvarından alınmış olan pembe-beyaz 
renkli, az sayıda 2-5 mm tuğla kırığı, 
2mm elek altı tuğla kırığı ve agrega-
ları ile karbonatlı agrega ve/veya kireç 

topağı, çok az sayıda kıtık izlerinin 
gözlemlendiği, sağlam nitelikli örgü 
harcı örneğidir.

Örnek 2: Z02 mekanı taşıyıcı 
ayaktan alınmış beyaz renkli, kıtık 
bulunmayan alçı örneğidir.

Örnek 3: Z04 mekanıgüneydoğu 
duvarından alınmış olan pembe-beyaz 
renkli, az miktarda 5 mm üstü tuğla 
kırığı, 2-5 mm arası tuğla kırığı ve 
agrega, 2mm elek altı tuğla kırığı ve 
agrega ile karbonatlı agrega ve/veya 
kireç topağı barındıran, az miktarda 
kıtık gözlenebilen, sağlam nitelikli 
sıva örneğidir.

Örnek 4: Z04 mekanı tavanın-
dan alınmış örnek iki katmandan 
oluşmaktadır. 4-A katmanı, yaklaşık 
1-1,5 cm kalınlığında, beyaz renkli, 
az sayıda 2-5 mm arası agrega, 2mm 

Resim 13: Hünkar kasrı zemin kat planı, örnek alım paftası
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elek altı tuğla kırığı ve agregaya 
sahip, bol miktarda kıtık ve az mik-
tarda karbonatlı agrega ve/veya kireç 
topağı gözlenebilen, sağlam nitelikli 
sıva örneğidir.4-B katmanı, yaklaşık 
1-2mm kalınlığında kireç badana ve 
farklı renklere sahip birkaç katman-
dan oluşan boya tabakasıdır.

Örnek 5: 102 mekanı güneybatı 
duvarından (tuğla duvar örgüsünden) 
alınmış olan pembe renkli, 4mm elek 
altı tuğla kırığı ve agrega ile karbo-
natlı agrega ve/veya kireç topaklarının 
gözlemlendiği orta sağlamlıktaki örgü 
harcı örneğidir.

Örnek 6: 102 mekanı güneybatı 
duvarından (kapatılmış kapı almaşık 
duvar örgüsünden) alınmış olan pem-
be renkli hamur içerisinde, 4mm elek 
altı tuğla kırığı ve agrega ile karbo-
natlı agrega ve/veya kireç topaklarının 
gözlemlendiği orta sağlamlıktaki harç 
örneğidir.

Örnek 7: 104 mekanı kuzeybatı 
duvarından (tuğla kemer örgüsünden) 
alınmış olan pembe renkli hamur 
içerisinde, 4mm elek altı tuğla kırığı 
ve agrega ile karbonatlı agrega ve/
veya kireç topaklarının gözlemlendiği 
sağlam harç örneğidir.

Örnek 8: Kuzeybatı cephesi zemin 
kat duvarından alınmış olan örnek iki 
katmanlıdır. 8-A katmanı, yaklaşık 
2-2,5 cm kalınlığında, pembe-beyaz 
renkli, az sayıda 2-5 mm arası tuğla 
kırığı, 2mm elek altı tuğla kırığı 
ve agregaya sahip, bol miktarda iri 
parçalar halinde kıtık gözlenebilen, 
sağlam nitelikli sıva örneğidir.8-B 
katmanı, yaklaşık 2mm kalınlığında 
farklı renklere sahip birkaç katman-
dan oluşan boya tabakasıdır.

Örnek 9: Güneybatı cephesi, 
zemin kattaki, plastır başlığından 

alınmış olan krem renkli, yüzeyinde 
siyah kabuk bulunan, homojen yapıda 
ve sağlam nitelikli olan taş örneğidir.

Örnek 10: Güneybatı cephesi, 
zemin kat duvarından alınmış olan 
beyaz renkli, homojen yapıda olma-
yan plastik onarım harcı örneğidir.

Örnek 11: Güneybatı cephesi, 
birinci kattaki, plastırdan alınmış 
olan sarı renkli, ince taneli, sağlam 
nitelikli taş örneğidir.

Örnek 12: Güneybatı cephesi, 
zemin kattaki pencere sövesinden 
alınmış olan beyaz renkli, homojen 
yapıda olmayan, sağlam nitelikli taş 
örneğidir.

Örnek 13: Kuzeybatı cephesi, ze-
min kattaki, plastırdan alınmış olan 
yeşil-beyaz renkli, sağlam nitelikli taş 
örneğidir.

4.2.Kimyasal Analizler
Harç ve sıva örnekleri için bağlayıcı/
agrega oranlarının belirlenmesi, agre-
galarının tanımlanması, yapılarında 
yağ, protein gibi organik katkıların 
mevcudiyetinin saptanması; taş 
örnekleri için bünyelerindeki kalsi-
yum karbonat (CaCO3) miktarlarının 
belirlenmesi; malzemelerdeki tuz 
cinsleri ile miktarlarının belirlenmesi 
için asit kaybı, kızdırma kaybı, elek 
analizi, yağ ile protein ve tuz testleri 
yapılmıştır.

4.2.1.Asit kaybı analizi
Asit kaybı deneyinin amacı, harç, 
sıva ve taşların bünyesinde bulunan 
kalsiyum karbonat (CaCO3) miktarını 
belirleyerek bağlayıcı ve agregalar ile 
bunların oranları konusunda bilgi 
edinmektir (Teutonico, 1988: 113-
115). Deney İBB KUDEB tarafından 
yayımlanan “Restorasyon ve Kon-
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servasyon Laboratuvarı” (2011) adlı 
kitapta tanımlanan prosedüre göre 
gerçekleştirilmiştir. Harç, sıva ve taş 
örneklerinin asitle muamele sonucun-
da çözünen ve çözünmeyen miktarları 
ile reaksiyona girmeyerek parçalanma-
dan kalmış olan silikatlı agregaların 
oranları ve boyut dağılımları Tablo 
1’deverilmiştir.

4.2.2.Elek analizi
Asitte çözünmeyen agregaların boyut 
dağılımı ve oranları elek analizi yön-
temiyle belirlenir (Teutonico 1988: 
114-116). Eleme işlemi için 8mm, 
4mm, 2mm, 1mm, 500μ, 250μ, 
125μ, 63μ boyutlu eleklerden oluşan 
bir set kullanılmıştır. Örneklerin asitle 
reaksiyona girmeyen agregaların türü 
ve miktarı belirlemek üzere stereo mik-
roskop altında inceleme yapılmıştır. 
Harç ve sıva örneklerinin içerdikleri 
asitle reaksiyona girmeyen agregaların 

türler ve elek açıklığına göre yüzdelik 
dağılımları Tablo 2’de verilmiştir.

4.2.3.Kızdırma kaybı analizi
Kızdırma kaybı (kalsinasyon) analizi 
ile malzemedeki nem; molekül suyu 
ve organik maddelerin miktarı, örnek-
ten ayrılan karbondioksit miktarı ve 
kalsiyum karbonat miktarı belirlenir 
(KUDEB, 2011). Örneklerin 105oC, 
550oC ve 1050oC’de kızdırıldıktan 
sonraki ağırlıkları ve nem, organik 
katkı/bağıl su ve CaCO3 yüzdeleri 
Tablo 3’te verilmiştir.

Güneybatı cephesinden tuz harita-
ları hazırlamak için alınan kabuk ve 
toz örneklerine yağ ve protein testleri 
uygulanmamıştır. Alınan 70 adet 
örneğin sayısı fazla olduğundan test 
sonuçları tablosu çok uzun olduğun-
dan yazıda sunulmamıştır. 70 örnek 
üzerinde yürütülen çalışmada örnek-
lerin yaklaşık %48’unun iletkenlik 

Örnek 

No

Asit Kaybı Asit ile çözünmeyen kısmın boyut dağılımı Elek açıklığı (kalan %) d(mm)

Kayıp% Kalan% 8 mm 4 mm 2 mm 1 mm 500µ 250µ 125µ 63µ <63µ

Örn.1 57 43 47,25 13,17 7,34 8,58 5,18 4,65 4,98 3,34 5,50

Örn.2 34 66 78,2 8,77 2,74 1,95 1,70 1,66 1,58 1,04 2,33

Örn.3 59 41 1,94 9,61 15,61 17,83 14,61 10,67 9,17 6,78 13,78

Örn.4 64 36 0,00 1,02 17,21 45,71 18,37 4,49 2,04 1,22 9,93

Örn.5 51 49 13,06 9,40 6,07 16,89 33,83 9,56 4,26 2,46 4,48

Örn.6 58 42 19,76 22,51 6,66 24,27 10,02 4,35 3,91 2,53 6,00

Örn.7 54 43 14,73 16,17 16,28 18,58 14,10 8,06 5,12 2,82 4,14

Örn.8 52 48 0.00 1,55 8,89 25,62 39,63 9,87 5,12 3,62 5,69

Örn.9 98 2 Taş örneği olduğu için elek analizi yapılmamıştır.

Örn.10 92 8 Taş örneği olduğu için elek analizi yapılmamıştır.

Örn.11 70 30 Taş örneği olduğu için elek analizi yapılmamıştır.

Örn.12 97 3 Taş örneği olduğu için elek analizi yapılmamıştır.

Örn.13 2 98 Taş örneği olduğu için elek analizi yapılmamıştır.

Tablo 1: Asit kaybı ve elek analizi sonuçları
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Tablo 2: Agregaların stereo-mikroskop altında gözlemlenen sonuçları

Örnek 

No

Agrega 

cinsleri

Elek açıklığına göre dağılımlar

>8mm 4mm 

8mm

2mm 

4mm

1mm 

2mm

500μ 1mm 250μ  

500μ

125μ  

250μ

63μ  

125μ

<63μ Filtre 

kağıdı

Örn.1 TK, 

Q, OK 

(köşeli)

%100 

TK

%100 

TK

%30 Q,  

%70 

TK

% 50 Q, 

% 50 TK

%40 Q,

% 60 TK

%30 Q, 

%70 TK, 

tektük 

OK

%50 Q, 

%50 

TK,  

az OK

%50 Q, 

%50 TK, 

az OK

%50 

Q, 

%50 

TK

Pembe 

renkli+ 

tek tük 

kıtık

Örn.3 TK, Q, 

OK

- - % 90 

TK,% 

10 Q

%70 

TK,%30 

Q

%80 

Q,%10 

TK,%10 

VK

%70 

Q,%20 

TK,%10 

VK

%70 Q, 

%2 TK, 

%10 OK

%50 TK, 

%50 Q

%60 

TT, 

%40 

Q

Pembe 

renkli 

+kıtık

Örn.4 TK, Q, 

VK, OK

- - %50 

TK,

%50 Q

%10 TK,

%20 VK, 

%70 Q

%10 TK,

%20 VK,

%70 Q

%10 OK, 

%5 TK,

%10 VK, 

%75 Q

%10 OK, 

%5 TK,

%10 VK, 

%75 Q

%10 OK, 

%5 TK,

%10 VK, 

%75 Q

%10 

TK,

%90 

Q+F

Kahv-

erengi + 

kıtık

Örn.5 TK, Q, 

F, VK, 

OK, 

(köşeli)

%100 

TK

%90 

TK, 

%10 

Q

%10 F, 

%10 Q, 

%80 

TK

%50 Q,

%50 TK, 

tek tük 

VK

%10 VK, 

%30 TK, 

%60 Q

% 10 VK, 

% 40 Q, 

% 50 TK

% 10 

OK, % 

45 Q, 

% 45 TK

% 50 Q, 

% 50 

TK

% 50 

Q, 

% 50 

TT

Pembe 

renkli

Örn.6 TK, Q, 

VK, OK 

(köşeli)

%100 

TK

%100 

TK

%20 

VK, 

%20 

Q, 

%60 

TK

%10 VK, 

%40 TK, 

%50 Q

%40 TK, 

%60 Q

%10 OK, 

%90 Q,

%10 OK, 

%30 Q, 

%60 TK

%10 OK, 

%40 Q, 

%50 TK

%10 

OK, 

%40 

Q, 

%50 

TT

Pembe 

renkli, 

odun 

kömürü, 

kıtık

Örn.7 TK, OK,  

Q, F, 

VK, 

(yuvar-

lak)

%100

TK

%100 

TK

%10 Q,

%90 

TK

%10 F, 

%10 Q, 

%80 TK

%10 F, 

%40 Q, 

%50 TK

%30 VK, 

%20 Q, 

%50 TK

%20 

VK, 

%30 Q, 

%50 TK

%10 OK, 

%40 

TK, %50 

Q

%10 

OK, 

%40 

TT, 

%50 

Q

Pembe 

renkli, 

OK + 

kıtık

Örn.8 TK, 

Q,VK, F

- %100 

TK

%40 Q,

%60 

TK

%20 TK,

%90 Q

%10 

VK,%10 

TK,

%80 Q

%10 

VK,%10 

TK,

%80 Q

%10 

VK,%30 

TK,

%60 

Q+F

%5 

OK,%20 

TK,%75 

Q+F

%20 

TK

%80 

Q+F

Pembe 

+kıtık

Q: Kuvars, VK: Volkanik Kayaç, F: Feldspat,  OK: Odun Kömürü, TK: Tuğla kırığı, TT: Tuğla Tozu
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Örnek  

No 

Mo [gr] M1(105oC) 

[gr] 
% H2O M2 (550oC) 

[gr] 

%Orkatkı+

bağıl su

M3(1050oC) 

[gr] 

% 

CaCO3

CO2/

H2O

Örn.1 1,1305 1,1197 0,96 1,0643 4,95 0,7142 71,06 6,3

Örn.2 0,8182 0,7265 12,62 0,6655 8,40 0,6337 9,95 4,38

Örn.3 1,1568 1,0813 6,98 1,0351 4,27 0,8192 45,38 19,97

Örn.4 1,1672 1,0932 6,77 1,0476 4,17 0,8282 45,61 20,07

Örn.5 1,0372 1,0270 0,99 0,9859 4,00 0,6680 70,35 7,7

Örn.6 1,0414 1,0315 0,96 0,9721 5,76 0,6575 69,32 5,3

Örn.7 1,0382 1,0202 1,76 0,9677 5,15 0,6415 72,67 6,2

Örn.8 0,9617 0,9556 0,64 0,9142 4,33 0,7232 45,43 19,99

Tablo 3: Kızdırma kaybı deney sonuçları

Tablo 4: Tuz analiz-protein ve yağ analiz sonuçları

Örnek 

No

Cl- NO3- SO4
-2 CO3

-2 Yağ Protein İletkenlik

Örn.1 ++ + - - - ± 607 µs

Örn.2 ++ + ++ - - ± 764 µs

Örn.3 + ++ +++ - - ± 1,28 ms

Örn.4 + + +++ - - ± 1,05 ms

Örn.5 - ++ - - - ± 235 µs

Örn.6 - ++ - - - + 307 µs

Örn.7 - ++ - - - ± 322 µs

Örn.8 + + +++ - - + 1,98 ms

Örn.9 + + ++ - - - 978 µs

Örn.10 + ± ++ - - - 290 µs

Örn.11 + ++ ++ - - - 550 µs

Örn.12 + ± + - - - 216 µs

Örn.13 - + +++ - - - 450 µs

-: yok; ± : tespit edilebilir miktarda var; +: az miktarda var; ++: kabul edilebilir miktarda var; +++: 

mebzul miktarda var
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Örnek No Cl- NO3
- SO4

-2 CO3
-2 İletkenlik

Örn.T-14 ++ + +++ - 2.20 ms

Örn.T-15 + +++ ++ - 2.64 ms

Örn.T-19 ++ ++ +++ - 2.69 ms

Deiyonize su 10,04 µs

Şebeke suyu 264-388 µs

Deniz suyu 3.25 ms

Örnek No Petrografik Tanımlama

Örn.8 Bağlayıcı alanı %40 oranında olup, 

bağlayıcı-agrega ve bağlayıcının kendi içindeki 

fazı yer yer zayıftır. Az miktarda kireç topağı 

bulunan örneğin agregaları, %40 oranında 

kum ve %20 oranında tuğla kırığından oluş-

maktadır. Geneli kuvars mineralinden oluşan 

kum kara kumudur. Örnek alansal olarak 

%5 oranında kıtık ve az miktarda cüruf tozu 

içermektedir.

Örn.9 Az miktarda kil içeren, fosil kavkıları bulunan 

bioklastlı sparitik kireçtaşıdır.

değerinin 300 µs’den, %25’sinin ise 
1000 µs’den yüksek olduğu, 3 örnekte 
ise değerin milisimens’lere (ms) çıktı-
ğı tespit edilmiştir.

4.3. Petrografik Analizler
Petrografik analizlerTS EN 12407 
Standardı’na göre gerçekleştirilmiştir. 

Epoksiye gömülen örneklerin hazırla-
nan kalın kesitleri stereo mikroskop 
altında, ince kesitleri ise polarizan 
mikroskop altında incelenerek mine-
ral içerikleri ve kabaca oranları tespit 
edilmiştir. Harç, sıva ve taş örnekleri-
nin kalın kesit görüntüleri ile petrog-
rafik tanımları Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 5: Güneybatı cephesi tuz örnekleri arasında en yüksek iletkenlik değeri ölçümüne 
sahip olanlar ve referans ölçümler
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Örn.10 Bağlayıcısı %25-30 civarında olan, agregaları 

fosilli ve kristalize kireçtaşlarından oluşan 

imitasyon sıva örneğidir.

Örn.11 Kuvars taneleri ve oolitler içeren, 

kumlu oomikritik kireçtaşıdır.

Örn.12 Kil ve fosil kavkı kırıntıları içeren bioklastlı 

sparitik kireçtaşıdır.

Tablo 6: Harç, sıva ve taş örneklerinin petrografik tanımlamaları

4.4. SEM- EDX Analizi
Harç örneklerinin bağlayıcılarının 
kimyasal yapısını belirlemek üzere; her 
örneğin farklı bölgelerinden SEM gö-
rüntüleri alınmış ve bu görüntüler üze-
rinde belirlenen alanlarda EDX analizi 
yapılmıştır. Analiz sonuçları; örnek 
3 için sırasıyla bir SEM görüntüsü, 
bir EDX spektrumu ve tespit edilen 
elementler ve oksitlerini gösteren bir 

tablo ile diğer örnekler için ise yalnızca 
tablo ile aşağıda sunulmuştur.

Örnek 3: Örnekte yüksek mik-
tarda kalsiyum; bu elementten daha 
az miktarda ise, kükürt, silisyum, 
alüminyum, magnezyum ve demir 
bulunduğu tespit edilmiştir.

Örnek 4: Örnekte harç kısmı 
dahil toplam 4 tabaka bulunduğu 
tespit edilmiştir. 4-A olarak numa-
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ralandırılan sıva ve 4-B olarak 
adlandırılan boya tabakalarının 
analiz sonuçları harç kısmın-
dan yüzeye doğru verilmiştir. 
B grubu boya katmanları kendi 
aralarında 4-B.1, 4-B.2, 4-B.3 
olarak sıralanmıştır.

Örnek 4-A: Örnekte yüksek 
miktarda kalsiyum; bu ele-
mentten daha az miktarda ise, 
silisyum, alüminyum, kükürt, 
magnezyum, sodyum ve klor 
bulunduğu tespit edilmiştir.

Örnek 4-B.1:Örnekte yük-
sek miktarda kalsiyum; bu ele-
mentten daha az miktarda ise, 
silisyum, alüminyum, magnez-
yum, kükürt, sodyum ve klor 
bulunduğu tespit edilmiştir.

Örnek 4-B.2:Örnekte 
yüksek miktarda kalsiyum; bu 
elementten daha az miktarda 
ise, baryum ve kükürt; bu üç 
elementten daha az miktarda 
ise; çinko, silisyum, alümin-
yum, magnezyum, sodyum ve 
klor bulunduğu tespit edilmiş-
tir.

Örnek 4-B.3: Örnekte 
yüksek miktarda kalsiyum; bu 
elementten daha az miktarda 
ise, titanyum, kükürt, silisyum, 
alüminyum, çinko, magnez-
yum ve demir bulunduğu tespit 
edilmiştir.

Örnek 5: Örnekte yüksek 
miktarda kalsiyum; bu ele-
mentten daha az miktarda ise, 
silisyum, alüminyum, kükürt, 
magnezyum ve demir bulundu-
ğu tespit edilmiştir.

Örnek 6: Örnekte yüksek 
miktarda kalsiyum; bu ele-
mentten daha az miktarda ise, 

Resim 
14: 3 nolu 
örneğin 
SEM 
görüntüsü.

Resim 15: 3 nolu örneğin EDX spektrumu.

Tablo 7: Örnek 3, EDX analizinde tespit edilen 
elementler ve oksitlerinin yüzde dağılımları

Tablo 8: Örnek 4A, EDX analizinde tespit edilen 
elementler ve oksitlerinin yüzde dağılımları
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silisyum, alüminyum, magnezyum, 
kükürt, demir ve potasyum bulundu-
ğu tespit edilmiştir.

Örnek 7: Örnekte yüksek miktar-
da kalsiyum; bu elementten daha az 
miktarda ise, silisyum, alüminyum, 
magnezyum ve demir bulunduğu 

tespit edilmiştir.
Örnek 8:Örnekte yüksek miktar-

da kalsiyum; bu elementten daha 
az miktarda ise, silisyum, alümin-
yum, magnezyum, kükürt, demir, 
sodyum ve klor bulunduğu tespit 
edilmiştir.

Tablo 9: Tabaka 
4-B.1, EDX 
analizinde tespit 
edilen elementler 
ve oksitlerinin 
yüzde dağılımları

Tablo10: Tabaka 
4-B.2, EDX 
analizinde tespit 
edilen elementler 
ve oksitlerinin 
yüzde dağılımları

Tablo 11: Tabaka 
4-B.3, EDX 
analizinde tespit 
edilen elementler 
oksitlerinin yüzde 
dağılımları
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Tablo 12: Örnek 
5, EDX analizinde 
tespit edilen 
elementler ve 
oksitlerinin yüzde 
dağılımları

Tablo 14: Örnek 
7, EDX analizinde 
tespit edilen 
elementler ve 
oksitlerinin yüzde 
dağılımları

Tablo 15: Örnek 
8’in EDX analizinde 
tespit edilen 
elementler ve 
oksitlerinin yüzde 
dağılımları

Tablo 13: Örnek 
6, EDX analizinde 
tespit edilen 
elementler ve 
oksitlerinin yüzde 
dağılımları.
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4.5. Fiziksel Analizler
Gerçekleştirilecek onarımda kullanıl-
ması düşünülen kayacın fiziksel özel-
liklerinin tespiti için fiziksel analizler 
yapılmıştır. Testler Pınarhisar’dan 
getirilen 5x5x5 cm boyutlarında ke-
silmiş 5 adet kireçtaşı örneği üzerinde 
gerçekleştirilip, veriler tablolar şeklin-
de düzenlenmiştir.

4.5.1.Kılcal etkiye bağlı su emme 
katsayısının (C) belirlenmesi
Test prosedürü TS EN 1925 stan-
dartı referans alınarak gerçekleştiril-
miştir. Deney 5 adet örnek üzerinde 
uygulanmış ve sonuçlar aşağıda 
verilmiştir.

4.5.2.Ağırlıkça su emme kapasitesi 
(WAC) tayini
Atmosfer basıncında su emme tayini 
deneyi TS EN 13755 standardına 

uygun olarak yapılmıştır. Her örnek 
için zamana bağlı ağırlıkça su emme 
eğrisi (Resim 17) ve (%) cinsinden 
WAC değerleri (Tablo 17) verilmiştir.

4.5.3.Kuruma hızının tayini
Kuruma hızı deneyi Borelli (1999, s. 
9), tarafından belirtilen analitik yön-
temler kullanılarak yürütülmüştür. 
Ağırlıkça su emme katsayısı tayini 
deneyinde kullanılmış olan örnekler 
sabit kütleye ulaştıktan sonra Arşi-

Örnek no Kılcal su emme katsayısı, 

C (g/m2.sn0,5)

1 11,5

2 15,6

3 14,0

4 9,19

5 7,68

Ortalama 11,6

Örnek no Ağırlıkça su emme (%)

1 7,72

2 9,20  

3 9,38  

4 10,52

5 10,33

Ortalama 9,43

Resim 16: Örneklerin kılcal etkiye bağlı su 
emme grafiği

Resim 17: Ağırlıkça su emme grafiği.

Resim 18: Örneklerin kuruma hızı grafiği.

Tablo 16: Kılcallık katsayısı değerleri

Tablo 17: Ağırlıkça su emme kapasitesi 
(WAC) değerleri
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Örnek No Cl- NO3
- SO4 CO3 İletkenlik

1 - - - - 90,43 µs

2 - - ± - 120,3 µs

3 - - - - 89,2 µs

-: yok; ± :tespit edilebilir miktarda var; +: az miktarda var; ++:kabul edilebilir miktarda var; +++:mebzul miktarda var

Örnek no Görünür

Yoğunluk(g/cm3)

Gerçek Yoğunluk

(g/cm3)

Toplam 

Gözeneklilik(%)

Açık Gözeneklilik

(%)

1 2,18

2,64

17,4 16,8

2 2,09 20,8 19,2

3 2,09 20,8 19,6

4 2,03 23,1 21,4

5 2,05 22,3 21,2

Ortalama 2,09 20,88 19,64

met Terazisi’nde tartılıp, kuruma 
hızı tayini deneyine tabi tutulmuştur. 
Örneklerin kuruma hızı grafiği Resim 
18’de verilmiştir.

4.5.4.Gerçek yoğunluk, görünür 
yoğunluk, toplam ve açık 
gözeneklilik tayini
Test prosedürleri TS EN 1936 
standartı referans alınarak uygulan-
mıştır. Taş örneklerinin yoğunluk 
ve gözeneklilik değerleri Tablo 18’de 
verilmiştir.

4.5.5.Tuz testi 
Örneklerin klorür, nitrat, sülfat 
ve karbonat tuzlarını içerip içer-
mediğinin tespiti için spot testler 
gerçekleştirilmiştir. Test 3 örnekte 
uygulanmış ve sonuçları Tablo 19’da 
verilmiştir.

5. Sonuçların Değerlendirilmesi
Harç, sıva, taş ve kir örnekleri üzerin-
de yapılan deneylerin sonucunda elde 

edilen verilere dayanan değerlendir-
meler malzeme türlerine göre grup-
landırılarak aşağıda verilmiştir.

5.1.Harç ve Sıvalar
Yapının çeşitli yerlerinden alınmış 

olan 4 adet harç, 3 adet sıva ve 1 adet 
alçı örneğinin nitelikleri, bağlayıcı, 
agrega ve katkı tipleri ile ağırlıkça 
oranları aşağıda verilmiştir. Örnekle-
rin hiçbirinde karbonat (CO3

-2) tuzu ve 
sabunlaşabilir yağ tespit edilmemiştir.

Örnek 1: Bağlayıcısı söndürülmüş 
kireç olan harç örneğinin bağlayıcı:ag-
rega oranı 3:2’dir. Örneğin 8 mm ve 
4 mm elek üstü agregalarının tamamı 
tuğla kırığıdır. 4 mm elek altı agre-
gaları ise tuğla kırığı, tozu ve ocak 
kumu karışımından oluşmaktadır. 
İçeriğinde az miktarda odun kömürü 
parçaları bulunan örnekte CI- ve NO3

- 

tuzları ile protein de tespit edilmiştir. 
Örnek 2: Örneğin bağlayıcısı alçı 

ile %10 oranında söndürülmüş kireç 

Tablo 18: Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik değerleri

Tablo 19: Tuz deneyi sonuçları
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karışımından oluşmaktadır. Karbonat-
lı agrega içeren örnekte odun kömürü 
izleri de gözlenmiştir. Alçı örneğinin 
içinde kıtık bulunmamaktadır. 

Örnek 3: Bağlayıcısı söndürülmüş 
kireç ve %20 kadar alçı karışımından 
oluşan sıva örneğidir. Örneğin agrega-
larının yaklaşık %15 kadarı karbonat-
lı agregadır. Örneğin bağlayıcı:agrega 
oranı 2:1’dir. Kıtık içeren örneğin 
agregalarının boyutları 4 mm elek 
altıdır. Örnek içerisindeki agregalar 
tuğla kırığı ile tozu ve kara kumun-
dan oluşmaktadır. Örneğin 1,28 ms 
olarak tespit edilmiş iletkenliğinden 
de anlaşılacağı üzere içeriğinde yük-
sek miktarda tuz mevcuttur. EDX 
Analizi’nde örneğin bağlayıcı kısmın-
da %13,07 oranında tespit edilmiş 
olan sülfürün, malzemenin içeriğin-
deki alçıdan kaynaklandığı düşünül-
mektedir. Örnekte az miktarda (+) 
olduğu tespit edilen proteinin içeri-
sinde bulunan kıtıktan kaynaklandığı 
düşünülmektedir.

Örnek 4: Bağlayıcısı söndürülmüş 
kireç ve %5 kadar alçı karışımın-
dan oluşanyüzeyinde birkaç katman 
halinde boya tabakası bulunan sıva 
örneğidir. Örnek içerisindeki agrega-
ların %20 kadarı karbonatlı agrega-
dır.  Örneğin bağlayıcı:agrega oranı 
1:1’dir. Kıtık içeren örneğin agrega-
larının boyutları 4 mm elek altıdır. 
Örnek içerisindeki agregalar tuğla 
kırığı ve kara kumundan oluşmakta-
dır. Örneğin içeriğinde yüksek mik-
tarda tuz mevcuttur. İletkenli değeri 
yapılan testte 1,05 ms olarak tespit 
edilmiştir. Örnekte az miktarda (+) 
olduğu tespit edilen proteinin içeri-
sinde bulunan kıtıktan kaynaklandığı 
düşünülmektedir. EDX analizinde 
4-A olarak numaralandırılan örneğin 

sıva katmanında %2,87 oranında 
tespit edilen sülfürün malzemenin 
içeriğindeki alçıdan kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

Örnek 5: Bağlayıcısı söndürülmüş 
kireç olan örgü harcı örneğinin bağ-
layıcı:agrega oranı 1:1’dir. Örneğin 
çakıl boyutlu olan, 8 mm elek üstü 
agregalarının tamamı tuğla kırığıdır. 
4 mm elek üstü ve altında kalan agre-
gaları ise tuğla kırığı ve kara kumun-
dan oluşmaktadır. Örnek içerisinde 
odun kömürü parçaları da bulun-
maktadır. EDX analizinde örneğin 
bağlayıcı kısmının içeriğinde % 2,01 
oranında tespit edilen magnezyumun, 
kirecin dolomitik özellikli olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Örnek 6: Bağlayıcısı söndürülmüş 
kireç olan örgü harcı örneğinin bağ-
layıcı:agrega oranı 3:2’dir. Örneğin 
4 mm elek üstü agregalarının tama-
mı tuğla kırığıdır. 4 mm elek altı 
agregaları ise tuğla kırığı ile tozu ve 
ocak kumundan oluşmaktadır. Örnek 
içerisinde bol miktara odun kömürü 
ve lifli katkı tespit edilmiştir. EDX 
analizinde örneğin bağlayıcı kısmının 
içeriğinde % 3,12 oranında tespit edi-
len magnezyumun kirecin dolomitik 
özellikli olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

Örnek 7: Örgü harcı örneğinin 
bağlayıcı:agrega oranı 1:1’dir. Örne-
ğin agregaları tuğla kırığı ile tozu ve 
dere kumundan oluşmaktadır. 4 mm 
elek üstü agregaların tamamı tuğla 
kırığıdır. Örnek içerisinde odun kö-
mürü parçaları bulunmaktadır. EDX 
analizinde örneğin bağlayıcı kısmının 
içeriğinde %2,68 oranında tespit edi-
len magnezyumun kirecin dolomitik 
özellikli olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 
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Örnek 8: Sıva örneğinin yüzeyinde 
birkaç katman halinde kireç badana 
ve boya tabakaları bulunmaktadır. 
Örneğin bağlayıcısı alansal olarak 
% 40 civarında olan söndürülmüş 
kireçtir. Örneğin içerisinde az miktar-
da kireç topağı, siyah cüruf parçaları 
ile alansal olarak % 5 civarında kıtık 
mevcuttur. Örneğin agregaları tuğla 
kırığı ve kara kumundan oluşmak-
tadır. Örneğin agregaları 8 mm elek 
altıdır. 4 mm elek üstü agregaların 
tamamı tuğla kırığıdır. Sıva yüzeyin-
de üst üste 5 katman halinde badana 
ve boya tabakası bulunmaktadır. Be-
yaz renkli astar tabakalarıyla ayrılmış 
bu boya katmanlarından üstten ikinci 
katman kırmızı renkliyken diğerleri 
sarının farklı tonlarındadır. En üst 
katmanda az miktarda (+), diğerle-
rinde ise tespit edilebilir miktarda (±) 
yağ olduğu saptanmıştır.

Sonuç olarak deneyleri gerçek-
leştirilen örgü harcı örnekleri bağla-
yıcıları, agrega boyutları ve türleri 
açısından benzerlikler göstermektedir. 
1, 5, 6 ve 7 numaralı örnekler olarak 
çalışılmış örgü harçlarının yapının 
özgün malzemeleri olduğu düşünül-
mektedir. Yapıdan alınmış olan iç ve 
dış sıva örnekleri bağlayıcıları açısın-
dan örgü harçları ile farklılık göster-
mektedir. Örgü harçlarının bağlayıcısı 
dolomitik özellikli söndürülmüş kireç 
iken, sıva örneklerinin bağlayıcısı alçı 
katkılı söndürülmüş kireçtir. 3, 4 ve 
8 numaralı örnekler olarak çalışılmış 
sıvaların yakın dönemde gerçekleşti-
rilmiş onarımlarda uygulanmış mü-
dahaleler olduğu düşünülmektedir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 
yer alan yakın tarihli onarımlara ait 
dosyalarda yer alan hakediş belgele-
rinde “horasan sıva yapımı” iş kale-

minin bulunması da bu düşünceyi 
destekler niteliktedir (1974; 1978).

5.2.Taşlar
Örnek 9: Örneğin az miktarda kil içe-
ren ve fosil kavkı kırıntıları bulunan 
“Bioklastlı Sparitik Kireçtaşı” olduğu 
tespit edilmiştir. 

Örnek 10: Örneğin plastik onarım 
harcı olduğu tespit edilmiştir. Alansal 
olarak bağlayıcısı %25-30 civarında 
olan örneğin agregalarının tamamı 
kireçtaşı kırığıdır. Örneğin agregaları 
fosilli ile kristalize kireçtaşlarından 
oluşmaktadır ve agrega boyutu 2 mm 
elek altıdır. Örneğin bağlayıcı–agrega 
ve bağlayıcının kendi içerisindeki fazı 
sağlamdır.

Örnek 11: Örneğin kuvars taneleri 
ve oolitler içeren, kumlu “Oomikritik 
Kireçtaşı” olduğu tespit edilmiştir. 
Örnek % 30 oranında kum ve kil 
içermektedir. 

Örnek 12: Örneğin az miktar-
da kil içeren, fosil kavkı kırıntıları 
bulunan “Bioklastlı Kireçtaşı” olduğu 
tespit edilmiştir. 

Örnek 13: Örneğin kimyasal ve 
petrografik analizleri sonucunda “Vol-
kanik Tüf” olduğu tespit edilmiştir. 

5.3.Tuz Analizlerinin   
Değerlendirilmesi
Güneybatı cephesinden alınmış tuz 
örneklerinin yaklaşık %73’ünün 
iletkenlik değeri kritik değer olarak 
kabul edebileceğimiz 300 µs’den fazla 
olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara 
bağlı olarak taş cephe kaplamalarının 
yüksek oranlarda tuz içerdikleri an-
laşılmaktadır. Yapının deniz kıyısın-
daki konumu göz önüne alındığında, 
örneklerdeki klor iyonlarının (Cl-) 
ana kaynağının denizden spreyleme 
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şeklinde aerosollerle gelen NaCI tuzu 
olduğu düşünülmektedir. Örneklerin 
büyük çoğunluğunda varlığı tespit 
edilmiş nitrat iyonlarının (NO3

-) 
kaynağının ise kuş dışkıları olduğu 
düşünülmektedir. Örneklerin yaklaşık 
%90’ında tespit edilebilir miktar (±) 
ile mebzul miktar (+++) arasında 
değişen miktarlarda mevcut olduğu 
saptanan sülfat iyonlarının (SO4

-2) 
kaynağının ise hava kirliliği olduğu 
düşünülmektedir. Ayrıca cephe yü-
zeylerine uygulanmış çimento bağ-
layıcılı sıvaların da taş bünyelerinde 
sülfat tuzu oluşumunu desteklediği 
düşünülmektedir. Çimento bağlayıcılı 
sıvalar malzeme bünyesine soktukları 
Na ve K iyonları nedeniyle oluşan 
sodyum karbonat (Na2CO3) ve potas-
yum karbonat (KCO3), hava kirleten 
gazlarla kimyasal tepkimeye girerek 
sodyum sülfat (Na2SO4) ve potasyum 
sülfat (KSO4) tuzlarının oluşması-
na neden olmaktadır (Honeyborne, 
1990; Ashurst ve Dimes, 1990). Tuz 
analizlerinde elde edilen sonuçlar 
güneybatı cephesi çizimi üzerine hari-
talama tekniği ile işlenmiştir. Sülfat 
(Resim 19), nitrat ve klor tuzları 
için ayrı haritalar hazırlanmış, tuz 
cinslerine farklı renkler, cinslerin (±) 
ile (+++) arasında değişen değerleri-
ne aynı rengin farklı tonları verilerek 
lejantlar oluşturulmuştur.

5.4.Onarımda Kullanılması   
Düşünülen Taşların Deney   
Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Onarımda kullanılması düşünülen 
kireçtaşı örneğinin ortalama kılcal su 
emme katsayısı C=11,6(g/m2.sn0,5) 
ve ortalama ağırlıkça su emme kapa-
sitesi WAC=%9,43 olarak saptanmış-

tır. Kuruma hızı deneyi sonuçlarına 
göre, örneklerin ilk 8 saat içerisinde 
2 oranında, 120 saatin sonunda ise 
ortalama %8 oranında su kaybettikle-
ri tespit edilmiştir. Deneylerden elde 
edilen veriler kullanılarak yapılan 
hesaplamalar sonucunda örneklerin 
ortalama görünür yoğunluk değerinin 
ρa =2,09 g/cm3 ve gerçek yoğunluk 
değerinin ρr=2,64 g/cm3 olduğu 
tespit edilmiştir. Ayrıca kireçtaşı 
örneğinin ortalama toplam gözenek-
lilik değeri P=%20,88 ve ortalama 
açık gözeneklilik değeri Pa=%19,64 
olarak hesaplanmıştır.Üç örnek 
üzerinde yürütülen tuz analizlerinde 
kireçtaşının klor, nitrat ve karbonat 
tuzlarını içermediği tespit edilmiştir. 
Test edilen kireçtaşının fiziksel özel-
liklerinin uygunluğu ve tuz içermeyişi 
açısından yapılacak onarım çalışmala-
rında kullanılmasının uygun olduğu 
düşünülmektedir. 

6. Konservasyona Yönelik   
Müdahale Önerileri
Analitik rölöveler ve deneysel ça-
lışmaların sonuçları birlikte değer-
lendirilerek, güneybatı cephesinin 
konservasyonuna ve yapı genelindeki 
farklı malzemelerin korunmasına yö-
nelik uygulama kararları alınmıştır. 
Güneybatı cephesinin hangi kısmın-
da, nasıl uygulama yapılacağını net 
ve anlaşılır biçimde tanımlamak için 
müdahale paftası (Resim 20) hazır-
lanmıştır. Gerçekleştirilecek müda-
haleler başlıklar altında toplanarak, 
uygu¬lama detaylarını da içeren bir 
lejant oluşturulmuştur. Konservas-
yon uygulamaları temizleme, bütün-
leme, taş değiştirme-yeniden yapım 
ve sağlamlaştırma olmak üzere 4 
başlıkta toplanmıştır.
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Resim 19: 
Hünkar kasrı 
güneybatı 
cephesi, sülfat 
tuzu haritası

Resim 20: Hünkar kasrı güneybatı cephesi, müdahale paftası ve lejantı

6.1.Temizleme
Güneybatı cephesinde yer alan farklı 
malzeme türleri ile farklı bozulma 
morfolojileriyle, dereceleri görülen 
yüzeyler için farklı temizlik yöntem-
leri belirlenmiş ve bu yöntemler 6 alt 
başlık altında toplanmıştır.

6.1.1.Niteliksiz malzemelerin temizliği 
Cephede portland çimento bağlayıcı-
lı sıvalar, beyaz çimentolu dolgular 
ile derzler ve portland çimentosuyla 

döküm olarak üretilmiş elemanlar 
bulunmaktadır. Söz konusu niteliksiz 
sıvalar ve dolguların tümünün ince 
raspa ile yapıdan uzaklaştırılması ve 
parapet duvarı üzerindeki çimento 
döküm silmenin sökülmesi öneril-
mektedir.

6.1.2.Taş yüzeylerin temizliği
Cephedeki taş yüzeylerde hava 
kirliliğine bağlı yer yer siyah kabuk 
oluşumu gibi birikimler ile yüzey kir-
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liliği, oksitlenmiş metal elemanların 
çevresinde pas lekeleri gibi kirlilikler 
mevcuttur. Temizlik yöntemi belir-
lenirken, cephedeki yoğun tuz prob-
lemi, taşların korunmuşluk durumu, 
kirlilik dereceleri gibi etkenler göz 
önünde bulundurulmuştur. Taş 
elemanların bünyelerinde tuz hareket-
lenmelerine neden olmamak ve duvar 
bünyesindeki metal gergilerin ko-
rozyona uğramalarını önlenmek için 
yapının doğal taş cephesinde kuru 
temiz yöntemi tercih edilmiştir. Cep-
he temizliğinde kontrollü kumlama 
yönteminin uygulanması önerilmek-
tedir. Bu uygulama gerçekleştirilirken 
kullanılan basınç 1,5 atm’yi geçme-
mesi ve organik agregalı parçacıkların 
kullanılması önerilmektedir. Tozuma, 
kırıntılanma, kavlanma görülen yıp-
ranmış taşların yüzeylerinde küçük 
el aletleri ile hassas mekanik temizlik 
yapılması önerilmektedir. 

6.1.3.Mermer temizliği
Cephedeki mermer basamak, sahan-
lık döşeme kaplaması ve silmeler 
gibi elemanlarda yer yer siyah kabuk 
oluşumları, yüzey kirliliği, renk de-
ğişimleri ve şekerlenme şeklinde bo-
zulmalar mevcuttur. Mermer eleman-
ların temizliği için AB 57 kimyasal 
temizliği önerilmektedir. Öncelikle 
mermer yüzeyler üzerlerindeki toz 
ve kirlerden arındırılmak için plas-
tik fırçalarla kuru olarak temizlen-
melidir. Sonra yüzeyler non-iyonik 
deterjanlı su ile ıslatılmış fırçalarla 
silinmelidir. AB 57 temizlik jeli ile 
yüzeyler kaplanmalı, ertesi sabah jel 
yüzeyden alınıp, plastik fırça ve su ile 
bu yüzeyler temizlenmelidir. AB 57 
jel uygulaması en fazla 3 defa tekrar-
lanmalıdır. Bu yöntemle çıkarılama-

yan kirliliklerde, bisturi gibi küçük el 
aletleri kullanılarak hassas mekanik 
temizlik yapılmalıdır.

6.1.4.Biyolojik oluşumların temizliği
Cephede, özellikle kat silmelerinde su 
yosunu oluşumları ve zemine yakın 
bölümlerde otsu yapıda biyolojik olu-
şumlar mevcuttur. Su yosunu oluşan 
yüzeylere öncelikle biyosit uygulana-
rak yosun oluşumları kurutulmalı, 
sonrasında yüzeyler mekanik olarak 
özenli bir şekilde temizlenmelidir. 
Yosunlar kimyasal uygulama ile öldü-
rülmeden mekanik uygulama gerçek-
leştirilirse yapılarındaki klorofilin 
taş yüzeylerde renk değişimine neden 
olma ihtimali söz konusudur. Otsu 
bitkilere önce püskürtme yöntemiyle 
biyosit uygulamalı, ardından da me-
kanik temizlik yapılmalıdır. Ayrıca, 
ileride benzer oluşumlara karşı, bü-
yümelerine izin verilmeden periyodik 
olarak temizlik yapılmalıdır.

6.1.5.Ahşap temizliği
Cephede yer alan ahşap hünkar 
giriş kapısı ve pencere doğramaları 
(kanatlı ile giyotin) genel olarak iyi 
durumdadır. Söz konusu doğramala-
rın bakım, onarımlarının yapılması 
sonrasında kullanılmaya devam edil-
mesi önerilmektedir. Ahşap eleman-
larının yüzeylerindeki kirlilikler ve 
niteliğini kaybetmiş vernikler meka-
nik olarak temizlenmelidir. Temiz-
liğin ardından elemanlar mantar ve 
böcek tahribatının önlenmesi için su 
bazlı emprenye maddesi kullanılarak 
fırçayla sürme yöntemi ile ilaçlan-
malıdır. Sonrada ahşap elemanlarda 
bulunan uçma delikleri doldurulup, 
el cilası (gomalak) ya da yarı mat 
vernik uygulanarak koruma altına 
alınması uygun olacaktır.Malzeme-
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nin sağlamlığını yitirdiği noktalarda 
hastalıklı kısımlar kesilerek alınmalı 
ve elemanlar aynı cinsteki ahşap 
malzeme ile bütünlenmelidir. 

6.1.6.Metal temizliği
Cephede zemin kat pencerelerindeki 
dökme demir pencere parmaklıkları, 
avlu duvarlarını oluşturan dökme 
demir parmaklıklar gibi metal ele-
manların yüzey boyalarının niteliğini 
kaybettiği ve elemanların korozyona 
uğradığı tespit edilmiştir. Oksitlenen 
kısımlarda dişçi takılan yumuşak 
sarı telli fırçalar ve küçük el aletle-
riyle mekanik temizlik yapılmalıdır. 
Temizlik sonrasında elemanlara çin-
ko esaslı galvanik ve katodik koruma 
özelliğine sahip astar ve metal boyası 
uygulanmalıdır.

6.2.Bütünleme
Cephede çeşitli nedenlerden dola-
yı oluşmuş yüzey erozyonu, parça 
kopması gibi bozulmalarda minimum 
müdahale ve özgün malzemelerinin 
mümkün olduğu kadar yerinde ko-
runması ilkeleri göz önünde bulun-
durularak, bütünleme çalışmalarının 
gereken yerlerde lokal olarak gerçek-
leştirilmesi, yaygın ve büyük alanlı 
kullanımlardan kaçınılması öne-
rilmektedir. Bütünleme yapılırken 
kullanılacak yönteme ise, bütünleme 
yapılacak kısmın büyüklüğüne ve 
biçimine göre karar verilmiştir. 

6.2.1.Kozmetik onarım
Cephede yapının deniz kenarında yer 
almasına, hava kirliliğinin etkilerine 
ve malzeme özelliklerine bağlı olarak 
taş yüzeylerinde tozuma, kavlanma, 
yüzey erozyonu ve oyuklanmalar 
meydana gelmiştir.Dikeyde boşluk 
oluşturmamaları ve su tuzağı oluştur-

mamaları durumunda, 5cm’ye kadar 
olan boşluklarda herhangi bir işlem 
yapılmamalıdır. Daha büyük boyutlu 
ve su tuzağı oluşma riski bulunan 
oyuklarda noktasal olarak kozmetik 
onarım yapılması önerilmektedir. 
Kozmetik onarım çalışmalarında, 2 
kısım agrega ve 1 kısım bağlayıcıdan 
oluşan harcın kullanılması öneril-
mektedir. Harç hazırlanırken agrega 
olarak taşın kendi tozu ve bağlayıcı 
olarak hidrolik kireç kullanılması 
önerilmektedir. Hazırlanacak harcın 
suyuna % 2–3 konsantrasyonda Pri-
mal AC 33 Akrilik emülsiyonu ilave 
edilmelidir. Ayrıca onarımın estetik 
açıdan uygunluğunu sağlamak adına, 
harç içerisine özgün taş rengine 
uyumlu akrilik esaslı pigment katıla-
bilir. Ancak uygulama öncesi örnek 
üretimler gerçekleştirilerek renk doku 
uyumluluğu kontrol edilmelidir. Ya-
pılacak kozmetik onarımların kuru ve 
ıslak hallerinin özgün taş dokusu ile 
olan uyumu kontrol edilmelidir.

6.2.2.Kopan parçaların   
yerine sabitlenmesi
Cephenin farklı bölümlerinde metal 
korozyonu, donma-çözünme etkisi 
gibi nedenlerden dolayı kırılmış an-
cak yerinden düşmemiş taş parçaları 
bulunmaktadır. Kırık olan parçaların 
harçla yerinde durabilecek olanları 
aşağıda verilen yapıştırma harcıyla 
(tasarım) yerlerine monte edilmelidir. 
Yalnızca harç ile yerinde duramaya-
cak büyüklükteki parçaların yerleri-
ne montajında ise paslanmaz metal 
donatılar kullanılmalıdır. Darbesiz 
matkapla taş bloğu ve kopan parçaya 
delikler açılmalı ve 3 bileşenli epok-
si bağlayıcı kullanılarak paslanmaz 
metal donatılar bu deliklere sabit-
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lenmelidir. Birleşecek iki parçanın 
arasında ise 1 kısım hidrolik kireç, 2 
kısım 1 mm elek altı yapıştırılacak 
olan taşın kendi tozu ve harç suyuna 
% 3–5 oranında Primal AC 33 akrilik 
emülsiyon karıştırılarak hazırlanacak 
yapıştırma harcı kullanılarak yapıştır-
ma işlemi tamamlanmalıdır.

6.3.Taş Değişimi ve Yeniden Yapım
Geçmişteki yanlış onarımlar sonu-
cu portland çimentosu ile döküm 
olarak üretilmiş parapet üstü silme 
kaldırılarak, yerine kireçtaşından 
silmelerin yapılması önerilmektedir. 
Gerçekleştirilecek yeniden yapımda 
laboratuvarda deney programı kap-
samında yapılan incelemeler sonu-
cu onarımda kullanılması uygun 
bulunan Pınarhisar’dan getirilmiş 
kireçtaşının kullanılması önerilmek-
tedir. Yeni üretilecek olan silmenin, 
parapet duvarı üzerine montajında 
paslanmaz metal donatılar yukarıda 
anlatılan yöntemle kullanılmalıdır. 
Cephede 10 numaralı örneğin temsil 
ettiği yakın dönem müdahalelerinde 
gerçekleştirilmiş olan büyük alanlı 
plastik onarımlar bulunmaktadır. Söz 
konusu plastik onarımların 10cm’e 
kadar çürütülerek yerlerine incelemesi 
yapılarak taş değişimlerinde kulla-
nılması uygun görülen kireçtaşının 
konması önerilmektedir. Çürütme 
işlemi sonrasında yeni taşların otura-
cağı yüzeyler temizlenmelidir. Montaj 
işlemi paslanmaz metal donatı, epoksi 
reçine ve yapıştırma harcı kullanı-
larak yukarıda anlatılan yöntem ile 
gerçekleştirilmelidir.

6.4.Sağlamlaştırma
Yapıda, deniz kıyısındaki konumu, 
hava kirliliği ve canlı artıklarından 
kaynaklanan oldukça yoğun bir tuz 

varlığı tespit edilmiştir. Söz konusu 
kaynaklar kontrol edilemeyeceğin-
den, yapıda sürekli ve yoğun bir tuz 
problemi var olacaktır. Dolayısıyla 
cephede taş yüzeylere uygulanacak 
sağlamlaştırıcı, koruyucu gibi madde-
lerin taşlarda kabuk altı çiçeklenmeyi 
tetikleyeceği, arttıracağı ve taşların 
bozulma sürecini hızlandıracağı 
düşünülmektedir. Bu nedenle cephe 
genelinde sağlamlaştırıcı ve koruyucu 
uygulaması önerilmemektedir. Ancak 
cephede yer alan, kumlu oomikritik 
kireçtaşından üretilmiş, ileri dere-
cede tozuma, kırıntılanma, kavlan-
ma görülen silmelerde lokal olarak 
sağlamlaştırıcı uygulamasının denen-
mesi önerilmektedir. Sağlamlaştırıcı 
uygulamasından önce tozuma-kav-
lanma görülen bölgelerde deiyonize 
su emdirilmiş kağıt hamuru ile tuz 
çıkarma işlemi yapılmalıdır. Sağlam-
laştırıcı olarak Paraloid B72 uygu-
lanması önerilmektedir. Uygulanan 
kimyasalın penetrasyon ve konsoli-
dasyon derinliklerinin saptanması, 
taşın yapısına olan olumlu/olumsuz 
etkisinin belirlenebilmesi için ayrı bir 
deney programı yürütülmelidir.

7. Sonuç
Konservasyon projesi,analitik rölöve, 
laboratuvar çalışmaları, müdahale 
paftaları ve konservasyon raporunu 
içine alır. Rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projeleri ile eşgüdümlü 
olarak hazırlanacak olan konservas-
yon projesi, detaylı bir belgelemenin 
yapılmasını, müdahale dereceleri 
ile koruma yöntemlerinin yapının 
durumuna özgü olarak belirlenmesi-
ni, onarım malzemelerinin mevcut 
özgün malzemelere uygun olacak 
şekilde belirlenmesini, eserin hangi 
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kısmında, nasıl uygulama yapı-
lacağının net ve anlaşılır biçimde 
tanımlanmasını sağlar. Kısacası 
konservasyon projesi, belgeleme 
ve projelendirme süreçlerini besler 
ve yönlendirir. Özellikle önemli 

anıt eserler, arkeolojik kalıntılar ve 
araştırma projelerinde özgünlüğün 
korun¬ması ve en az müdahale ile 
eserin ömrünün uzatılması amacıyla, 
mutlaka Konservasyon Projesi’nin 
hazırlanması gereklidir.
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GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARINDAN MALAKÂRİ 
VE UYGULAMA TEKNİKLERİ

Bu metin, geleneksel el sanatlarımızdan olan Malakâri sanatını, uygulama 
tekniklerini, günümüzdeki mevcut uygulamaları ve bu uygulamalar sırasında 
dikkat edilmesi gereken hususları içermektedir.

 APPLICATION TECHNIQUES OF TRADITIONAL TURKISH 
HANDICRAFT: MALAKÂRİ

This text is about Malakâri art which is one of the traditional Turkish 
handicraft. Application techniques, present implementations and special issues 
to be considered during applications are described briefly.

Anahtar Sözcükler: Malakâri, Kalem işi, Motif

Keywords: Malakâri, painted decorated surfaces (Kalem işi), motif

      ABSTRACT 

      ÖZET 

Restorasyon Teknikeri İsmail Önel*

  Malakâri Sanatı
Geleneksel el sanatlarımızdan olan 
malakâri; sıva veya alçı üzerine, özel 
olarak imal edilmiş olan mala, bıçak 
vb. oyma aletleri ile yapılmasından 
dolayı bu adı almıştır. Oyma veya 
kabartma tekniğinde yapılan desenler 
işlem tamamlandığında toprak kö-
kenli boyalar ile kalemişi tekniğinde 
renklendirilmektedir.

Tarihçe
Anadolu Türk Mimarisi’nde 14. 
yüzyıldan itibaren örnekleri görülen 
bu el sanatımız, mimari eserlerimizde 
kubbe, duvar, tavan vb. alanlarda üç 
boyutlu bir tezyinat olarak uygulan-
mıştır. Osmanlı mimarisinde Bursa 
Yeşil Camii ve İstanbul Çinili Köşk’te 

malakârinin ilk örneklerini görmek-
teyiz. Mimar Sinan döneminde inşa 
edilmiş olan Kılıç Ali Paşa Camii, 
Kadırga Sokullu Mehmet Paşa Camii, 
Zal Mahmut Paşa Camii, Kanuni Sul-
tan Süleyman Türbesi gibi eserlerde 
de malakâri örnekleri mevcuttur. 17. 
yüzyılda Sultan Ahmet Camii, Bağdat 
Köşkü ve Eminönü Yeni Camii’nde 
ince ve müzeyyen malakâri örnekleri 
bulunmaktadır.

Lale devrinde Şehzadebaşı’nda bu-
lunan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 
Külliyesi ve Şehit Ali Paşa Kütüpha-
nesi ile Topkapı Sarayı III. Ahmet 
Kütüphanesi’nde fevkalade güzel 
malakâri örnekleri yapılmıştır. Lale 
devri ile birlikte malakâri sanatında 
kabartma veya kât’ı tarzında malakâri 

* e-posta: i.onel@mynet.com
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örnekleri görülmeye başlanır. Oyma 
malakâriden daha zor olan bu tarz 
malakâri örneklerden maalesef çok azı 
günümüze kalmıştır.

Osmanlı mimarisinin son dönemin-
de barok ve rokoko tarzı mimarinin 
ön plana çıkışı ile birlikte malakâri 
oyma sanatının yerini kalıp dökümü 
ile yapılarak yerine monte edilen ve 
kartonpiyer diye adlandırabileceğimiz 
alçı işleri almıştır. Kartonpiyer işleri 

malakâri işinden daha pratik ve kolay 
olduğu için günümüze dek daha çok 
kullanılmış ve malakâri sanatı günü-
müzde çok nadir olarak kullanılan bir 
sanat dalı haline gelmiştir.

Malakâri İşçiliği
Kalemişi sanatında olduğu gibi Ma-
lakâri uygulamasında da yapılan ilk 
hazırlık desenlerin eskiz kâğıdı üzerine 
çizilmesi ve bu desenlerin iğne ile 

Resim 1: 
Topkapı 
Sarayı 
Bağdat Köşkü 
kubbesinde 
bulunan 
malakâri 
örneği. 
(17. yüzyılın 

ilk yarısı)

Resim 2: 
Nevşehirli 
Damat 
İbrahim Paşa 
Külliyesi 
Kütüphane 
kubbesi 
malakâri 
örneği 
(Lale Devri)
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delinmesi ile başlar. Sıvanacak olan 
yüzey hazırlanıp sıvanın yapılması ve 
kurumaya başlamasından sonra önce-
den hazırlanan desenler kömür tozu ile 
yüzeye aplike edilir. 

Desen çizgilerinin kaybolmaması 
için kopya kalemi (sabit kalem) ile sıva 
üzerinde çizilmesinde fayda vardır. Ka-
lem ile alçı üzerinde desen çizimi yapıl-
maz ise Malakâri kesimi sırasında desen 
tozları el dokunuşları ve alçı talaşlarının 
süpürülmesi sırasında yok olacaktır. 

Çizim işlemi tamamlandıktan son-
ra derhal oyma veya kabartma işlemine 
başlanmalıdır. Oyma veya kabartma 
malakâri yapımında en önemli husus 
hazırlanan sıvanın çalışmaya müsait 
olacak süre içerisinde kurumamasıdır. 
Bu sebeple uygulama yapan sanatkâr-
lar çalışabilecekleri süreyi göze aldık-
ları nispette harç hazırlarlar. Oyma 
veya kabartma işlemi tamamlandıktan 
sonra kalemişi sanatında olduğu gibi 
toprak veya nebati kökenli boyalar ile 
renklendirme işlemi yapılarak malakâ-
ri işi sonlandırılır.

Malakâri Teknikleri
Malakâri sanatında kullanılan teknik-
leri temelde oyma ve kabartma olarak 

iki bölüme ayırmak doğru olacaktır. 
Oyma Malakâri: Duvar veya sıva 

yüzeyine uygulanan alçı zeminin 
oyulması ile yapılan bir tekniktir. 
Oyma malakâri tekniğini ince, kaba ve 
müzeyyen olarak üçe ayırmaktayız. 

İnce Oyma Malakâri tekniği 
5-10mm kalınlığında yapılan alçı sıva-
nın bıçak ile pahlı bir şekilde kesilerek 
motiflerin arasının boşaltılması ile 
meydana getirilmektedir. Motif yüzey-
leri düz olup işlem sonunda kalemişi 
tekniğinde boyanmaktadır.

En çok kullanılan malakâri tekni-
ği olan ince oyma işlerini, Eminönü 
Yeni Camii, Bağdat Köşkü, Sultan 

Resim 3: Desenlerin sıva yüzeyine 
tozlama yöntemi ile aktarılması Resim 4: Desenlerin kalem ile çizilmesi

Resim 4: Desenlerin kalem ile çizilmesi
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Ahmet Camii örneklerinde görmek 
mümkündür.

Kaba Oyma Malakâri tekniğinde 
sıva kalınlığı 1-3cm arasında olup, 
pahlı veya yuvarlak köşeli oyma işlemi 
yapılmaktadır.

Müzeyyen Oyma Malakâri tekniği 
motiflerin gerekli görülen iç bünye-
lerininde oyulması ve kabartmalar 
yapılması ile oluşturulan ve bu konuda 
ustalaşmış kişilerin uygulayabileceği 
zor bir tekniktir.

Kabartma Malakâri veya Kât’ı 
benzeri malakâri diyebileceğimiz fakat 
tam olarak bir isim konulamayan bu 
tarz malakâri tekniğine Lale devri 
eserlerinde oldukça sık rastlamakta-
yız. Küçük mala, spatül vb. el aletleri 
ile sıva yüzeyine yapılan ve zeminde 
bir kabartı halinde görülen, bıçak ile 
kesme ve oyma işlemi olmayan bir 
tekniktir. 

Bu tarz Malakâri tekniğinde, zemi-
ne minik spatül veya mala ile aplike 

Resim 6: İnce oyma malakâri örneği 
(Eminönü Yeni Camii, 17. yüzyıl)

Resim 7: Zal Mahmut Paşa Camii’nde 
bulunan kaba oyma malakâri örneği

Resim 8: 
Sultanahmet 
Camii’nde 
bulanan 
müzeyyen 
oyma 
malakâri 
örneği 
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edilen harcın, motiflerin formuna göre 
dalgalı veya uçları kıvrık bir şekilde 
uygulanması ile yapılmaktadır. Hazır-
lanan tutkallı harç mala veya spatül 
yardımı ile zemine yapıştırılmakta, 
motif uçları bıçak ile çizilerek hatların 
belirginleşmesi sağlanmaktadır.

Lale Devri’nde yapılmış olan bu 
malakâri tarzının tam olarak araştı-
rılması ve bu araştırma sonucunda bir 
isim konması sanat tarihi açısından da 
önemlidir.

Malzeme Türleri
Malakâri tekniğinde en çok kullanı-
lan malzeme alçı harcı olup mümkün 
olduğunca uzun sürede priz alması 
uygulamanın daha rahat yapılmasını 
sağlamaktadır. Çabuk priz alan alçı 
harçlarını malakâri işlerinde kul-
lanmak uygulayıcı açısından doğru 
değildir. Bu sebeple, hazırlanan alçı 
harcı oyma veya kabartma işlemine 
yetecek miktarda yapılmalıdır. Harç 
içerisine priz geciktirici malzeme 
katılması mümkün olup, bu işi uy-
gulayan eski ustaların harç içerisine 
kireç, sirke veya limon asidi katması 
bu maksatladır. 

Malakâri sanatının uygulanma-
sında genellikle alçı malzeme kulla-

nılmakla birlikte horasan harcı vb. 
harçlar kullanılarak yapılmış olan 
malakâri örnekleri de bulunmakta-
dır. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 
Külliyesi’nde kullanılan harç bu tarz 
örnekler arasındadır.

Bazı kaynaklarda Hendesi veya 
Nebati adı verilen örnekler aslında 
malakâri tekniği olmayıp desenin 
oluştuğu geometrik, nebati veya rûmi 
formlardır. Bu sebeple malakâri 
tekniği ile desen formlarının karıştı-
rılmaması gerekmektedir.

Günümüzde bu sanat dalının 
yok olmaya başlamasının en önemli 
sebeplerinden biri de maalesef yapı-
lan işçiliğe karşı alınan ücretin çok 
düşük oluşudur. İyi bir ustanın bir 
günde oyabileceği alan 1 m2’yi geç-
mez. Uygulanan motifin zorluğu da 
düşünülürse ortalama günlük imalat 
yarım m2 civarındadır.

Malakâri sanatını uygulayan usta-
ların aynı zamanda çok iyi müzeyyen 
vitray oyduğu da bilinmektedir. Ma-
lakâri sanatı ile ilgili olarak yazılmış 
kaynak eser bulmanın güçlüğü de 
düşünülünce bir avuç kalmış olan bu 
ustaların malakâri sanatını gelecek 
nesillere aktarması en büyük dileği-
mizdir.

Resim 9: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 
Külliyesi’nden İnce Kabartma Malakâri örneği

Resim 10: Malakâri sanatında kullanılan 
el aletleri.
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Şehzade Mehmet Camii, Rüstem Paşa Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi 
Türbesi, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Nuruosmaniye Ca-
mii, Süleymaniye Camii ve Europa Nostra ödülünü alan Yeni Cami Hünkâr Kasrı gibi 
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İsmail ÖnelÖZGEÇMİŞ
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NEVŞEHİRLİ DAMAT İBRAHİM PAŞA KÜLLİYESİNE 
AİT MALZEMELERİN ANALİZİ

Eski eserlerin koruma ve onarım (restorasyon ve konservasyon) çalışmaları 
belgeleme, teşhis, uygulama (temizleme, yapıştırma-dolgu-tümleme, sağlam-
laştırma-koruma) ve bakım aşamalarından oluşmaktadır.

Onarım gerektiren uygulamalarda, eserin sorunlarının teşhisi kadar eserin 
orijinal malzemelerinin içeriklerinin ve niteliklerinin bilinmesi de önemlidir. 
Özellikle cami, kilise, saray, medrese, hamam gibi binalarla kale, köprü, çeşme, 
heykel gibi anıtsal yapıların üretiminde kullanılmış olan taş, tuğla, harç-sıva 
ve diğer orijinal malzemelerin içerik ve niteliklerinin bilinmesi, uygulamada 
kullanılacak onarım malzemelerinin seçimi ve üretilmesi için olduğu kadar, 
yapının kronolojisi (ilk üretimi ve sonraki onarımları) ile bu kronoloji 
dahilinde değişen ve gelişen malzeme, yapım tekniklerinin belirlenmesi için 
de gerekliliktir. Malzeme niteliklerinin belirlenmesi, hazırlanacak onarım 
malzemelerinin teknik (fiziksel, kimyasal ve mekanik) özelliklerinin, yerine 
kullanılacak olan orijinal malzemeyle uyumlu ve benzer olmasını sağlayacaktır. 
Aksi takdirde eserde sağlıklı bir onarımın yapılması pek mümkün değildir. 
Çünkü yan yana kullanılan orijinal ve onarım malzemeleri farklı fiziksel ve 
mekanik özeliklere sahip olduklarında, birbirleri üzerine mekanik baskılar 
yaratacaklardır. Bu baskılar sonucunda da zayıf olan yapı malzemelerinin 
(çoğunlukla orijinal malzemelerdir) hasar görmesi kaçınılmazdır. Bunun sonucu 
olarak koruma ve onarımı yapılan eser, çevre koşullarının etkisine bağlı olarak 
kısa veya orta vadede, orijinal malzemeleri hasar göreceğinden, tekrar onarım 
gerektirir hale gelecektir.

Bu çalışmada, Vezneciler Caddesi ile Dede Efendi Caddesinin birleştiği, 
eskiden “Direkler Arası” olarak bilinen bölgede inşa edilmiş olan Nevşehirli 
Damat İbrahim Paşa Külliyesi’ne ait malzemelerin analizleri yapılmış ve 
değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre harç ve sıvalar üç grup altında 
toplanmıştır. Birinci grup harç ve sıvalarda bağlayıcı olarak % 30-35 oranında 
kaymak kireç, dolgu olarak harçlarda 8 mm elek altı, kaba sıvalarda 4 mm elek 
altı olmak üzere, % 10-20’si kireçtaşı kırığı kalanı tuğla kırığı olan % 65-70 
oranındaki agrega karışımı kullanılmıştır. İkinci grup olarak değerlendirilen 
ve birinci grubun çağdaşı olan bitim sıvalarında ise % 40-50 oranında kaymak 
kireç bağlayıcı, dolgu olarak 1 mm elek altı kireçtaşı tozu, katkı olarak ta % 
0,3-1,5 oranlarında kıtık kullanılmıştır. Üçüncü grup olarak değerlendirilen 
yakın dönem onarım malzemelerinde ise bağlayıcı olarak 250-450 arası dozlu 
portland çimento ve dolgu olarak kara kumu kullanılmıştır. 

Külliye restorasyonunda, alındıkları yerlere bağlı olarak birinci ve ikinci

      ÖZET 

Doç.Dr. Ahmet Güleç*

*e-posta: gulecah@istanbul.edu.tr
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 grup harç ve sıva karışımlarının kullanılması önerilmiştir.
Harç ve sıva analizlerine ilave olarak, Külliyenin müzeyyen bezemelerinin 

özellikleri araştırılmış, kullanılmış olan süsleme tekniğinin tanımlanması 
için veriler verilmeye çalışılmış ve korunması ve onarımı için önerilerde 
bulunulmuştur.

MATERIAL ANALAYSIS OF NEVŞEHİRLİ DAMAT İBRAHİM PAŞA 
COMPLEX

The restoration and conservation works of the monuments 
consist of documentation, diagnosis, remedies (such as cleaning, rendering, 
consolidation and protection) and maintenance steps.

It is important to determine the compositions and qualities of the 
original materials in diagnosis step. Especially it is a necessity to consider 
the stone, brick, mortar - plaster and the other original construction 
materials in order to ptovide, desing and produce the repair materials 
and also to determine the chronology of the structure (original - repair) as 
variability of materials and construction techniques for the buildings like; 
mosque, church, palace, madrasa, bath and the monuments like; castle, 
bridge, fountain, statue. The material analysis will also provide physical, 
chemical and mechanical compatibility and similarity between the original 
materials and repair materials. On the other hand it is not possible to make 
a proper conservation because of the fact that the usage of materials with 
different physical and mechanical features side by side results in mechanical 
stresses. As a result of these stresses the weaker material (mostly the 
original one) will be damaged. Consequently the monument will be in need 
of new implementations, depending on the environmental factors in short 
or medium term because of losing the original material.

In this study, the materials Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Complex 
which is located between Vezneciler Street and Dede Efendi Street, were 
analized and their compositions were evaluated. According to the results 
of these analyses, there are three groups of mortars and plasters. The first 
group, which is mortars and base coats, has 30-35 % non hydraulic lime 
as the binder and 65-70 % as the filler which is composed 10-20 % of 
crushed limestone and the rest is crushed brick particles.  These aggregates 
are 8 mm undersize in mortars and 4 mm undersize in base coat plaster. 
The second group, which is finishing coat plaster and contemporary to 
first group, has 40-50 % hydraulic lime as a binder and the rest is crushed 
limestone particles 1 mm undersize as filler, and  0,3-1,5 % tows (fibers) as 
additive, were used. The third group, which belongs to recent period repair 

Anahtar Sözcükler: Anahtar kelimeler: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi, 
Malzeme Analizi, Koruma ve onarım

      ABSTRACT 
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  Giriş
Harçlar, sıvalar ve bezeme elemanla-
rı, bir yapıda yapım sırasında ya da 
sonrasında üstlenmiş oldukları işlev 
dolayısıyla, yeni yapılarda olduğu 
gibi, kültürel mirasımız olan tarihi 
yapılarında önemli elemanlarındandır 
(Güleç A, 1992). Kültürel mirasımız 
olan tarihi anıtlarımız üzerinde bi-
limsel araştırmalar yapılmadan, inşa 
ve süsleme malzemelerini ve üretim 
tekniklerini belirlemeden, bilinçsizce 
ve sadece bilinen güncel yöntemler 
ile görsel özelliklere dayalı olarak 
yapılan koruma - onarım çalışmaları 
telafisi mümkün olmayan hasarlara 
ve değişimlere yol açabilmektedir. Bu 
tür uygulamaların önüne geçebilmek 
ve uygulamada doğru materyalleri 
seçebilmek için detaylı bilimsel veriler 
elde edilmeli,  koruma ve onarım 
çalışmaları genel restorasyon ilkeleri 
doğrultusunda yapılmalıdır.

Koruma ve onarım çalışmalarında 
amaçlanması gereken asıl hedef eser 
malzemelerinin ve süslemelerinin 
nitelikleri ile birlikte eserin yapım 
tekniklerinin de olabildiğince korun-
ması olmalıdır. Bu da öncelikle eserin 

üretiminde kullanılan malzeme ile 
teknolojisinin karakterizasyonu ve 
gerekli analizler sonucunda yapılacak 
olan doğru teşhis sonucunda projelen-
dirilecek koruma ve onarım yöntem-
leri ile mümkündür. Gerekli olduğu 
durumlarda yapılacak olan müdahale-
ler koruma ve onarım ilkeleri doğrul-
tusunda projelendirildikten sonra, bu 
kapsamda kullanılacak olan malzeme-
ler ve teknikler belirlenmelidir.

Tarihi eserlerin konservasyon 
ve restorasyon projelerinde koruma 
basamakları, gerektiği durumlarda 
sıralamanın değişmesi yada bazıları-
na ihtiyaç duyulmaması ile birlikte 
belgeleme, teşhis, uygulama (temizle-
me, yapıştırma-dolgu-tümleme, sağ-
lamlaştırma-koruma vb.) ve bakım 
aşamalarından oluşmaktadır (Güleç, 
A., 2009). 

Eserin malzemesinin içerik ve ni-
teliklerini belirlemeden yapılacak olan 
onarım çalışmalarında kullanılacak 
malzemelerin eserle farklı kimyasal, 
fiziksel ve mekanik özelliklere sahip 
olması durumunda çeşitli mekanik 
baskılar oluşacaktır. Bu mekanik 
baskıların etkisi, çoğunlukla niteliği-

Keywords: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Complex, material analysis, restoration and 
conservation

materials, has between 250-450 dose of portland cement as binder and 
quarry sand, as filler.

The first and the second groups of mortar and plaster mixtures 
were proposed as the repair materials, according to their location in the 
restoration of the complex.

In addition to these analyses, the compositional and technical properties 
of the ornaments of the complex were also researched. The technique of 
the original ornament is tried to be defined and conservation and repair 
methods were proposed. 
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ni yitirmeye başlamış olan daha zayıf 
durumdaki orijinal malzeme üzerinde 
olacak ve bunun sonucunda yapılacak 
onarım çalışmaları faydadan çok zarar 
getirecek, bozulma sürecini hızlandı-
racak, geri dönüşümsüz hasarlara yol 
açacaktır. Bu hasarlara ilave olarak 
bezeme elemanlarında malzeme ve 
teknoloji tanımlaması yapılmadan 
yürütülecek uygulamalar, bezeme 
malzeme ve tekniklerinin değişmesine 
de neden olacaktır.

Yapısal anıtlarda, mecburi yapısal 
(statik amaçlı) değişiklikler hariç, bu 
tür problemlerin, kayıpların ve tek-
noloji değişimlerinin oluşmaması için 
yapılacak teşhis çalışmasında anıta ait 
malzemelerin, problemlerin ve tekni-
ğinin teşhisinin muhakkak yapılması 
gereklidir. Bu amaçla yapılacak olan 
anıtların özgün harç sıva ve bezeme 
elemanlarının karakterizasyonu,  an-
cak yapının farklı yerlerinden alınan 
çok sayıda örnek üzerinde yapılacak 
olan kimyasal, fiziksel,  petrografik, 
mineralojik ve biyolojik analizler so-
nucu saptanabilir. Bu analizler neti-
cesinde, yapılacak olan koruma - ona-
rım projesinin hazırlanması yanında, 
orijinal harç ve sıvaların içerikleri ve 
nitelikleri tespit edilerek, onarım ça-
lışmalarında kullanılacak olan, oriji-
nal malzeme ile benzer nitelikte harç 
ve sıva karışımları ile özgün bezeme 
malzemelri ve teknolojisi belirlenmiş 
olacaktır. Belirlenen bu harç karışı-
mının kullanılmasıyla orijinal malze-
meler üzerinde oluşabilecek fiziksel ve 
mekanik baskılar önlenmiş, bezeme 
teknolojisinin değişmemesi sağlan-
mış olacaktır (Jedrzejewska, 1960, 
1967 and 1982), Chiac and Penkale 
(Chiac, 1984), Cliver (Cliver, 1974), 
Stewart and Moore (Stewart, 1981), 

Dupas (Dupas, 1981), Charola et al. 
(Charola, 1984), Güleç (Güleç 1992), 
Güleç and Ersen (Gulec, 1998,).

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 
Külliyesi
Vezneciler Caddesi ile Dede Efendi 
Caddesinin birleştiği, eskiden “Di-
rekler Arası” olarak bilinen bölgede 
bulunan Nevşehirli Damat İbrahim 
Paşa Külliyesinin, İstanbul Ansiklo-
pedisinde Mimarbaşı Mehmet Ağaya 
ve Kalfası Sarkis’e 1726-27 yıllarında 
yaptırıldığı belirtilmiştir. Külliyeye 
giriş Dede Efendi Caddesinden olup, 
güneybatı köşede sebili, giriş aksına 
göre girişin sağında camisi ve hazire-
si, solunda kütüphanesi, karşısında 
küçük hücreler, solunda büyük hücre-
ler, külliyenin ortasında ise şadırvan 
bulunmaktadır  (Kuban, 1994). 

Deneysel Çalışmalar 
Bu çalışmanın amacı, Fatih Camii I. 
Mahmut Kütüphanesi’nden alınmış 
olan harç, sıva ve bezeme örneklerinin 
bağlayıcılarının, dolgularının ve varsa 
katkılarının nitelikleri yanında mik-
tarları ile ayrışmalarına neden olan 
suda çözünebilir tuzaların bulunup 
bulunmadığının belirlenmesi olduğu 
için deneysel çalışmalar yapılmıştır. 

Külliyenin genelinde yapılmış 
olan görsel analiz ile malzemelrin ön 
tanımlamaları yapılarak, niteliklerini 
ve problemlerini kesinleştirmek üzere, 
seçilen malzemelerden örnekler alın-
mış ve tamımlamaları yapılmıştır.

Alınmış olan örneklerde, yapı 
malzemelerinin tanımlanmasında he-
men hemen standart hale gelmiş olan 
kızdırma kaybı analizi, suda çözü-
nebilir tuzlar ile protein yağ analizi, 
petrografik analizler asitle muamele 
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ve kalan agregaların nitelik analizleri 
yapılmış ve sonuçları değerlendi-
rilmiştir. Bu genel analizlere ilave 
olarak, özellikle süsleme elemanları 
üzerinde olmak üzere, daha fazla bilgi 
edinilmek istenen örnekler üzerinde 
SEM-EDS analizi yürütülmüştür.

Örnek Alma ve Görsel Analiz
Külliyenin geneli üzerinde, alanda 
kabaca yapılan görsel analizine göre, 
külliye camisinin kuzey cephesi küfe-
ki taşı, doğu ve güney cepheleri, saçak 
altına kadar sıvalı olup bu cephelerin 
saçak üstü bölümleri ile diğer 3 cep-
henin küfeki taşı ve tuğla ile almaşık 
olarak örülmüştür. Kütüphanenin 
Dede Efendi Caddesine bakan kuzey 
cephesi sadece küfeki taşı iken ara 
sokağa bakan doğu cephesi küfeki taşı 
ve tuğla almaşık duvardır. Büyük ve 
küçük hücrelerin cepheleri küfeki taşı 
ve tuğla almaşık duvar, kubbeleri ise 
tuğladır. Hazire duvar örgüsü küfe-
ki taşı, Vezneciler Caddesine bakan 
bölümü ve mezar elemanları (şahide, 
yan duvarlar ve kapakları) mermerdir. 
Minaresi tuğla örgü, sebili mermer, 
şadırvanının sütun ve havuzu mer-
mer, külahı kurşun kaplanmış ahşap 
olan külliyenin kapı ve pencerelerinin 
sövelerinden bir kısmı mermer, diğer-
leri küfeki taşıdır. Duvar örgülerinde 
bol miktarda ahşap hatıl kullanılmış 
olan külliyenin hücrelerinde ve diğer 
bölümlerinde bulunan kemerler ile 
tüm kubbeleri ve bacaları tuğla olup, 
kubbe örtüleri kurşun ve kurşuna 
benzetilmiş çimento bağlayıcılı, şap 
nitelikli betondur. 

Bu malzemeler dışında, özellikle 
külliyenin ana giriş tonozunda, kü-
tüphane ile camii duvar iç yüzeylerin-
de ve kubbelerinde, oldukça müzey-

yen olan bezemeler vardır.
Genel görsel dağılımı yukarıda 

belirtilen malzemeler ile harç ve 
sıvalardan KUDEB uzmanlarınca 
alınan 16 adet örneğin yerleri külliye-
nin rölöveleri üzerinde gösterilmiştir 
(Plan 1). Bu örneklerin benzer ve 
farklı özellikleri ile birlikte nitelikle-
rini saptamak, bozulma sebeplerini 
tespit etmek ve onarım için benzer 
karışımları belirlemek amacıyla ana-
lizler yapılmıştır. Alınan örneklerin 
dokusu, rengi, dayanım gücü (sağlam-
lığı), agregalarının tipi, rengi, boyutu 
ve yaklaşık miktarı, organik katkıları 
vb. açılardan incelenip tanımlanarak 
sonuçları tablo 1’de verilmiştir.

Harç, Sıva, Ahşap, Taş ve 
Tuğlalar Üzerinde Yürütülen 
Diğer Analizler ve Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi
Örnekler üzerinde yürütülen “Kız-
dırma Kaybı (Kalsinasyon) Analizi”,  
“Suda Çözünebilir Tuzlar ve Yağ ile 
Protein Analizi”, “Suda Çözünebilir 
Tuzlar ve Yağ ile Protein Analizi”, 
“Asit Kaybı ve Elek Analizi” “Petrog-
rafik Analiz” ve “SEM-EDS Analiz” 
çalışmaları sonuçllarına göre elde 
edilen veriler tablo 1, tablo 2 ve tablo 
3’te özetlenmiştir.

Yapılmış olan bu analizlerin 
sonuçlarına göre 1, 2, 5, 6, 8, 9, 
12, 14, 15 ve 16 (16a alt, 16b alt) 
numaralı örnekler benzer özellikleri 
ile bir grup oluşturmaktadırlar. Bu 
örneklerin bağlayıcı cinsleri aynı 
olup (söndürülmüş kaymak kireç), 
agregaları genel olarak aynı cinstir. 
Bu örneklerin agregalarının % 10-20 
arasında değişen oranlarda kireçtaşı 
kırığı ilaveli, tuğla kırığı olup, 1, 5, 
8, 9 ve 13 nolu örneklerde %10-20 
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arasında tuğla çakılı vardır. Örnek-
lerin agrega boyutları, üretim amacı 
ve kullanım yerlerine bağlı olarak 4 
mm ile 8 mm aralığında değişmek-
tedir. Örneklerin bağlayıcı – agrega 
oranları (kısım olarak) 1: 2,0-2,5 
aralığında olup, kıtık katkıya kirlilik 
olarak rastlanmıştır (Tablo 1 ve 2, 
Resim 1 ve 2).

Aynı grubuniçinde kabul edilen, 

ancak tuğla kırığı içermeyen 16a üst 
ve 16b üst sıva örneklerinde bağlayıcı 
agrega oranı hemen hemen eşit olup, 
agrega olarak kireçtaşı tozu veya 
söndürülerek uzunsüre bekletilmiş 
kireç olan karbonatlı parçacıkların 
kullanıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca bu 
sıvalarda % 0,3-1,5 arası değişen 
oranlarda kıtık katkı olarak kullanıl-
mıştır (Tablo 1 ve 2, Resim 3).

Resim 1: Harç 
örneğinin 
genel 
görünüşü, 
SEM fotoğrafı, 
EDS grafik ve 
tablosu.

Resim 2: Alt 
sıva örneğinin 
genel 
görünüşü, 
SEM fotoğrafı, 
EDS grafik ve 
tablosu.
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Medrese geneli duvar örgülerinde 
çoğunlukla kullanılmış olan doğal 
taşları temsilen güney duvarından 
alınmış olan 7 numaralı örneğin 
petrografik ve kimyasal analizleri 
sonucunda “Killi Sparitik Kireçtaşı” 
olduğu tespit edilmiştir.

Şadırvanın üst örtüsü iç kısmın-
dan alınmış olan 10 numaralı kah-
verengi-siyah renkli boya örneğinin 

gerçekleştirilen HPLC analiz sonuç-
larına göre sentetik yapıda, yakın dö-
nem teknolojisi ile (20. yy) üretildiği, 
bu boyanın yüzeyinde yakın zamanda 
uygulanmış olan alkoksisilan esaslı 
koruyucu uygulaması gerçekleştiril-
miş olduğu tespit edilmiştir.

Revak kubbesinden alınmış olan 
13 numaralı tuğla örneğinin ger-
çekleştirilen SEM-EDX analizleri 

Resim 3: Üst 
sıva örneğinin 
genel 
görünüşü, 
SEM fotoğrafı, 
EDS grafik ve 
tablosu

Resim 
4: Tuğla 
örneğinin 
genel 
görünüşü, 
SEM fotoğrafı, 
EDS grafik ve 
tablosu.
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sonucunda, silisyum, alüminyum, 
magnezyum ağırlıklı olmak üzere de-
mir, sodyum, potasyum ve titanyum 
içerdiği tespit edilmiştir (Tablo 1 ve 
2, Resim 4).

Medrese genelinde ahşap hatıl 
olarak kullanılmış ahşapları temsilen 
19 numaralı hücre nişinden alınan 3 
numaralı ahşap hatıl örneğinin, gerek 
makroskobik gerekse mikroskobik in-
celemeleri sonucunda, “Meşe” olduğu 
tespit edilmiştir (Resim 5).

Bu niteliklere ilave olarak örnek-
lerin genelinde kayda değmeyecek 
oranda portland çimentolu onarımlar-
dan kaynaklıi az miktarda klor tuzu 
bulunduğu tespit edilmişken, özellik-
le dış yüzeyden alınan örneklerde bol 
miktarda sülfat ve nitrat tuzlarına 
rastlanmıştır.

Harç, Sıva, Ahşap, Taş ve 
tuğlaların Analiz Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi
KUDEB uzmanları tarafından labo-
ratuarda harç, sıva, ahşap örnekleri 
üzerinde yapılmış olan analiz sonuç-
ları üzerinde yapılmış olan değerlan-
dirmelere göre onarımlarda;

Duvar örgü harcı olarak 1 kısım 
söndürülmüş kaymak kireç, 2 kısım 8 
mm elek altı tuğla kırığı ve tozu, 0,5 
kısım aynı boyutta kireçtaşı kırığının, 

Derz onarımlarında dolgu boyut-
ları 4 mm elek altı olmak üzere, aynı 
karışımın, 

Kaba sıva olarak 1 kısım söndü-
rülmüş kaymak kireç, 2,5 kısım  mm 
elek altı tuğla kırığı ve tozu, , 0,5 
kısım aynıboyutta kireçtaşı kırığının,

Bitim sıvası olarak 1 kısım söndü-
rülmüş kaymak kireç, 2 kısım 1 mm 
elek altı kireçtaşı tozunun, 

Ahşap olarak uygun boyutlarda, 
emprenye edilimiş meşenin,

Gerekirse duvarlardaki onarımlar-
da ve taş değiştirmelerinde Pınarhisar 
sparitik kireçtaşının kullanılması 
önerilmiştir.

Külliye’de Uygulanmış Olan  
Bezemelerin Analizi

Bezeme Örneklerinin Tanımı 
ve Analiz Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi
Damat İbrahim Paşa Külliyesi Kü-
tüphane’sinde, açıkta olan tezyinatlı 
duvar ve kubbe ile Camii iç yüzeyleri-
ne önceki onarımlarda kaplanmış olan 
sentetik polimer bağlayıcı boya taba-
kasının altında bulunan boya ve sıva 
tabakalarının niteliğini belirlemek 
üzere doku/katman (parlak kesit), 
protein/yağ ve SEM-EDS analizleri 
yapılmıştır. 

Kütüphane kubbesinde yapılan 
görsel araştırmada sıva yüzeyinde 
kabartma motifler bulunduğu tespit 
edilmiştir. Analiz yapmak ve sıva 
katmanlarının üretim teknolojisini ve 
içeriklerini belirlemek üzere kubbenin 

Resim 5: Ahşap örneğinin enine, teğet ve ışınsal kesitlerinin mikroskop görüntüleri.
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kabartmalı bölümünden örnek alın-
mış (resim 1) ve yukarıda bahsedilen 
analizler yapılmıştır.

Doku analizi yapmak üzere hazır-
lanmış olan kalın kesitte, örneğin altta 
kırmızı renkli, kıtıklı ve tuğla kırığı 
agregalı klasik Osmanlı dönemi kaba 
horasan harcı olduğu görülmüştür. 

Bu kaba sıvanın yüzeyinde orta-
lama 5 mm kalınlıkta beyaz renkli, 
bağlayıcı (söndürülmüş kaymak kireç-
tir) : agrega (1 mm elek altı öğütül-
müş kireçtaşı kırığıdır) oranı yaklaşık 
1 :1,5 olan ve yaklaşık % 0,3 ora-
nında keten kıtık içeren bitim sıvası 
bulunduğu tespit edilmiştir (resim 7).

Bu bitim sıvasının yüzeyinde 
ise ortalama 2 mm kalınlıkta beyaz 
renkli, bağlayıcı (söndürülmüş kay-
mak kireçtir) : agrega (1 mm elek altı 
öğütülmüş kireçtaşı kırığıdır) oranı 
yaklaşık 1 :1,5-2 olan, yüzeyinde 
mavi ve kırmızı renkli, kalınlığı 1-2 
mm arasında değişen boya tabakası 
bulunan, nefaset sıvası bulunduğu 
tespit edilmiştir.

Sıva tabakalarını belirlemek üzere 
hazırlanan parlak kesitin stereo mik-
roskop altında incelenmiş ve kaba sıva 
haricindeki tabakalarında SEM-EDS 
ile analizler yapılmıştır (resim 8).

Örneğin bitim sıvası üzerinde ya-
pılan SEM-EDS analizinde içeriğin-
de, hem bağlayıcı hem de dolgu olarak 
sadece kalsiyum karbonat (CaCO3) 
bulunduğu, kil ve diğer maddelerin 
kirlilik oranında bulunduğu tespit 
edilmiştir (resim 9).

Örneğin nefaset (2. tabaka) sıvası 
üzerinde yapılan SEM-EDS analizin-
de içeriğinde, hem bağlayıcı hem de 
dolgu olarak sadece kalsiyum karbo-
nat (CaCO3) bulunduğu, kil ve diğer 
maddelerin kirlilik oranında bulun-
duğu tespit edilmiştir (resim 10 ve 
11). Bu tabakada çok az miktarda 
kil, tuz ve alçıtaşı oluşumu bulundu-
ğu tespit edilmiştir.  

Resim 6: Analiz yapmak üzere alınan sıva örneği ve alındığı yer.

Resim 7: Sıva tabakalarının duvardaki genel 
görüntüsü (makro foto çekimi). Altta kırmızı 
horasan sıvası, üstte beyaz bitim sıvası.
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Örneğin boya (3. tabaka) tabakası 
üzerinde yapılan SEM-EDS analizin-
de içeriğinde, hem bağlayıcı olarak 
kalsiyum karbonat (CaCO3) bulundu-
ğu, dolgu olarak kalsiyum karbonat 
(CaCO3) ve kuvars bulunduğu, diğer 
maddelerin kirlilik oranında bulun-
duğu tespit edilmiştir (resim 10 ve 
12). Bu tabakada da çok az miktarda 
kil, tuz ve alçıtaşı oluşumu bulundu-

ğu tespit edilmiştir.
Örneğin mavi renkli yüzeyinden 

(resim 1) yapılan SEM-EDS ana-
lizinde içeriğinde, hem kalsiyum 
karbonat (CaCO3) hem de kayda 
değer oranda alçıtaşı (CaSO4.2H2O) 
bulunduğu, dolgu olarak kuvars bu-
lunduğu, pigment olarak kobalt (Co) 
bulunduğu, diğer maddelerin kirlilik 
oranında bulunduğu tespit edilmiş-
tir (resim 8). Bu tabakada da çok az 
miktarda kil ve tuz bulunduğu tespit 
edilmiştir (resim 13).

Örneğin krem renkli yüzeyinden 
(resim 1) yapılan SEM-EDS ana-
lizinde içeriğinde, hem kalsiyum 
karbonat (CaCO3) hem de kayda 
değer oranda alçıtaşı (CaSO4.2H2O) 
bulunduğu, dolgu olarak kuvars bu-
lunduğu, pigment olarak kobalt (Co) 
bulunduğu, diğer maddelerin kirlilik 

Resim 8: Bitim, nefaset sıvası ve boya tabakasının stereo mikroskop görüntüsü ve tabakaları.

Resim 9: Bitim sıvasının (resim 3’teki 1. 
Tabaka) SEM resmi ve EDS grafiği.
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Resim 10: Nefaset sıvası (2. Tabaka) ve boya (3. Tabaka) tabakasının SEM görüntüsü.

Resim 11: Nefaset sıvasının (2. Tabaka) EDS analizi.

Resim 12: Boya (3. Tabaka) tabakasının EDS analizi.

oranında bulunduğu tespit edilmiş-
tir (resim 8). Bu tabakada da çok az 
miktarda kil ve tuz bulunduğu tespit 
edilmiştir (resim 14).

Bu sıva tabakalarından ve boya 
tabakasından kazınarak alınan ör-
nekler üzerinde yapılan spot testler-
de, örneklerin hiç birinde yağ bulun-
madığı, kabartma boya tabakasında 
yoğun miktarda olmak üzere üç 
tabakada da (bitim sıvasında, nefaset 

sıvasında ve boya tabakasında) prote-
in bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılmış olan bu analizlerin sonucu-
na göre; yapıya ait sıvanın kaba sıva, 
bitim (ince) sıvası ve nefaset sıvası 
olmak üzere, aynı dönemde yapılmış 
üç tabakalı sıva olduğu ve yüzeyinde 
yine aynı dönemde yapılmış kobalt ma-
visi (diğer renklerde ilgili pigmentler) 
ile renklendirilmiş, kuvars ile seyreltil-
miş, protein (büyük ihtimalle boncuk 
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Resim 13: Mavi renkli boya (3. Tabaka 
yüzeyinin) tabakasının EDS analizi ve 
SEM görüntüsü.

Resim 14: Krem renkli boya (3. tabaka 
yüzeyinin) tabakasının EDS analizi ve 
SEM görüntüsü

tutkal) bağlayıcılı kireç katmanın bu-
lunduğu tespit edilmiştir. Özellikle bu 
boya tabakasının içeriğini belirlemek 
ve alçı bulunup bulunmadığı konusun-
da oluşan şüpheyi gidermek üzere hem 
kesit tabakasında hem de yüzeyden 
SEM-EDS analizleri yapılmıştır. Kesit 
tabakası üzerinde yapılan analizde 
kobalt tespit edilmemişken, hazırlanan 
parlak kesit analizinde kobalt mavisi-

nin bu tabaka içinde bulunduğu tespit 
edilmiştir. Kirlilik oranında alçıtaşı 
bulunan bu tabakanın yüzeyindeki 
mavi ve krem renkli yüzeylerde yapılan 
SEM-EDS analizinde ise kayda değer 
oranda kobalt ile önemli miktarda 
alçıtaşı bulunduğu tespit edilmiştir. 
Bu sonuca göre sıva içeriğinde alçı 
kullanılmadığı, yüzeyinde tespit edilen 
alçıtaşı oluşumunun hava kirliliğinden 
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Resim 15: Önceden hazırlanan ve montajı boyalı yüzeye yapılan sülyen renkli bezemeler.

Resim 16: Zincifre (civa sülfür, cinnebar) ile renklendirilmiş bezemeler.

kaynaklandığı ve yüzeye taşındığı anla-
şılmıştır. Ayrıca kobalt mavisi boyanın 
bezeme macununa katıldığı, krem 
renkli görülen yüzeylerde de aslında 
kobalt mavisinin bulunduğu, ancak 
alçıtaşı ve diğer tuzların çiçeklenmesi 
aşamasında yüzeyden dökülerek sey-
reldiği için mavi rengin görülemediği 
tespit edilmiştir.

Bu arada, kütüphane kubbesinde 
(yerinde) yapılan görsel tespitlerde, 
mavi rengin bazı bezemelerde zemine 
uygulandığı ve yüzeyine daha önce-
den hazırlanmış olan bezemelerin 
yapıştırıldığı (resim 15), kullanılmış 
olan bir başka renginde sülyen (kur-
şun kırmızısı) olduğu, külliyeye giriş 
kapısı üstündeki kırmızı rengin civa 
sülfür (HgS, cinnebar-zincifre) kırmı-
zısı siyah rengin ise karbon (is) siyahı 

olduğu belirlenmiştir (resim 16).

Bezemeler Üzerinde Yürütülen 
Analizlerin Sonuçlarına Göre 
Öneriler
1. Kaba sıva olarak 1 kısım söndürül-
müş kaymak kireç ile 1,5-2 kısım 2 
mm elek altı tuğla kırığı kullanarak 
hazırlanacak sıvanın kullanılması,

2. Bitim (ince) sıvası olarak 1 kı-
sım söndürülmüş kaymak kireç ile 1,5 
kısım 1 mm elek altı öğütülmüş kireç-
taşı kullanarak hazırlanacak karışımın 
20 litresine (ortalama 1 teneke) yakla-
şık 15 g keten kıtık ilave edilmesi ile 
hazırlanacak sıvanın ortalama 5 mm 
kalınlıkta olmak üzere uygulanması,

3. Nefaset sıvası olarak 1 kısım 
söndürülmüş kaymak kireç ile 1,5-2 
kısım 1 mm elek altı öğütülmüş kireç-
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taşı kullanarak hazırlanacak karışımı-
na, harç suyu olarak % 3’lük akrilik 
emülsiyonu kullanarak hazırlanacak 
sıvanın, ortalama 2 mm kalınlıkta 
olmak üzere uygulanması,

4. Kabartma bezeme olarak 1 kısım 
söndürülmüş kaymak kireç ile 1,5-2 
kısım 250 mikron (0,25 mm) elek altı 
öğütülmüş kireçtaşı veya karbonat-
laşmış kireç kaymağının, ilgili rengi 
verecek pigmentin ilavesiyle hazırlana-
cak karışımın, benmari usulü eritilerek 
hazırlanan boncuk tutkalla karıştıra-
rak hazırlanacak macunun spatül vb el 
aletleri ile sıcak olarak uygulanması, 

rozet benzeri süslemelerin tek tek ha-
zırlanarak bezemedeki yerlerine sıcak 
olarak monte edilmeleri,

5. Diğer boyalı yüzeylerin ve 
bezemelerdeki boya eksikliklerinin, 
ilgili rengi verecek pigment ile karbo-
natlaşmış kireç kaymağı veya uygun 
diğer dolguların ilavesiyle hazırlanacak 
karışımın, benmari usulü eritilerek ha-
zırlanan boncuk tutkalla karıştırarak 
hazırlanacak boyalarla tümlenmesi,

6. Tüm sıva üretimlerinde kulla-
nılacak harç suyunun, içerisinde kireç 
bulunan varilde bekletilmiş kireç suyu 
olması önerilmiştir.
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AYNALIKAVAK KASRI REVZEN RESTORASYONU

Aynalıkavak Kasrı 18. yüzyılın ilk yarısında yapılmış ve birçok kez 
onarılarak günümüze ulaşmıştır. Kasırda bulunan revzenler yapım döneminin 
cam sanayinin önemli bir örneği olarak kabul edilmektedir. Yapılan incele-
melerde; revzenlerin bir bölümünün yapının erken dönemlerine ait olduğu, 
bir bölümünün ise dönem onarımlarında yenilendiği tespit edilmiştir. Özgün 
revzenlerin çoğunun çok hasarlı olduğu anlaşılmıştır. 2008-2009 yıllarında 
yapılan restorasyon sırasında yapılan müdahalelerde mümkün olan en fazla 
oranda özgün malzemenin korunması hedeflenmiş, önceki dönemlerde çimento 
ile yenilenmiş olan revzenlerin ise özgüne uygun yeni imalatı yapılmıştır.

RESTORATION OF THE STUCCO STAINED GLASS WINDOW PANELS 
OF THE AYNALIKAVAK PAVILION

Aynalıkavak Pavilion was built in first half of the 18th century and 
has been restored several times until today. The stucco and stained glass upper 
window panels, regarding their design and craftsmanship, are considered among 
the best examples survived from their production period. Research showes that 
some of the panels dated to early periods of the building, while some others were 
replaced in previous repairs. Most of the original stucco panels were seriously 
damaged. The restoration interventions in 2008-2009 aimed to preserve the 
panel’s original material as much as possible. Panels cast with concrete in previ-
ous repairs were replaced with new stucco panels.

Anahtar Sözcükler: Milli Saraylar, Aynalıkavak Kasrı, revzen, koruma, onarım. 

Keywords: National Palaces, Aynalıkavak Pavilion, stained glass windows, restoration, 
conservation

      ABSTRACT 

      ÖZET 

Dr. Jale Beşkonaklı*

*Mimar-Restorasyon Uzmanı, TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı (Milli Saraylar), Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş 
İstanbul, e-posta: jalebeskonakli@hotmail.com.

   Giriş
Milli Saraylar’a bağlı yapılar arasında 
en eski döneme tarihlenen yapı olan 
Aynalıkavak Kasrı Tersane Sarayı ya 
da Aynalıkavak Sarayı olarak adlandı-
rılan saraydan günümüze ulaşabilen 
tek köşktür. Belgelerde Kasr-ı Hü-
mayun ya da Has Bahçe Kasrı olarak 
tanımlanan yapı 18. yüzyıl ahşap 

mimarisinin günümüze ulaşan az 
sayıdaki örneğinden birisidir.

Kasrın büyük ölçüde özgünlüğünü 
korumuş olan revzenleri, camların 
tasarımı, alçı taşıyıcıların inceliği ve 
işlenmelerindeki hassasiyet ile yapım 
döneminin cam sanayinin önemli 
bir örneği olarak kabul edilmektedir 
(Küçükerman 1998 ve 2007).
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2003-2010 yılları arasında 
yapılan son restorasyon kapsamında 
2008-2009 yıllarında Kasrın kül-
türel önemini oluşturan belli başlı 
elemanlardan olan alçı revzenlerin de 
restorasyonu yapılmıştır. 

YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Aynalıkavak Kasrı eğimli bir arazi 
üzerine inşa edilmiş iki katlı, ahşap 
taşıyıcı sistemli bir yapıdır. Ana kul-
lanım alanı olan üst kattaki mekân-
larda iki sıra pencere düzeninde; 
altta sürme kanatlı ahşap pencereler, 
üstte ise içlik ve dışlık revzenler 
bulunmaktadır. Yapı kitabelerinde ve 
içindeki kasidelerde Sultan III. Selim 
dönemine (1789-1807) tarihlen-
mektedir. Ancak mimari özellikleri 
değerlendirildiğinde bu dönemden 
daha önce inşa edildiği ve III. Selim 
döneminde kapsamlı bir onarım 
geçirdiği kabul edilmektedir (Eldem, 
1974, Cezar, 1984).

Yapının plan şemasının yanı sıra, 
alt ve üst pencereleri arasındaki boy 
orantısı yapının tarihlendirilmesi için 
değerlendirilen özellikleri arasındadır. 
18. yüzyıl ortalarından başlayarak alt 
pencere boyutlarının büyüdüğü, üst 
pencerelerin giderek küçüldüğü göz 
önüne alınarak, Aynalıkavak Kasrı alt 

ve üst pencereleri arasındaki birbirine 
çok yakın boy orantısının III. Selim 
dönemine değil, III. Ahmet dönemi 
mimarisine daha uygun olduğunu 
belirtilmektedir (Eldem, 1974, Eyice, 
1988 ve Bakırer, 1999). 

Kasır 19. ve 20. yüzyıllarda birçok 
kez onarılarak günümüze ulaşmıştır. 
Örneğin 1815, 1850 ve 1886 yılları-
na ait arşiv belgelerinden bu yıllarda 
yapının büyük bölümünün onarıma 
ihtiyacı olduğu ve kapsamlı onarımlar 
yapıldığı tespit edilmektedir. Benzer 
biçimde 20. yüzyılda ve günümüze ge-
lene dek yapı birçok kez onarılmıştır. 
Bu onarımlardan bir kısmı bakım ya 
da basit onarım kapsamında ele alına-
bilecek müdahalelerken bir bölümü ise 
yapının mimari özelliklerinin değiş-
mesi veya çok miktarda malzemenin 
yenilenmesi ile sonuçlanan kapsamlı 
onarımlardır (Beşkonaklı, 2011).

Revzenlerin Tarihine ve Geçmiş 
Dönemlerde Yapılan  
Müdahalelere İlişkin Bilgiler 

Arşiv belgelerinden revzenlerde 
günümüze dek biçim olarak büyük 
bir değişiklik olmadığı ancak zaman 
içerisinde hasar görenlerin yenilendiği 
anlaşılmaktadır. 

Yapıya ve revzenlere ait en eski 

Resim 1: Divanhane’nin Fossati’lere ait 
çizimi, Prof. Dr. M. Cengiz Can Arşivi.

Resim 2: Aynalıkavak Kasrı, Abdullah 
Biraderler, 1880–93, Milli Saraylar Arşivi.
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görsel belgelerden biri Divanhane’nin 
Bellinzona Kanton Arşivi’nde bu-
lunan Fossati’lere ait bir çizimidir. 
1837-58 yılları arasındaki döneme 
tarihlenen bu çizimde Divanhane’de 
bulunan içlik revzenler, biçim olarak 
günümüzde mevcut haline uygun 
olarak betimlenmiştir (Resim 1). 

II. Abdülhamid Fotoğraf Albüm-
leri’nde bulunan, 1880-1893 arasına 
tarihlenen güney yönünden çekilmiş 
fotoğraf ise yapının bugün bilinen en 
eski fotoğrafıdır. Yapının bu fotoğ-
rafın çekildiği dönemdeki mimari 
özelliklerinden bir bölümü daha son-
raki dönemlerde yapılan onarımlarda 
değişmiştir, ancak dışlık revzenlerin 
biçimi günümüzdeki biçimine uygun-
dur (Resim 2). 

Yapı 1924 yılında yeni kurulan 
Milli Saraylar Müdürlüğü’ne bağ-
lanmış, bu tarihten günümüze kadar 
olan dönemde de birçok kez ona-
rılmıştır. 1930’larda çekilen fotoğ-
raflardan yapının bazı kısımlarının 
hasarlı olduğu, ancak bu tarihte içlik 
ve dışlık revzenlerde biçim ve desen 
olarak değişiklik olmadığı tespit edil-
miştir (Resim 3). 1940 – 1950’lerde 
yapı çatıdan ıslanmanın sebep olduğu 
sorunlar nedeniyle sık aralıklarla ona-
rılmıştır. Bu yıllarda revzenlerin de 
hasar görmüş olması olasıdır. Örneğin 
1942 yılına ait bir belgede revzenler-
de oluşan hasarın tür ve nedenleri ile 
o dönemde yapılan onarıma ilişkin 
bilgi bulunmaktadır. Belgede; Kas-
rın yan cephesinde bulunan kapısına 

Resim 3: Yapının 1930’lardaki durumu, Milli Saraylar Arşivi (Kaynak İAM Encümen Arşivi).
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bitişik odanın üst çerçevelerinden 
dış kısımdaki alçı çerçevenin üst 
başlık ana ve kayıtlarının çürümesi 
ile içeriye doğru sarktığı ve iç kısım-
daki ‘kâri kadim’ alçı çerçeve üzerine 
düşerek kırma ihtimali bulunduğun-
dan çerçevenin bozulmuş kısımlarıyla 
çevresindeki sıvaların onarımının 
yaptırılmasından bahsedilmektedir 
(MSHHA. CMH.182). Alçı çerçeve-
nin kayıtlarının alçı ile üzerinde ve 
çevresindeki sıvaların ise çimento ve 
alçı karışımıyla onarılması istenmek-
tedir (Resim 4).

1968 yılında yapılan onarım 
sırasında çekilen fotoğraflardan bu 
dönemde yapının genelinde hasarlı 
olduğu; cephelerde sıvaların, ahşap 
elemanların ve çatının yenilendiği, 
dışlık revzenlerden bir bölümünün 
kırılmış veya yerlerinden sökülmüş 
olduğu tespit edilmiştir (Resim 
5a-5b-5c). 

Bu onarım sırasında yapılan mü-
dahalelerde sorunlar çözülememiş olsa 
gerek, 1971 yılına ait bir belgede iç 
ve dış kalemişi onarımlarıyla birlikte 
30 dışlığın 300 dozlu çimento ile 25 
içliğin ise alçı ile yeniden yapılması-
na ilişkin bilgi bulunmaktadır. Son 
restorasyon öncesinde tespit edilen 
yenilenmiş revzenlerden bir bölümü-
nün bu dönemde imal edilenler olma 
olasılığı yüksektir. 

Bu dönemden sonra 2003 yılında 
başlayan onarıma kadar geçen dönem-
de de zaman zaman revzenlerde hasar 
tespit edilmiş ve küçük çaplı onarım-
lar yapılmış, 1980lerde ise içliklerden 
iki tanesi yenilenmiştir.

Revzenlerin Yeri, Biçimi, Yapım 
ve Malzeme Özellikleri
Dış duvarlardaki revzenler dışında 
Divanhane’ye 101, 102 ve 112 nu-

Resim 4: 1942 yılındaki revzen onarımına 
ilişkin arşiv belgesi, MSHHA. CMH.428_ 
01-1, Milli Saraylar Arşivi.

Resim 5a-5b-
5c: 1968 
yılına ait 

fotoğraflarda 
yapının ve 

revzenlerin 
durumu, Milli 

Saraylar 
Arşivi.

a

b

c
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Resim 6: Kasırda bulunan farklı biçim ve desenli revzenlerden örnekler1

Resim 7a: 105 
numaralı mekân 
sistem detayı, 
Rölöve M.Biçici, 
2009, Resim 
7b: 105 numaralı 
mekâna ait 
revzenlerin üst 
ve kenarlarında 
boya ve sıva 
tabakaları altından 
çıkarılan özgün 
bezmeler, Resim 
7c: Revzenlerde 
kullanılan özgün 
camların renkleri, 
Resim 7d:  Özgün 
ve ilave camların 
kalınlıkları.

maralı mekânlardan açılan iç kapıla-
rın üzerinde, 101 ve 106 numaralı 
mekânlar arasındaki duvarda da 
revzenler bulunmaktadır. 

Revzenler alt pencerelerle aynı 
hizada ve yatayda aynı ölçüdedir. 
Sürme doğramaların kızakları içlik 
ve dışlık arasına yerleştirilmiştir. Alt 

pencere kanatları içlik ve dışlık panel 
arasında yukarı sürülerek tamamen 
açılabilmektedir (Resim 7a). 

Revzenlerin alçı kayıtları 4cm 
kalınlıkta ahşap çerçeve içine otur-
tulmuş, üst ve alt yatay elemanların 
hizasından demir çubuklarla çerçeve-
ye bağlanmıştır. 

1Restorasyon fotoğrafları; Jale Beşkonaklı, Mesude Biçici, Coşkun Tezdoğan, Milli Saraylar Arşivi.
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102, 106 ve 107 numaralı mekân-
lardaki içliklerde renksiz cam kulla-
nılmış, diğer içliklerde ise renkli ve 
renksiz camlar birlikte kullanılmıştır. 
Dışlıklar içliklere kıyasla daha kalın 
alçı kayıtlar ve renksiz cam kullanıla-
rak yapılmıştır.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Cumhuriyet döneminde bir süre Milli 
Savunma Bakanlığı’nın kullanımında 
kalan Aynalıkavak Kasrı 1980’lerin 
ortalarında Milli Saraylar’a bağlı 
bir müze olarak ziyarete açılmış, bu 
dönem öncesinde tekrar onarılmıştır. 
Ancak yapıdaki sorunların devam et-
mesi sebebiyle birkaç yıl sonra tekrar 
ziyarete kapatılmıştır. 2003 yılında 
yapı askıya alınarak taşıyıcı sistemin 
onarımına başlanmıştır. 2010 yılı 
sonlarına kadar devam eden resto-
rasyonda Milli Saraylar tarafından 
yapının taşıyıcı sisteminin, çatısının, 
sıvalı yüzeylerin, doğramaların, ah-
şap kaplamaların ve bezemeli yüzey-
lerin restorasyon ve konservasyonu 
yapılmıştır.

Bu restorasyon kapsamında 
2007 yılının son aylarında rev-
zenler incelenerek hasar miktarına 
göre sınıflandırılmış,  2008 – 2009 
yıllarında ise restorasyonu yapılmış-
tır.  Revzenlerin alçı kısımlarının 
restorasyonu ve yeniden yapımı iki 
ayrı firma2, ahşap çerçevelerin ve ka-
lemişi bezemelerin restorasyonu ise 
TBMM Milli Saraylar Aynalıkavak 
Kasrı Şantiyesi ve Kalemkâr Atölyesi 
çalışanları tarafından gerçekleştiril-
miştir.

Yapının taşıyıcı sisteminin ona-
rımı sırasında içliklerin bir bölümü 
ve dışlıklar zarar görmemeleri için 
sökülmüş olduğundan onarımları 
şantiye alanındaki atölyede yapılmış, 
diğerleri ise yerlerinde onarılmıştır. 
Yeniden yapılan revzenler de yine 
aynı şekilde şantiyede oluşturulan 
atölyede imal edilmiştir. Önceki ona-
rımlarda yapının özgün kısımlarının 
birçoğu yenilendiğinden revzenlerin 
restorasyonunda mümkün olan en 
fazla oranda özgün malzemenin ko-
runması hedeflenmiştir. 

Restorasyon Öncesinde Yapılan 
Tespitler

Restorasyon öncesinde yapılan 
incelemelerde revzenler arasında 
malzeme ve işçilik farkları olduğu 
tespit edilmiştir. Revzenlerin desen-
leri incelendiğinde de özgün ve ilave 
edilmiş olanlar arasında bazı farkla-
rın olduğu gözlenmiştir. 

İçlik revzenlerin tamamı alçı ile 
yapılmıştır, ancak özgün ve yenilen-
miş olanların aralarında alçı kayıt-
ların işçiliği, kullanılan camların 
kalınlık ve renkleri, ahşap çerçevele-
rin yapım tekniği açısından farklar 
bulunmaktadır. 

Osmanlı döneminde yapılmış 
olduğu düşünülen revzenler yenilen-
miş olanlara kıyasla daha düzgün ve 
ince bir alçı işçiliği ile yapılmıştır, 
camları daha incedir (0,5-1,1mm). 
Ayrıca restorasyon sırasında bu 
revzenlerin üst kısımlarında ilave 
sıva ve boya tabakaları ile kapatılmış 

2İçlik revzenlerin restorasyonu Adım Restorasyon Ltd. Şirketi tarafından, dışlık revzenlerin restorasyonu 
Çolak Yapı- Dekorasyon Şirketi tarafından yapılmıştır.
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olan barok tarzındaki bezemeler de 
ortaya çıkarılmıştır. Bu revzenlerde 
kırmızı, koyu sarı, yeşil ve açık mavi 
renkli camlar kullanılmıştır. Dö-
nem onarımlarında yenilenmiş olan 
içliklerde ise koyu mavi, açık sarı ve 
açık yeşil renkli, bir kısmı dokulu 
ve daha kalın camlar kullanılmıştır 
(Resim 8a-8b). Renksiz cam kullanıl-
mış olan 102, 106 ve 107 numaralı 
mekânlardaki içlikler, bezeme ve 
işçilik açısından erken döneme ait 

oldukları düşünülen renkli camlı iç-
liklerle uyumlu olduğundan bunların 
özgün dönemlerinde de renksiz camlı 
olduğu düşünülmektedir.

Dışlık revzenlerden 34 adedinin 
önceki dönemlerde çimento ile döküm 
yapılarak yenilenmiş olduğu tespit 
edilmiştir.  Alçı olanlar arasında 
da farklılıklar bulunmaktadır. Bir 
bölümü içliklerde olduğu gibi daha 
nitelikli alçı işçiliği ile yapılmıştır ve 
içliklerde olduğu gibi kenar kısım-
larında sıva ve boya tabakalarının 
altında erken dönem bezemelerinin 
parçaları bulunmuştur. Diğerlerinde 
ise daha kalın ve sade alçı kayıtlar 
kullanılmıştır.

Alçı Revzenlerde Karşılaşılan 
Koruma Sorunları
Restorasyon öncesindeki dönemde 
yapının ciddi strüktürel problemleri 
olması, düşey ve yatay taşıyıcı ele-
manların önemli bir kısmının işlevini 
yitirmiş olması, üst katta bazı kısım-
larda önemli deformasyonların olması 
revzenlerin durumunu da etkilemiştir. 

Dönem onarımlarında çimento ile 

Resim 8a:  
Divanhane’de 
(101 numaralı 
salon) Osmanlı 
dönemine ait 
revzen,  
Resim 8b:  
Divanhane’de 
yakın dönem 
onarımlarında 
yenilenmiş bir 
revzen.

a b

Resim 9: 
Dönem 
onarımlarında 
çimento ile 
yenilenen 
dışlıklar
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dökülen dışlıklar alçılara kıyasla çok 
daha ağır olduğundan restorasyon 
öncesi büyük bölümü hasarlı olan 
ahşap taşıyıcı elemanlara ilave bir yük 
getirmiştir (Resim 9). 

Restorasyon öncesinde alçı rev-
zenlerde tespit edilen başlıca koruma 
sorunları: 
1.Kırık ve eksik cam veya alçı kısım-
lar (Resim10a-10b),
2.Özgüne uygun olmayan cam ve alçı 
tamamlamalar (Resim11),   
3.Eksik veya kırık demir bağlantılar 
(Resim 12a),  
4.Ahşap çerçevelerin çürüklük 
mantarları ve ahşap kurtlarının 
oluşturduğu hasarlar nedeniyle taşı-
yıcı özelliğini yitirmiş olması (Resi-
m12a-12b),  
5.Özgün bezemelerin üzerinin sıva ve 
boya ile kapatılmış olması,
6.Alçı kayıtların üzerinin boyanarak 
kalınlaşması ve özgün detaylarının 
kaybolmasıdır (Resim12b - Resim13).  

Restorasyon öncesinde içlik ve 
dışlıklar hasar türü ve miktarına göre 
dört gruba ayrılmıştır:
1.Çok hasarlı: Bütünlüğünü mu-
hafaza edemeyecek durumda kırık, 
parçalanmış ve/veya çok sayıda parça 

eksiği olan revzenler, 
2.Hasarlı: Genel durumu zayıf, çok 
sayıda ve büyük boyutlu eksik alçı 
veya cam parçası olan revzenler, 
3.Orta hasarlı: Genel durumu sağ-
lam, az sayıda eksik alçı parçaları 
veya camları olan revzenler, 
4.Az hasarlı: Sağlam, çok az ve 
küçük alçı ve cam eksiği olan rev-
zenler.

Yapılan incelemelerde yapının 
erken dönemlerine ait revzenlerin 
dönem onarımlarında yenilenenlere 
kıyasla daha çok hasarlı durumda 
olduğu tespit edilmiştir. 

Önceki dönemlerde yapılan bazı 
onarımlarda aslına uygun onarım 
yapma imkânı olmadığından olsa 
gerek revzenin eksik kısımlarının 
cam kullanılmadan alçı ile tamam-
lanması (Resim 11a),  alçı kayıtların 
yerlerinin cam üzerine boyanarak 
gösterilmesi gibi farklı onarım yön-
temleri uygulanmıştır. (Resim 11b). 

Dışlıklarda alçı kısımların üzeri-
ne kat kat yağlı boya sürülmesi ile 
detaylar kaybolmuş ve profil kalın-
lıkları değişmiştir. Kırılmış camlar 
üzerine bir kat daha cam konularak 
ve macunla kapatılarak tamir edil-
miştir (Resim 11b, Resim13). 

Resim 10a-10b: Restorasyon öncesi çok hasarlı olarak sınıflandırılan yapının erken 
dönemlerine ait içlik örnekleri

a b
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Resim 11a: Dönem onarımlarında alçı ile cam kullanılmadan yapılan bir tamamlama 
Resim 11b: İlave camın üzerine boyayla alçı görüntüsü verilerek yapılan bir tamamlama

Resim 12a-12b: Çerçevelerde ahşap kurtlarının oluşturduğu hasarlar

Resim 13: 
Dışlıkların 
kat kat 
boyanması 
sonucu 
kalınlıkları 
değişen ve 
detayları 
kaybolan 
alçı kayıtlar

a

a

b

b
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Müdahale Yöntemleri ve 
Aşamalar:
Restorasyonun başlangıcında revzen-
lerin temizliği yapılmış, çok hasarlı 
kısımlar taşınma ve restorasyon sı-
rasında kırılmasını önlemek için alçı 
ve ahşap ile takviye edilmiştir.

Eksik camların yerine ilave 
edilecek camlar için özgün camlar-
la uyumlu cam bulunabilmesi için 
araştırma yapılmıştır. Aynı renk 

tonlarında cam bulunabilmiştir, 
ancak modern camlar daha kalın 
üretildiğinden özgün camlara en ya-
kın kalınlıkta olan 3mm kalınlıkta 
camlarla uygulama yapılmıştır.

Çimento ile dökülmüş olanlar dı-
şında yenileme yapılmamıştır, önce-
ki dönem onarımlarında yenilenmiş 
olan az hasarlı durumdaki revzenler 
de restorasyonu yapılarak muhafaza 
edilmiştir (Resim 14 -15).

Resim 14: 
Aynalıkavak 
Kasrı üst 
kat planında 
restorasyonu 
yapılan ve 
yenilenen içlik 
ve dışlıkların 
dağılımı 2009, 
(Aynalıkavak 
Kasrı Rölövesi3 
1998, TBMM 
Milli Saraylar 
Arşivi).

Resim 15: Doğu 
Cephesinde 
restorasyonu 
yapılan ve 
yenilenen 
dışlıklar 2009, 
(Aynalıkavak 
Kasrı Rölövesi 
1998, TBMM 
Milli Saraylar 
Arşivi). 

3Analizler Aynalıkavak Kasrı Sit Alanı Koruma-Onarım Projesi kapsamında yapılan 1998 tarihli Aynalıkavak 
Kasrı Rölövesi üzerine işlenmiştir. Fotogrametrik Rölöve, Getty Vakfı finansmanı ile Inskip & Jenkins Archite-
cts / Plowman Craven & Associates (İngiltere) tarafından hazırlanmıştır. İlave rölöveler ve kontrol Y. Mimar 
İbrahim İşbilir ve Y. Mimar Serpil Çelik, 1998, TBMM Milli Saraylar.
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Hasarlı, Orta ve Az  
Hasarlı İçlik Revzenlerin 
Restorasyonu
 Eksik alçı ve camlar revzenin sağ-

lam kısımlarından veya aynı formdaki 
özgün revzenlerden rölöve ve kalıp 
alınarak tamamlanmıştır. 
 En fazla özgün malzemeyi koru-

yabilmek amaçlanarak, kopmuş alçı 
parçalar ve özgün camlar yerlerine 
yerleştirilmiştir. 
 Önceki onarımlarda üst üste 

konmuş camlar temizlenmiş, alçı 
taşıyıcıların arka kısımları yine alçı 
ile desteklenerek kuvvetlendirilmiştir 
(Resim 16-17-18).

Resim 16: Özgüne uygun olmayan alçı tamamlamaların kaldırılarak yeniden yapılması.

Resim 17:  TP111-1 numaralı içlik restorasyon öncesi ve sonrası.
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Çok Hasarlı ve Mevcut Olmayan 
İçlik Revzenlerin Yeniden 
Yapımı
İçliklerden çok hasarlı durumdaki 3 
revzenin;
 Mevcut parçalarının rölövesi alın-

mış, eksik veya değişmiş kısımlar 
sağlam revzenlerden karşılaştırmalı 
çalışma ile tamamlanarak 1/1 ölçekli 
rölöveleri çizilmiş,
 Bu çizimlerle alçı ile üretilen 

kopyaları yerlerine monte edilmiştir 
(Resim 19). 
 Revzenlerin özgün parçaları bir 

araya getirilerek sağlamlaştırılmıştır, 
Kasırda sergilenmektedir. 

Restorasyon öncesinde parçaları 
mevcut olmayan 2 içlik revzen aynı 
mekânda bulunan diğer revzenlerden 
ölçü ve kalıp alınarak alçı ile yeni-
den imal edilmiştir.

Dışlık Revzenlerin 
Restorasyonu
Çok hasarlı durumda olmalarına 
rağmen günümüze ulaşabilen 17 
dışlık alçı revzenin tamamının res-
torasyonu yapılarak yerlerine monte 

edilmiştir. 
 Dışlık revzenlerin restorasyonunda 

ilk önce boya tabakaları ve sonradan 
ilave edilen camlar kaldırılarak alçı 
kısımlar ortaya çıkarılmıştır. Eksik 
kısımlar özgününe uygun olarak 
tamamlanmıştır. 
 Sağlamlaştırılma ve kopan kısım-

ların bir araya getirilmesinde gerekli 
görülen kısımlarda elyaf ve metal 
bağlantı elemanları kullanılmıştır 
(Resim 20-21). 

Ahşap Çerçevelerin ve Demir 
Aksamın Sağlamlaştırılması: 
 Sökülmüş bulunan revzenlerin 

onarımı sırasında ahşap çerçevele-
rin taşıyıcı özelliğini kaybedecek 
derecede hasarlı kısımlarından alçı 
kısımlara zarar vermeden değiştirile-
bileceğine karar verilenler emprenye 
edilmiş ahşapla değiştirilmiştir. 

 Hasarlı çerçevelerden değiştiril-
mesi mümkün olmayanlarda çok ha-
sarlı kısımlardan bir bölümü aşılama 
ile değiştirilmiş, ahşap zararlılarına 
karşı ilaçlanmış, gereken kısımla-
rı enjeksiyon ve fırça ile %10’luk 

Resim 18a-18b: TP106-1 numaralı çarkıfelek desenli içlik restorasyon öncesi ve sonrası.

a b
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Resim 19: 24 numaralı içliğin yeniden yapım aşamaları. 

Resim 20a-20b:11 Numaralı dışlık revzende ortaya çıkarılan erken dönem bezemeleri, 
restorasyon öncesi 2008 ve sonrası 2012, Resim 20c-20d: 8 numaralı dışlık, 
restorasyon öncesi 2008 ve sonrası 2012.

Paraloid B72 çözeltisi uygulanarak 
sağlamlaştırılmıştır. Çerçevelerin 
köşeleri ayrıca demir lama ile destek-
lenmiştir. 

 Demir bağlayıcı elemanların 
üzerindeki pas temizlenerek koruyu-
cu uygulanmış, eksik olanlar tamam-
lanmıştır (Resim 22).  

a b c d
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a b

Resim 21a-21b: Dışlık No.3, restorasyon öncesi ve sonrası.

Resim 22: Hasarlı ahşap kasalara sağlamlaştırıcı uygulanması, hasarlı kısımların 
çıkarılması ve yeni ahşapla tamamlanması.

Resim 23: Restorasyonu yapılan ve yenilenen dışlıklar, restorasyon sonrası, 2012.
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Resim 25a-25b: 101 ve 111 numaralı mekanlardaki revzenler, restorasyon sonrası 2012.

Resim 26: Aynalıkavak Kasrı Doğu Cephesi, restorasyon sonrası 2012.

Resim 24a-24b: 105 ve 106 numaralı mekanlardaki revzenler, restorasyon sonrası 2012

a b

a b
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Çimento İle Dökülmüş Olan 
Dışlıkların Alçı İle Yeniden 
Yapılması
Önceki dönemlerde çimento ile 
dökülerek yenilenmiş olan 34 
dışlık, özgün alçı revzenlerden ve 
arşiv fotoğraflarından yararlanıla-
rak üretilen restitüsyon çizimleri 
doğrultusunda alçı ile yeniden imal 
edilmiştir. Böylece alçı olanlara göre 
yaklaşık üç kat daha ağır olan çi-
mentolu revzenlerin yapının taşıyıcı 
sistemine getirdiği ilave yük kaldırıl-
mıştır. Çimentolu döküm sırasında 
kaybolan özgün detaylar da yeniden 

yapılmıştır (Resim 23).

Sonuç
Restorasyonun öncesinde hedef-

lendiği gibi yenileme yapılmadan 
hasarlı alçı revzenlerin çok büyük 
bir kısmının restorasyonu ve yapı-
ya tekrar monte edilmesi mümkün 
olmuştur (Resim 24-26). Restoras-
yonun tamamlanmasından sonra 
yapının genelinin ve revzenlerin 
izlenmesine devam edilmektedir. 
Bugüne kadar geçen sürede içlik ve 
dışlık revzenlerde herhangi bir hasar 
oluşmamıştır. 
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LEFKOŞA ERMENİ KİLİSESİ VE MANASTIRI 
KORUMA ONARIM ÇALIŞMALARI

Anahtar Sözcükler: Kârgir yapılar, koruma, onarım, yapı malzemeleri analizi, Lefkoşa 
Ermeni Kilisesi ve Manastırı.

      ABSTRACT 

      ÖZET 

Konservatör Restoratör Arkeolog Kerem Abuhan*

* ...........................
e-posta: keremabuhan@gmail.com

Lefkoşa Ermeni Kilisesi ve Manastırı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’nin başkenti Lefkoşa’nın güneyinde, sur içi bölgesinde yer almaktadır. 
Mevcut yapılar içerisinde, en eski yapı olan kilise binası 14. yüzyılın başlarına 
tarihlenmektedir. Lüzinyan döneminde inşa edilen yapı, gotik mimari üslubun 
özelliklerini taşımaktadır. 20. yüzyıl ortalarına kadar kullanılmış olan yapılar 
topluluğu, adada oluşan toplumsal sorunlar sebebiyle terk edilme sürecine 
girmiştir. 

Adadaki Birleşmiş Milletler Örgütü faaliyetleri çerçevesinde, Birleşmiş 
Milletler Kalkındırma Programı (UNDP) kapsamında projelendirilen çalışma-
nın finansmanı UNDP-ACT ve USAİD tarafından sağlanmıştır. Restorasyon 
projeleri ve malzeme analiz çalışmaları 2007 yılında İtalya’da hazırlanmıştır. 
Proje ile iki toplum arasındaki işbirliği ve güveni arttırmak, ortak çalışmalar 
dahilinde adadaki kültürel mirasın korunması konusunda katkı sağlamak 
amaçlanmıştır. 

Proje çerçevesinde uygulama çalışmalarına 2009 yılı sonunda başlanmıştır. 
Kilise yapısı ve komplekste yer alan dört yapının restorasyon çalışmaları ta-
mamlanmış olup, manastır yapısına ait kalıntılarda önleyici koruma çalışma-
ları yapılmıştır. Çevre düzenlemeleri ve alt yapı çalışmalarının da tamamlan-
ması ile çalışmalar 2012 yılı içerisinde sona erdirilmiştir. Bu çalışmada, kilise 
ve manastır yapılarında yapılan koruma onarım çalışmaları anlatılmış ve bazı 
uygulama detaylarına değinilmiştir.

CONSERVATION AND RESTORATION OF ARMENIAN CHURCH 
AND MONASTERY IN NICOSIA

Nicosia Armenian Church and Monastery is located in the walled 
city area, in South of Nicosia which is the capital of Turkish Republic of 
Northern Cyprus. This church which is being dated to 14th century, is the 
oldest building among the others. The building which was built in Lusignan 
Period, has characteristic features of gothic architecture. The buildings which 
had been used until 20th century, abandoned because of social problems in 
Northern Cyprus.

Funding of this Project which was planned by UNDP and was provided by 
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  Konum ve Tarihçe
Lefkoşa Ermeni Kilisesi ve Manastırı, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
başkenti Lefkoşa’nın güneyinde, sur 
içi bölgesinde, Arabahmet Mahallesi 
adı verilen alanda yer almaktadır. Bu 
bölge Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi sınırının 
kuzeyinde yer almaktadır ve Lefko-
şa’nın en eski yerleşim alanlarından 
birisidir.  Mevcut yapılar içerisinde en 
eski yapı olan kilise binası 14. yüzyı-
lın başlarına tarihlenmiştir. Lüzinyan 
döneminde inşa edilen yapı, gotik mi-
mari üslubun özelliklerini taşımakta-
dır. Manastır binasının bu tarihlerden 

günümüze ulaşan kalıntıları bulunma-
yıp, mevcut manastır yapısı kalıntıları 
16. ve 20. yüzyıllar arasına tarihlen-
mektedir. Kompleks içerisinde Ermeni 
toplumu tarafından, idari binalar ve 
okul yapıları olarak kullanılmış 20. 
yüzyıl yapıları bulunmaktadır. 

Kıbrıs adasının Osmanlı impa-
ratorluğu tarafından 1571 yılında 
fethedilmesinden sonra, kilise yapısı 
Osmanlılar tarafından kısa bir dönem 
tuz deposu olarak kullanılmış olup, 
akabinde kilise ve manastır kompleksi, 
bir ferman yayınlanarak Ermeni toplu-
muna hibe edilmiştir. Yapı topluluğu 
20. yüzyıl ortalarına kadar Ermeni 

UNDP-ACT and USIAD beneath  the activities of United Nations Develop-
ment Programme  (Action for Cooperation and Trust in Cyprus) in the island. 
Restoration projects were drawn and material analyses were done in 2007 in 
Italy. It is aimed to raise the cooperation and trust between these two societies 
and to preserve the cultural heritage in the island by this project.

Restoration and conservation studies began by the end of 2009. Resto-
ration of the church and four other buildings were finished and preventive 
applications were done in the monastery. The Project has finished in 2012 
after landscape planning and substructure studies were completed. In this 
article, the conservation and restoration studies of the church and the monas-
tery complex are explained and some application details are shared.

 

Keywords: Stone masonry buildings, restoration, conservation, material analysis, Nicosia 
Armenian Church and Monastery.

Resim 1: Kilise ve manastır kompleksinin görünümü
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toplumu tarafından kullanılmıştır. 
Adada toplumsal sorunların yaşan-
maya başlaması ve 1963 olayları 
sonrasında, Ermeni toplumunun bu 
bölgeden ayrılması ile kompleks bir 
dönem askeri bölge olarak kullanıl-
mış ve sonrasında terk edilmiştir.

Adadaki Birleşmiş Milletler Örgü-
tü faaliyetleri çerçevesinde, komplek-
sin rehabilitasyonu ve eserlerin resto-
rasyonun yapılması için görüşmelere 
ve çalışmalara başlanmıştır.  United 
Nations Development Programme 
(UNDP, Birleşmiş Milletler Kal-
kındırma Programı) projelendirdiği 
çalışmanın finansmanı UNDP-ACT 
ve USAİD tarafından sağlanmıştır. 
Restorasyon projeleri İtalya’da Studio 
Paolo Vitti tarafından 2007 yılında 
hazırlanmış olup, malzeme analiz 
çalışmaları yine İtalya’da bulunan 
ICR (Central Institute for Restorati-
on) Laboratuvarlarında yapılmıştır. 
Uygulama çalışmaları Kıbrıslı yerel 
bir firma olan Emek Constructi-
on ve Türkiye’den Akka Mimarlık 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje 
çerçevesinde uygulama çalışmalarına 
2009 yılı sonlarında başlanmıştır. 
Kilise yapısı ve komplekste yer alan 

Resim 2: Kilise ve manastır kompleksinin planı

Resim 3: Restorasyon öncesi 
çan kulesinin görünümü

Resim 4: 20.yüzyıl ortalarında Kilise  
Ermeni Cemaati tarafından kullanılırken
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dört yapının restorasyon çalışmaları 
tamamlanmış olup, manastır yapısı-
na ait kalıntılarda önleyici koruma 
çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar, alt 
yapı ve çevre düzenleme çalışmalarının 
da bitirilmesi ile 2012 yılında sona 
ermiştir.

Mimari Özellikler
14. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olan 
kilise yapısı gotik mimari üslubun 
özelliklerini taşımaktadır. Kilise yapı-
sında izlenebilen dönemin en belirgin 
özellikleri gotik üslupta yapılmış 
pencereler ve iç yapıda görülen kabur-
ga kemer sistemleridir. Yapının duvar 
örgüsünde, Kıbrıs adasında tarihte ve 
günümüzde çokça kullanılan bir yerel 
malzeme olan kumtaşı kullanılmıştır. 
Yapının günümüzde kullanılabilen iki 
giriş kapısı olmakla birlikte, zaman 
içerisinde kapatılmış olan orijinal 
giriş kapısı yapının güney cephesinde 
görülebilmektedir. Yapının iç mekanı 

orijinalinde nefler ile ayrılmamıştır. 
Kuzey ve güney cephelere sonraki 
dönemlerde iki küçük oda ilavesi 
yapılmıştır. İç yapıda, beden duvarına 
bitiştirilmiş pilastrlar bulunmaktadır. 
Tonozları destekleyen kaburga kemer-
leri bu pilastrlar  üzerindeki başlıklara 
oturtulmuştur. 

Üç ana bölümden oluşan kilise ya-
pısının ilk inşasında, iki çapraz tonoz 
ve bir kaburgalı tonozdan oluşan apsisi 
bulunmakta idi. 1391 yılında yaşanan 
depremde, kilisenin batı kısmını oluş-
turan çapraz tonozlardan biri yıkılmış-
tır. 15 ve 16. yüzyıllarda yapılan imar 
çalışmaları ile yıkılan çapraz tonozun 
yerine, daha alçak bir kotta, bir beşik 
tonoz ilavesi yapılmış ve yapının batı 
cephesine ön giriş odası ilave edilerek 
yeni bir giriş kapısı yapılmıştır. 

Yine 16. yüzyılda kilisenin kuzey 
cephesine bir porç  ilavesi yapılmıştır. 
Bu yapı kilisenin beden duvarına ikin-
ci bir duvar ile birleştirilmiş olup, dört 

Resim 5: 
Kilisenin 
mevcut planı
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çapraz tonoz, üç sütun ve iki ayaktan 
oluşmaktadır. Porç1 yapısının zaman 
içerisinde hasara uğrayarak deformas-
yona uğramaya başlamasından ötürü 
1858 yılında Osmanlı döneminde por-
çun kuzeyinde dört adet payanda inşa 
edilerek porç yapısı desteklenmiştir. 
Kilisenin mevcut çan kulesi ise 1860 
yılı yapımıdır.

Kilise yapısı, 1884 ve 1904 
yıllarında iki büyük onarım geçirmiş-
tir. Günün koşullarında yapılan bu 
onarımlar neticesinde, günümüzde 
kilise yapısında, bu onarımların sebep 
olduğu ayrışma ve hasarlar görül-
mektedir. Bu son dönem onarımla-
rında, kilisenin iç cephelerinin tümü 
portland çimento bağlayıcılı sıva ile 
kaplanmıştır. Yer yer 10cm’nin üzerin-
de bir kalınlıkta yapılan bu sıvanın, 
kimi alanlarda duvarlara çakılan 
çiviler ile desteklendiği görülmüştür. 
Sıva yapımı öncesinde ise duvarlara 
taşçı aletleri ile çentikler açıldığı, taş 
kayıplarının görüldüğü alanlarda ise 
adada çok kullanılan bir yerel malzeme 
olan alçı ile dolgu yapıldığı görülmüş-
tür. Tonoz kaburga kemerlerinin üzeri 

alçı ile sıvanarak kapatılmıştır. Dış 
cephelerde de benzer onarımlar bu-
lunmaktadır. Dış cephelerde de alçı ve 
portland çimentolu dönem onarımları 
bulunmaktadır. Kilise pencerelerinin 
birçoğunun ise moloz taş ile doldu-
rularak büyük ölçüde kapatıldığı ve 
sıvandığı görülmüştür. 

Son dönem onarımlarında kilise-
nin özgün yapısına uygun olmayan 
bir çatı örtüsü ilave edilmiştir. Ahşap 
karkas yapıdaki çatı örtüsü Marsilya 
tipi kiremit ile kaplanmıştır. Zaman 
içerisinde terk ve bakımsızlıktan dolayı 
çatı örtüsü hasara uğramış ve yer yer 
çökmelerin oluşmuştur. 

1945 yılında kilise içerisine ahşap 
bir asma kat ilave edilmiştir. Kadınlar 
galerisi olarak adlandırılan bu bölüm, 
kilisenin batı bölümündeki beşik tonoz 
altında yer almaktadır. Yine kilise 
içerisinde, orijinal giriş kapısı keme-
ri içinde yer alan St. Paolo freskinin 
kalıntıları günümüze ulaşabilmiştir. 
Ayrıca kilisenin içindeki özgün altar 
masası ve ahşap siborium günümüze 
ulaşmış olan dekoratif süsleme eleman-
larıdır.  

*  Porç (porch); kiliselerde genellikle giriş önünde yer alan, ön yüzü kemerlemeli, arkası körduvar biçi-
minde, üst örtüsü genellikle tonoz ya da kubbe olan geçit; revak.

Resim 6: Kilise içerisinden, restorasyon 
çalışmalarına başlanmadan önceki görünüm

Resim 7: Kilise mevcut giriş kapısı ve kadınlar 
mahfili (Solda yapının orijinal giriş kapısı görülmektedir)
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Resim 8: Tonoz kaburga 
kemer sistemleri

Resim 9: Zaman içerisinde kapatılmış olan gotik biçimli 
pencereler

Uygulama Çalışmaları
Kilise içerisindeki çalışmalar, iske-
lenin kurulmasıyla başlatılmıştır. 
Zemin döşemesinin üzeri koruyucu 
malzemeler ile kapatılmış, altar 
masası ve ahşap siboryumun etrafına 
koruyucu bir ahşap muhafaza yerleş-
tirilmiştir. Çalışma iskelesi, boru tipi 
malzeme ve kelepçe sistemi kullanı-
larak imal edilmiştir. Güvenliğin ön 
planda tutulduğu iş iskelesi imala-
tında; kullanılacak olan merdivenler, 
yürüyüş alanları ve platformların tüm 
yüzeylere en rahat şekilde ulaşması 
planlanmıştır. Tüm yürüme ve çalış-
ma alanlarında ayak ve bel hizasında 
korkuluklar bulunmaktadır.  

Son dönem onarımlarında kili-
se iç cephelerinin portland çimento 
bağlayıcılı harç kullanılarak sıvan-
ması, kemer yüzeylerinde ve bazı 
alanların dolgu onarımlarının alçı ile 
yapılması, kumtaşı yapı malzeme-
sinde ayrışmalara neden olmuştur. 
Projelerde, yüzeylerdeki mevcut son 
dönem onarımlarına ait sıvaların, 
zarar verici etkilerinden ötürü, yapı-
dan uzaklaştırılması öngörülmüştür. 

Bu doğrultuda duvar yüzeylerindeki 
portland çimento bağlayıcılı sıvalar 
ve kemerlerdeki alçı sıvaların raspa 
çalışmalarına başlanmıştır. Yüzeyler-
de mevcut durumun belirlenmesi ve 
sıva altlarında herhangi bir orijinal 
kalıntı olup olmadığının belirlenmesi 
için, yüzeylerin belirlenen kısımla-
rında 10’ar cm2’lik araştırma raspa-
ları yapılmıştır. Araştırma raspaları 
sonucunda duvar yüzeylerinde orijinal 
sıva veya duvar resmi kalıntılarına 
ulaşılamamıştır. Bu çalışma ile aynı 
zamanda mevcut çimentolu sıvanın 
sağlamlık durumu ve yapı malzemesi 
ile arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu 
çalışma sonucunda, raspa edilecek 
sıvaların yapıdan uzaklaştırılması 
için kademeli bir metodoloji belirlen-
miştir. Çimentolu sıvaların yüzeyden 
alınması esnasında öncelikle sıvanın 
perdah ve dolgu katmanları keski, 
murç vb. el aletleri ile mekanik olarak 
uzaklaştırılmıştır. Kumtaşı yapı 
taşları ile sıva arasındaki adhezyonun 
yüksek olduğu kısımlar ve çimento 
şerbetinin yapı malzemesinin göze-
neklerine işlediği alanlarda, yüzeye en 
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Resim 
10: Kilise 
içerisinde 
kurulan 
çalışma 
iskelesinden 
bir görünüm

Resim 11 - Resim 12: Portland çimento 
bağlayıcılı sıvanın yüzeyden uzaklaştırılması

Resim 14: Beşik tonoz bitimindeki çatlağın 
paslanmaz çelik donatı malzemesi ile ana 
yapıya dikiş yöntemi ile bağlanması

Resim 13: Kaba raspa çalışması sonucunda 
yüzeylerde görülen çimento şerbeti ve 
diğer kirlilikler
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noktalar ve çatlak hattı kireç harcı 
ile kapatılarak bu alanlara enjeksiyon 
hortumları yerleştirilmiştir. Yerleş-
tirilen enjeksiyon hortumlarından 
içeriye “albaria iniezione 200” adlı hazır 
enjeksiyon malzemesi, enjeksiyon ma-
kinesi kullanılarak enjekte edilmiş ve 
yapısal sağlamlaştırma sağlanmıştır.

Raspa çalışmaları sonrasında 
mevcut taşların bir kısmının ileri 
derecede yüzey erozyonuna uğradığı 
ve zaman içerisinde dolgu harçları ile 
kapatıldığı, bazı taşlarda ise 5cm’nin 
üzerinde yüzey erozyonlarının oluş-
tuğu görülmüştür. Yine bazı taşların, 
çeşitli nitelikli ayrışma sebebiyle yapı-

sal mukavemetlerini tamamen kaybet-
tiği görülmüştür. Bu noktada değiş-
mesi gereken taşlar tespit edilmiş ve 
hazırlanan rölöve üzerine lejantlar ile 
işlenmiştir. Bu alanlarda değiştiril-
mesi öngörülen taşlar, yapı malzemesi 
ile aynı özelliklere sahip kumtaşı ile 
değiştirilmiştir. Taş değişimlerinde 
kullanılan onarım harcı takriben 
2.5/1 oranlarında agrega – bağlayıcı 
içeren hidrolik kireç bağlayıcılıdır. 
Tonoz bölgelerinde değiştirilen taşlar 
teleskopik dikmeler yardımı ile iyice 
sıkıştırılıp harç prizleninceye kadar 
bu şekilde bekletilmiştir.

Kaba raspa, enjeksiyon, dikiş ve 

Resim 15: Enjeksiyon hortumlarının yerleştirilmesi

Resim 17: Donatı malzemesi ile dikiş yapılan 
çatlakta enjeksiyon uygulaması

Resim 18: Tonozda değiştirilen taş malzemenin 
teleskopik dikmeler yardımı ile sıkıştırılması

Resim 16: 
Plaster 
yanında 
oluşan 
çatlağın 
çapraz dikiş 
yöntemi ile 
sağlam-
laştırılması
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taş değişimi çalışmalarının tamam-
lanmasının ardından kilise içerisinde 
kozmetik onarımlara geçilmiştir. 
Raspa çalışması sonrasında duvar 
yüzeylerinden basit mekanik el alet-
leri ile alınamayan çimento şerbeti, 
alçı kalıntıları ve diğer kirliliklerin 
temizliği için, yüzeylerde kontrollü 
kumlama metodu denenmiş ve olum-
lu sonuç alınmıştır. Yapılan örnek 
çalışmalarda kontrollü kumlama 
makinesi ile farklı basınçlar altında 
alüminyum oksit ve garnet granülleri 
denenmiştir. Yaklaşık 1 bar basınç 
altında kullanılan 180 mesh boyutlu 
garnet granülü ile yapılan uygulama-
lar, kumtaşı yüzeyinde en iyi neticeyi 
vermiş olup kilise iç yüzeylerindeki 
temizlik çalışmaları bu teknikle ta-
mamlanmıştır.

Derz ve kozmetik onarım çalış-
malarında kullanılacak olan harcın 
belirlenmesi için bazı örnek çalışmalar 
yapılmıştır. ICR Laboratuvarların-
da hazırlanmış olan malzeme ana-
liz raporu incelendiğinde, yapıdaki 
orijinal dezlerden yeteri kadar örnek 
alınmadığı tespit edilmiştir. Orijinal 
harç niteliğinin belirlenebilmesi için 

yapının orijinal derzlerinden tekrar 
örnek alınmış olup bir takım laboratu-
var testlerine tabi tutulmuştur. Alınan 
harç örnekleri üzerinde asitle muame-
le, ince kesit analizi, stereo mikros-
kop ile görsel analizler ve tuz testleri 
yapılarak harçların karakteristik yapısı 
ortaya çıkartılmıştır. Kısıtlı zaman 
sürecinde yapılan bu çalışma netice-
sinde elde edilen veriler kullanılarak 
yapı için benzer nitelikli onarım harcı 
üretimine geçilmiştir.

Derz imalatlarında, derz malası vb. 
el aletleri yerine ince çelik spatüller 
kullanılmıştır. Genişliği 0.5cm’den 
2cm’ye kadar değişen bu spatüller 
ile derz harcının derz aralarına iyice 

Resim 19: Taş değişimi yapılan alanlarda, 
yeni taş yüzeyinin eski dokuya benzetilmesi 
çalışmasından bir örnek

Resim 20: Raspa çalışması sonrasında,duvar 
yüzeylerinin temizliği için kontrollü kumlama 
yöntemi ile yapılan örnek çalışmalar

Resim 21: Kilise içerisinde yapılan kontrollü 
kumlama çalışması
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yerleşmesi sağlanmış ve harcın taş 
yüzeylerine bulaşarak kirletmesinin 
önüne geçilmiştir. Derz onarımları, taş 
yüzeylerinden geride kalacak şekilde 
tamamlanmıştır. Uygulanan harç yü-
zeylerinin beyazlaması ve agregaların 
görülebilir hale getirilerek doku yara-
tılması için derz yüzeylerine su püs-
kürtülerek ve selüloz sünger kullanıla-
rak derz yüzeyindeki kireç şerbetinin 
alınması sağlanmıştır. Taş yüzeylerin-
de de yapılan kozmetik onarımlarda bu 
metot uygulanmış olup,  yapılan harçlı 
onarımların orijinal taşlarla uyum 
oluşturması sağlanmıştır.

Taş yüzeylerindeki ayrışmaların ve 
yüzey erozyonlarının giderilmesi için 
ayrışma görülen bölgelerde “microacril 
cv 40” adındaki akrilik emülsiyon kul-
lanılarak sağlamlaştırma yapılmıştır. 
Bu malzeme yüzeyde film oluşturma-
yan ve renk değişimine sebep olmayan 
derişimlerde hazırlanmış olup, uygu-

lama yüzeye püskürtme yöntemi ile 
yapılmıştır.

Pencere moloz dolguları üzerindeki 
sıvaların raspa çalışmaları sonrasında 
bazı pencere söveleri içlerinde demir 
aksam bulunduğu ortaya çıkartıl-
mıştır. Bu alanlarda ve tüm kilisede 
yer alan demir elemanların üzerinde 

Resim 22: Kilise içi pilastr yüzeyinden 
alınmış olan sıva örneğinin xrd analizi 
sonuçları (ICR Laboratuvarları)

Resim 23: Derz ve kozmetik onarım 
çalışmaları için hazırlanan harç numuneleri

Resim 24 - Resim 25: Kilise içerisinde 
yapılan derz ve kozmetik onarım 
çalışmalarından örnekler 
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Resim 26: Kilise pencerelerinin restorasyon 
çalışması öncesi görünümü.

Resim 27: Raspa çalışması sonrasında 
ortaya çıkan demir aksamın koruma 
altına alınması ve diğer onarımların 
tamamlanması sonrası genel görünüm.

Resim 28 
ve Resim 
29: Tonoz 
kaburgalarının 
restorasyon 
çalışması 
öncesi ve 
sonrası 
görünümü.

bulunan korozyonların temizliği, dişçi 
motoru kullanılarak mekanik olarak 
yapılmıştır. Temizlik çalışması sonra-
sında yüzey koruyucu olarak, proje-
lerde belirtilen “fertan” isimli demir 
koruma malzemesi tatbik edilmiştir. 
Bu madde, içeriğindeki tannik asit 
sayesinde demir yüzeyinde ferrotannat 
tabakası oluşturarak koruma sağla-
maktadır. Malzemenin ticari tak-
dim şeklinde yüzde derişim oranları 
belirtilmemesinden ötürü malzemenin 
kullanımı gözlem ve birden fazla 
uygulama yapılarak tamamlanabilmiş-
tir. Bu uygulamadan sonra tüm demir 
yüzeylerde, akrilik reçine olan “para-
loid b72” çözeltisi %15’lik derişimde 
uygulanarak yüzeyde koruyucu bir 
tabaka oluşturulmuştur. 

Restorasyon projesi uyarınca iç 
mekândaki tüm yüzeylerin ince sıva 
uygulaması ile tamamlanması öngö-
rülmekteydi. Fakat raspa çalışması ve 
sonrasında yapılan diğer koruma çalış-
maları sonucunda yüzeylerin sıva ile 
kapatılması işleminden vazgeçilmiştir. 
Yine proje müellifinin isteği üzerine 
taş yüzeylerin üzerine 1/20 oranında 
seyreltilmiş su kireç karışımı uygu-
lanarak yüzeylerde hafif bir beyazlık 
oluşması sağlanmıştır.

Kilisenin orijinal giriş kapısı 
üzerinde yer alan St. Paolo freskinde, 
malzeme analizi ve analitik rölöve 
yetersizliğinden ötürü belli sınırlar 
dahilinde bir konservasyon çalışması 
yürütülmüştür. Kuru sıva üzerine 
boyanarak (Fresco secco) yapılmış 
olan resmin yüzey temizliği bisturi, 
yumuşak uçlu fırçalar vb. el aletleri 
kullanılarak mekanik yöntemle yapıl-
mıştır. Kırık ve çatlakların sağlamlaş-
tırılmasında “primalac 33” vb. akrilik 
emülsiyon malzemeler kullanılmıştır. 
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Yine sıva duvar arası boşlukların 
doldurulmasında “icromgrout” adı ile 
bilinen kum, kireç, tuğla tozu, akrilik 
emülsiyon karışımları kullanılarak 
hazırlanan malzeme bu boşluklara 
enjekte edilmiştir. Fresk yüzeyindeki 
boyalarda görülen tozuma şeklindeki 
ayrışmaların giderilmesinde, düşük 
derişimdeki akrilik reçine çözeltisi 
kullanılmıştır. Ayrıca bu uygulama 
görüntünün optik olarak düzeltilmesi-
ne katkıda bulunmuştur. 

Kilise dış cephelerinde de çalış-
malar, iç mekanda yapılan çalışmalar 
ile benzerlik göstermektedir. Cephe-
lerde portland çimentolu onarımlar 
ve alçı derzlerin temizliği mekanik 
el aletleri kullanılarak yapılmış-
tır. Cephe temizliğinde, bazı spot 
testler yapılarak genel kir karakteri 

belirlenmiştir. Siyah renkli kirlilik 
oluşumlarından alınan örneklerde 
yapılan klor ve sülfat spot testleri ile 
bazı alanlarda alçı taşı kabuk olu-
şumlarının bulunduğu gözlenmiştir. 
Tespit edilen bir diğer kirlilik türü 
ise Akdeniz bölgesinde çokça görülen 
liken oluşumlarından kaynaklı biyo-
lojik kirliliktir. Biyolojik aktivitenin 
önlenmesinde fungisit bir  malzeme 
olan “preventol r 80” çözeltisi kulla-
nılmıştır. Bu malzeme ile canlılığı 
sona erdirilen likenler ile diğer kir 
oluşumlarının temizliğinde kontrollü 
kumlama yöntemi kullanılmıştır.

Cephede bulunan kumtaşları dik-
katle incelenerek ayrışma durumu ve 
yüzey erozyonu ilerlemiş olan taşlar 
tespit edilip, rölöve üzerine lejantlarla 
işlenmiştir. Taş değişimlerindeki ge-

Resim 30 ve Resim 31: St.Paolo Freski koruma çalışmalarından örnekler

Resim 32 ve Resim 33: St.Paolo Freski koruma çalışmalarından örnekler
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Resim 34: Kilise dış cephelerinin 
restorasyon çalışması öncesi görünümü

Resim 36: Çan kulesinde görülen 
ayrışma ve hasarlar

Resim 35: Kilise dış cephelerinin restorasyon 
çalışmaları esnasındaki görünümü

Resim 37: Derzlerin çok güçlü, taş malzemenin 
ise zayıf olmasından ötürü dişçi motoru ile 
temizlenmesi çalışması.

nel yaklaşım, yüzeyden 5cm’den daha 
derinde erozyona uğramış taşların ve 
mukavemetini tamamen kaybetmiş 
taşların değiştirilmesi yönündedir. 
Taş değişimi yapılan alanlarda, kul-
lanılan yeni taşların en az 20-25 cm 
derinliğe kadar yerleşmesi sağlanmış-
tır. Yenilenen taşların hazırlanmasın-
da elektrikli kesiciler kullanılmamış 
olup, yüzey dokusuna uyum sağla-
ması için taş testeresi kullanılmıştır. 
Yine taş değişimlerindeki bir diğer 
önemli husus bölgesel yapılan taş de-
ğişimlerinde, değiştirilen bazı taşlar 
diğerlerine göre daha derine yerleş-
tirilmiştir. Bu sayede bölgesel taş 
değişimi yapılan alanlarda, yenilenen 

Resim 38: Çan kulesinde yapılan 
derz uygulamaları
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taşların kenetlenmiş biçimde duva-
ra tutunması sağlanmış ve yüzeyde 
kaplama malzemesi gibi davranması 
engellenmiştir. 

Yapılan derz ve kozmetik onarım 

çalışmalarında kullanılan onarım 
harcı, kilise içerisinde olduğu gibi 
hidrolik kireç bağlayıcılı olup takri-
ben 2.5/1 oranlarında agrega-bağlayı-
cı içermektedir. 

Resim 39 - 40 - 41: Çan kulesi restorasyon çalışması öncesi ve sonrası

Resim 42-43-44-45: Kilise çatı örtüsü onarımı
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Resim 46 - 47: Kilise batı cephesinin restorasyon çalışması öncesi ve sonrası görünümü

Resim 48: Restorasyon çalışmalarından genel görünüm

Kilise yapısındaki önemli çalışma-
lardan biri de porç alanında yapılan 
güçlendirme çalışmasıdır. Zaman 
içerisinde bu sütunlu ve tonozlu yapı-
nın, ana yapıdan ayrılmaya başlayarak 
deforme olma sürecine,  Osmanlı dö-
neminde yapılan payandalarda yetersiz 
kalmıştır. Porçun yıkılmasını önlemek 
amacıyla, yakın zamanda Kıbrıs Va-
kıflar İdaresi’nce porç yapısında geçici 
destekleme çalışması yapılmıştır. 

Hazırlanmış olan statik projede, 
aşağıya doğru deforme olan tonozla-
rın yerlerine yükseltilmesi, aksından 
çıkarak dışarıya doğru deplase olan sü-

tunların eski konumlarına getirilmesi 
öngörülmüştür. Sütunlar önünde ha-
zırlanacak sehpalar ve hidrolik sistem-
lerle sütunların yerlerine itilmesi ve 
deformasyonların giderilmesi planlan-
mıştır.  Sistemin bu şekilde sabitlen-
mesi için sütun başlıklarının üzerine 
bir kelepçe sisteminin hazırlanması ve 
bu kelepçeler yardımıyla sütunlardan 
sütunlara ve sütunlardan ana yapıya 
uzanan bir gergi sistemi oluşturulması 
planlanmıştır.

Bu doğrultuda porç alanında yapı-
lan çalışmalara, tonoz hattı boyunca ve 
payanda kemerleri altına destek iskele-
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si kurularak başlanmıştır. Projelerde 
detayları verilmiş olan iskele siste-
minin temel özelliği boru tipi iske-
leden oluşması, boruların kelepçeler 
ile birbirine bağlanması ve iskele üst 
noktalarına teleskopik dikme yerleş-
tirilmiş olmasıdır.  Bu yerleştirilen 
teleskopik dikmeler üzerine ahşap 
malzemeler eklenerek tüm tonoz 
iç yüzeylerine destek sağlanmıştır. 
Bu çalışmanın amacında teleskopik 
dikmelerin aynı anda çevrilerek to-
nozların yukarıya doğru itilmesinin 
sağlanması amaçlanmıştır.

Resim 49: Porç alanının çalışmalar öncesi genel görünümü

Resim 51: Porç tonozları altında hazırla-
nan iskele sistemi

Resim 52: Sütunların düzeltilmesi 
çalışmasında kullanılan hidrolik sistemin 
yerleştirildiği sehpalar

Resim 53: Sütunların itilmesinde 
kullanılan hidrolik sistem

Resim 50: Porç alanındaki 
sütunlarda düşeyden sapma 
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Resim 54-55-56-57-58-59-60-61: Kelepçe yerlerinden kalıp alınması ve kelepçelerin 
hazırlanması
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Eğik durumdaki sütunların önle-
rinde, I-profil kirişler kullanılarak, 
hidrolik sistemin yerleştireceği ve 
destek alacağı üçgen biçimli bir sehpa 
sistemleri hazırlanmıştır. Bu sehpa-
ların bir ucu, payandaların dışında 
kalacak şekilde hazırlanan, beton 
kütlelere sabitlenmiştir. Diğer uçları 
ise sütun başlıklarının üzerindeki bir 
kotta belirli bir mesafe bırakılarak 
sabitlenmiştir. Sütun başlıklarının 
ön kısmına gelen kısımlarında bir 
düzlem oluşturulmuş, bu kısma sü-
tunların ve üst yapının tekrar yerle-
rine itilmesi için, krikolu bir hidrolik 
sistem yerleştirilmiştir.

Sütun başlıklarının üst kısmına 
yerleştirilecek kelepçeler için belir-
lenen sabit noktaların alçı ile kalıbı 
alınmış olup, bu kalıplar kullanılarak 
10cm yükseklik ve 1cm kalınlığında 
paslanmaz çelik malzemeden kelep-
çeler hazırlanmıştır. İki parçadan 
oluşan bu kelepçe sistemine gergilerin 
sabitleneceği iki düğüm noktası tasar-
lanmıştır. Bu düğüm noktalarından 
başlamak suretiyle sütundan sütuna 
1’er adet, sütundan ana yapıya 2’şer 
adet gergi çubuğu konulmuştur. Bu 
gergi malzemesi paslanmaz çelik çu-
buklardan hazırlanmıştır. Sütundan 
ana yapıya giden gergilerin uç nokta-
larına yivler açılıp kilise ana duvarın-
dan geçirilerek, kilise içinde duvarda 
hazırlanan paslanmaz çelik plakalara 
ankre edilmiştir.

Porç üzerindeki tüm harçlı mo-
loz dolgu keski, murç vb. el aletleri 
kullanılarak tonoz taşlarının yüzeyine 
ulaşıncaya kadar temizlenmiştir. Or-
taya çıkartılan tonoz taşları arasın-
daki derzlerin açılmasından sonra 
yapısal deformasyonların düzeltilmesi 
çalışmalarına geçilmiştir.  

Tonoz altına kurulmuş olan iskele 
sisteminin uç noktalarındaki telesko-
pik dikmeler aynı anda döndürülerek 
yukarıya doğru bir hareket sağlanmış-
tır. Bir gün içerisinde yaklaşık olarak 
0,5cm - 1cm arasında yukarı bir 
hareket sağlanarak, sütunlar üzerin-
deki yük hafifletilmiştir. Her yukarı 
itme çalışması sonrasında, sütunlar 
önündeki hidrolik sistem kullanılarak 
yükü alınmış olan sütunlar ve üst ya-
pının eski yerine itilmesi sağlanmış-
tır. Bu yükseltme ve itme çalışması 
yaklaşık olarak 20 günlük bir sürede 
gerçekleştirilmiş olup, tonozlardaki ve 
sütunlardaki deformasyon giderilmiş, 
akabinde gergi demirleri sabitlene-
rek sistem kararlı hale getirilmiş-
tir. Dolgunun alınmasından sonra 
derzleri temizlenen tonozlarda tekrar 
derz onarımları yapılmıştır. Bu derz 
onarım çalışması esnasında tonoz 
taşlarının iyice sıkıştırılması sağlan-
mıştır. Sonrasında tüm tonoz üstleri, 
hafif agrega içeren 5cm kalınlığındaki 
kireç harcı ile örtülmüştür.  Alınmış 
olan moloz dolgunun yerine hafif bir 
malzeme olan tuğla malzemeden bir 
dolgu yapılmıştır. Son olarak izolas-
yon çalışması yapılarak dolgu çalış-
ması tamamlanmıştır.

16. yüzyıl ve 20. yüzyıl arasında 
inşa edilen Manastır yapısı, birbiri ile 
bağlantılı 3 ana bölümden oluşmak-
tadır. Diğer yapılar için restorasyon 
projeleri hazırlanmış olup, kapsamlı 
koruma onarım uygulamalarının 
bütçe yetersizliğinden ötürü ilerleyen 
zaman içerisinde yapılması planlan-
maktadır. Proje dahilinde manastır 
yapılarında yapılan çalışmalar, önle-
yici koruma çalışmaları olup, hasar 
oluşumlarının azaltılmasına yönelik-
tir. Yine mevcut projelerde de ayrın-



175KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2012

tılı olarak belirtilmiş olan bu önleyici 
koruma çalışmalarında, manastır 
yapısına ait duvarların desteklenme-
si ve yapıların geçici bir çatı örtüsü 
ile örtülmesi öngörülmüştür. Bu 
doğrultuda yapı iç mekanları ve dış 
cephelerinde birbirine bağlantılı boru 
tipi iskele sistemi hazırlanmıştır. Bu 
iskele sisteminde galvanize edilmiş 
boru tipi demir malzeme, galvanize 
edilmiş kelepçe sistemi ve teleskopik 

dikmeler kullanılmıştır. Kullanı-
lan teleskopik dikmeler ile duvarlar 
içeriden ve dışarıdan karşılıklı olarak 
desteklenerek, duvarlardaki olası 
hareket oluşumlarının önüne geçil-
miştir. Bu iskele sistemi ile bağlantılı 
olarak yapı kompleksinin üzeri pvc 
malzemeden üretilen su ve uv geçi-
rimsiz malzemeler ile örtülerek yapı 
hasar verici etmenlere karşı geçici üst 
örtü ile koruma altına alınmıştır.

Resim 62 - 63: Tonoz üzerinde yapılan sabitleme ve yeni dolgu çalışmaları

Resim 64: Porçta yapılan güçlendirme ve restorasyon çalışması sonrası görünüm
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Resim 65-66-67-68: Manastır yapılarında yapılan önleyici koruma çalışmalarından örnekler
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KÂRGİR YAPILARDA GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ON STRENGTHENING INTERVENTIONS OF 
MASONRY STRUCTURES

Masonry structures stay standing today because of they built up with 
relatively more resistant materials to external factors. But they deteriorate and 
lose power in time.
Types of interventions for protection of immovable cultural assets classified as; 
A. Conservation 
B. Limited intervention 
C. Reconstruction
Types of interventions in limited intervention group (B) are;
 Consolidation, strengthening
 Cleaning 
 Integration
 Renovation

Causes of deterioration:
 Individual causes
 Natural causes 
 Social reasons

Types of deterioration:
 Physical deterioration 
 Functional deterioration 
 Environmental deterioration
 Economic deterioration 

The subject of this study is the strengthening interventions which are taken as 
a measure of  mostly physical deteriorations, for the protection of immovable 
masonry cultural assets.

Keywords: Masonry Buildings, Reinforcement/Strengthening Interventions, 
Consolidation, Deterioration. 

      ABSTRACT 

Prof. Dr. Oğuz Ceylan1 

  Kargir yapılar, dış etkilere nispe-
ten daha dayanıklı malzemelerle inşa 
edildikleri için günümüze kadar ayakta 
kalabilmişler, ancak zaman içerisinde 
çeşitli etkenlerle yıpranmışlar ve belli 

bir güç kaybına uğrayarak günümüze 
ulaşabilmişlerdir. 

Korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlıklarına uygulanabilecek müdahale 
türleri; 

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
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A. Özgün niteliğinde koruma,
B. Sınırlı müdahalelerle koruma,
C. Yeniden yapma
olmak üzere 3 grupta toplana-

bilmektedir. Sınırlı müdahalelerle 
koruma grubunda yer alan müdahale 
türleri ise;

 Sağlamlaştırma, güçlendirme
 Temizleme,
 Bütünleme,
 Yenileme

olmak üzere, 4 ana başlık altında 
toplanabilir.

Günümüze yıpranmış ve güç 
kaybına uğrayarak ulaşabilen kültür 
varlıklarının yıpranma nedenleri;

 Bireysel nedenler,
 Doğal nedenler,
 Toplumsal nedenler,

olmak üzere 3 ana başlık altında 
incelenebilir. 

Kültür varlıklarının yıpranma 
türleri ise;

 Fiziksel yıpranma,
 İşlevsel yıpranma,
 Çevresel yıpranma,
 Ekonomik yıpranmadır.

Taşınmaz kârgir kültür varlıkları-
nın korunmaları konusunda gündeme 
gelen ve bu çalışmanın konusunu 
oluşturan güçlendirme uygulamala-
rı, fiziksel yıpranma sonucuna bağlı 
olarak gelişmekte ve çeşitli yöntemlerle 
önlem alınmasını zorunlu kılmaktadır. 

Fiziksel yıpranmalar;
 Dış tehditler (doğal afetler, ısı 

farklılıkları, nem, savaşlar),
 İç tehditler (öz malzemedeki 

kayıplar)
ana başlıkları altında karşımıza 

çıkmaktadır.
Koruma olgusu disiplinler arası 

bir eylemdir. Korumanın ölçeğine 
ve bozulma nedenlerine, dolayısıyla 

müdahalenin derinliğine bağlı olarak 
birlikte çalışılması gereken disiplin-
lerin sayısı değişir. Korumanın ölçeği 
ile bağlantılı olarak korumaya katılan 
disiplinlerin sayısı artabilir veya azabi-
lir. Koruma; bilimsel araştırmadan yö-
netim sorunlarına, bir teknisyenin ya 
da ustanın uğraşılarından, yayınlara ve 
politikalara kadar  uzanan çok sayıda 
düşünce ve eylemle ilişkilidir.  

Günümüze yıpranmış ve güç kaybına 
uğrayarak ulaşabilen kârgir kültür var-
lıklarının güçlendirilmeleri uygulamala-
rında öncelikle yapıda oluşmuş hasarla-
rın gözlemlenmesi, nedenlerinin tespit 
edilmesi ve bu hasarların güncel rölöve 
çizimlerine aktarılması gereklidir. 

Yapıda oluşmuş olan çatlakların 
ve ayrılmaların sürekli takibi için özel 
cihazların yapıda uygun yerlere yerleş-
tirilmesi ve izlenmesi gereklidir. Bir 
diğer önemli konu ise yapıda mevcut 
malzemelerin laboratuar tetkiklerinin 
yapılması ve kullanılacak öneri malze-
me ve karışımların tespitidir.

Bazı yapılarda acil/geçici müdaha-
lede bulunulması gerekebilir. Yapıda 
bu durumda yapı statiği konusunda 
uzman kişilerce önlem alınması gereke-
cektir ve hesaplama sonucunda belirle-
necek kesit ve tipte malzemelerle yapı 
askıya alınacak veya güçlendirilecektir.

Tarihi yapıların onarımında/
güçlendirilmesinde yapının özgün 
malzemesine ek olarak, paslanmaz 
çelik, niteliği yükseltilmiş ahşap 
(lamine ahşap), reçineler, FRP gibi 
kullanılabilecek pek çok malzeme 
bulunmaktadır. Venedik Tüzüğü’ne 
göre koruma uygulamalarında bu tür 
malzemenin kullanılabilmesi için gele-
neksel malzemenin yetersiz olduğunun 
belirlenmesi gerekmektedir. Onarım 
ve güçlendirmede kullanılacak her 
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türlü malzemenin kimyasal, fiziksel ve 
mekanik özelliklerinin yapıda mevcut 
olan malzemeler ile zaman içerisinde 
uyum sorunu yaratmayacak ve gerek-
tiğinde yapıdan hasarsız bir biçimde 
uzaklaştırılabilecek özellikte olması 
gerekmektedir.

Güçlendirme Uygulamalarında 
Yöntem
I. Özgün, Geleneksel Sistemlerin 

İhyası
II. Tahkik (Yetersiz Olma Durumu)
III. Çağdaş Malzeme ile Güçlendirme

Korunması Gerekli Kültür Var-
lıklarında Uygulanacak Güçlendirme 
Sistemleri:

 Kültür varlığını yıpratmamalı
 En az müdahale ile uygulanmalı
 Gerektiğinde geri alınabilmeli
 Ayırt edilebilmeli

Resim 3-4: Urfa’dan kârgir yapı örnekleri

Resim 5-6: 
Kârgir 
duvarlarda 
hasarlar

Resim 7-8: 
Atik Valide 
Külliyesi’nde 
sütun başı 
hasarları

Resim 1: Süleymani-
ye’de kârgir konut

Resim 2: Küçük 
Ayasofya Camii
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Resim 9: Nusretiye 
Camii Hasarları

Resim 10-11: Kârgir 
yapı hasarları

Resim 13: Fatih Camii hasar tespit 
paftası örneği

Resim 14: Fatih Camii müdahale paftası örneği

Resim 12: 
Atik Va-

lide Külli-
yesi’nde 

hasara 
yol açan 

kökler

Resim 15-16: Kârgir yapılarda ölçümleme
Resim 17: Bologna-Garisenda Kulesi’nde 
yapı hareketlerinin izlenmesi

Resim 18-19-20: Ravenna-San Vitale’de Payandalar
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Resim 21-22: Heyelana karşı payandalama 
– Urfa

Resim 23-24: Kârgir Yapılarda Güçlendirme 
Örnekleri – Roma

Resim 25-
26-27: Kârgir 
Yapılarda 
Güçlendirme 
Örnekleri – 
Bologna

Resim 28: 
Ahi Çelebi 
Camii’nde 
kuşaklama
Resim 29: 
I. Mahmut 
Kütüphane-
si’nde kuşak-
lama

Resim 30-31: 
Bologna-Garis-
enda Kulesi’nde 
Güçlendirme
Resim 32: 
Topkapı Sarayı 
- Gülhane 
Hastanesi’nde 
güçlendirme
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Resim 33-34: Kârgir yapıda güçlendirme 
– Floransa

Resim 36: Roma Forumu’nda güçlendirme 
örnekleri

Resim 37: R

Resim 38-39: Colosseum’da güçlendirme

Resim 
40-41-42: 
Ahşapta 
güçlendirme 
– Ferrara 
Fuarı

Resim 35: Floransa’da payanda 
güçlendirmeleri
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Resim 43: 
Ahşapta 
güçlendirme 
– Bologna
Resim 44: 
Kemerde 
güçlendirme 
– Bologna

Resim 45-46-47: Kasımpaşa – Divanhane’de güçlendirme, askıya alma

Resim 49-50-51-52: Fatih – Feyzullah Efendi Medrese-
si’nde Güçlendirme Çalışmalarında Modelleme

Resim 48: Fatih – Feyzullah 
Efendi Medresesi’nde 
Güçlendirme
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Resim 53: Kârgir Yapılarda Onarım – Atik 
Valide Külliyesi

Resim 54: Beyoğlu - Hüseyin Ağa 
Camii’nde güçlendirme çalışmaları

Resim 55: Kasımpaşa – Divanhane’de 
güçlendirme

Resim 56-57-58-59: Fatih Camii 
güçlendirme çalışmaları

Resim 60: 
Kalemişi 
güçlendirme 
çalışmaları – 
Floransa
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Resim 61: Kalemişi 
güçlendirme çalışmaları – 
Aksaray Valide Camii

Resim 62-63: Fatih Camii minaresi güçlendirme 
çalışmaları

Resim 64-65: Fatih Camii 
revaklarında güçlendirme 
çalışmaları

Resim 66-
67-68: Fatih 
I. Mahmut 
Kütüphane-
si’nde kubbe 
güçlendirme 
çalışmaları

Resim 69: Fatih I. Mahmut 
Kütüphanesi onarım sonrası

Resim 70: Fatih Camii sütun başı 
güçlendirmesi
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Resim 
71-72: 
Edirnekapı 
Mihrimah 
Camii 
hasarları

Resim 73-74-75: Edirnekapı 
Mihrimah Camii güçlendirme 
çalışması

Resim 76: Bologna Kent Tarih 
Müzesi’nde güçlendirme
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Resim 77-
78-79-80: 
Beyoğlu 
Hüseyin Ağa 
Camii’nde 
Güçlendirme
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KOCA RAGIP PAŞA KÜTÜPHANESİ SIBYAN MEKTEBİ 
REVAK GERGİLERİNİN ONARIMI

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk planlı kütüphanelerinden biri olan Koca 
Ragıp Paşa Kütüphanesi III. Osman ve III. Mustafa dönemlerinin sadrazamı 
Koca Ragıp Paşa (1699-1763) tarafından yaptırılmıştır. Cadde yönünde dük-
kanlar ve sıbyan mektebi avluda ise kütüphane yapısı ile Koca Ragıp Paşa’nın 
türbesinin bulunduğu yapı kompleksi 1763 yılında yapılmıştır. Süleymaniye 
Kütüphanesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren yapı, 1999 depreminde  
hasar gördükten sonra onarım çalışmaları için kapatılmıştır. 

Bu çalışmada yapı kompleksinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarından; 
gergi demirlerindeki korozyonun neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi için 
günümüze kadar yapılan alışılagelmiş uygulamaların uygunlukları irdelenecek 
ve bir çözüm önerisi sunulacaktır.

THE TIE BEAM REPAIRS OF ELEMENTARY SCHOOL OF 
KOCA RAGIP PAŞA LIBRARY

Koca Ragıp Paşa Library which is one of the earliest example for an 
organised library of Ottoman Empire, is built by Koca Ragıp Paşa - the grand 
vizier of III. Osman and III. Mustafa. The complex which is composed of shops 
located on basement, a primary school at upstairs on the street side with a 
library building and a tomb in the courtyard, is built in   1763. The buildings 
served its function as a library attached to Directorate of Süleymaniye Library 
till they got damaged in the earthquake in 1999.

In this study, the suitability of the ongoing implementations about the corro-
sion of iron tie beams are examined and a new proposal will be offered.

Anahtar Sözcükler: Koca Ragıp Paşa, kütüphane, 18. yüzyıl, gergi onarımı.

Keywords: Koca Ragıp Paşa, library, 18th century,  repair of iron tie beam.

      ABSTRACT 

      ÖZET 

Prof. Dr Turgut Kocatürk1 
Y.Mimar Rest. Uzm. Ahmet Selbesoğlu2

1 YTÜ Rektör Yardımcısı, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Mekanik Anabilim Dalı e-posta: 
kocaturk@yildiz.edu.tr
2 Yıldız Sarayı Kontrollük Amiri, e-posta: ahmetselbesoglu@mynet.com - ahmetselbesoglu@gmail.com
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  Tarihçe
Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi III. 
Osman ve III. Mustafa dönem-
lerinin sadrazamı Koca Ragıp 
Paşa (1699-1763) tarafından 
yaptırılmıştır (Gravür 1). Osman-
lı İmparatorluğunun ilk planlı 
kütüphanelerinden biridir. Halkı 
bilgilendirme çabalarının önemli 
bir örneği olan ve kendi adını taşı-
yan, Laleli Ordu Caddesi üzerinde, 
Beyazıt Aksaray istikametinde sol-
da, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’nin karşısında bulun-
maktadır. Mimarının; Mimar 
Tahir Ağa olduğu sanılmaktadır, 
ancak bu konuda kesin bir bilgi 
mevcut değildir. 

Yapımına Ağustos 1761’de 
başlanmış; Mart 1763’te ise inşaat 
tamamlanmıştır. Günümüzde 
Süleymaniye Kütüphanesi Müdür-
lüğü’ne bağlı olarak hizmet veren 
bir yazma eserler kütüphanesi 
olarak kullanılmaktadır. Sıbyan 
Mektebi yakın geçmişte Kütüpha-
neler Tasnif Komisyonu Bürosu 
olarak kullanılmış; 1954’te “Ragıp 
Paşa Çocuk Kütüphanesi“ adıyla 
düzenlenerek, günümüzde de aynı 
işlevi sürdürmesi sağlanmıştır.

Kütüphanede İslami bilimler 
başta olmak üzere, tarih, edebiyat 
ve diğer Şark ilimlerini kapsayan 
konularda, çoğunluğu Arapça 
eserlerin yer aldığı koleksiyonlarda 
toplam 1.274’ü yazma, 1.704’ü 
eski harfli basma eser vardır. 
Yeni harfli derleme adedi 9.000 
civarındadır. Kütüphane, 1999 
yılında yaşanan depremde zarar 
görmesi sebebiyle geçici olarak ka-
patılmıştır (Çizim 1, Harita1-2).

Gravür 1: Koca Ragıp Paşa (ÜNVER S. Arşivi)

Çizim 1: Vaziyet Planı
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Mimari Özellikler
Ordu Caddesi üzerinde karşılıklı iki 
mermer merdivenle ulaşılan dış kapı-
sının üzerinde “Maşallah burada de-
ğerli kitaplar bulunur” anlamında bir 
kitabe yer almaktadır. 2500 m2’lik 
alan üzerinde inşa edilmiş olan yapı 
topluluğunun Ordu Caddesi’ne bakan 
yöndeki binasının zemin katında 
dükkanlar, üst katında ise Sıbyan 
mektebi yer almaktadır.

Külliye yapısının girişe göre sağ 
tarafında tuvaletler, sol arka tarafın-
da meşruta (lojman) binası yer almak-
tadır. İç avlunun ortasında bulunan 
kütüphane yapısı 5 odalı bodrum 
üzerine inşa edilmiştir. Ana bina giri-

şi ile külliye girişi aynı aks üzerinde-
dir. Mermer söveli ve mermer kemerli 
ana bina giriş kapısı kündekâri bir 
işçilikle süslüdür. Bina girişinin sağ 
ve sol taraflarında iki oda bulunmak-
tadır, bu odaların 20.yüzyıl başında 
eklendiği ve idari ofis olarak kullanıl-
dığı düşünülmektedir.

Doğal ışıkla aydınlatılan, tek oku-
ma salonlu, kubbeli kütüphane binası 
Koca Ragıp Paşa’nın mezarının yer 
aldığı orta avludadır. Kütüphanenin 
kitap deposu, dönemin diğer kütüp-
hanelerinden farklı olarak, okuma 
salonunun ortasında olup metal 
parmaklıklı bir şebeke ile bölünmüş-
tür. Bunun amacı ana kubbe pen-

Harita 1: Pervitch Haritaları (1936)

Gravür 2: Ragıp Paşa Kütüphanesi
İç mekan görünümü, Verico

Harita 2: Alman Mavileri (1913)

Gravür 3: Ragıp Paşa Kütüphanesi İç 
mekan görünümü, C.L.Lingée
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cerelerinin, doğal ışığın iç mekanın 
kenarlarına vuracak şekilde tasarlan-
mış olmasıdır. Bu durum kütüphane 
binasının fonksiyonel olarak plan-
landığının en çarpıcı göstergesidir 
(Gravür 2-3). 

Ortadaki büyük (ana) kubbenin 
altında, kitap dolaplarının muhafa-
zası olan müzeyyen metalden kafes 
bulunur. Yapılan araştırma raspası 
sonucunda kafesin orijinal halinin 
varaklı olduğu tespit edilmiştir. Kafes 
ile çevrili kitap dolaplarının kapakları 
müzeyyen bir işçilik sergilemektedir. 
Dolaplarda; üst kısmı açılır, telli ka-
pak ile asıl kapağın tümü açılmadan 
dolabın içinde hangi eserlerin olduğu-
nun görülebilmesi sağlanırken ayrıca 
eserlere ulaşabilmek için kapak ikin-
cil olarak tamamen açılabilir şekilde 
tasarlanmıştır. Kitap dolabının üzeri 
varaklı çiçek bezemeleri ile süslüdür. 

Bina, girişinden yukarıya doğru 2 
sıra 21’er adet ve ana kubbenin içinde 
de 8 adet olmak üzere toplam 50 
adet pencere ile aydınlatılmaktadır. 
Ayrıca alt katta yer alan beş odayı 
aydınlatan 11 adet pencere bulun-
maktadır. Bu pencereler girişte kare 
planlı, içten kepenkli, dıştan lokma-
lı parmaklıklıdır. İçlik pencereler; 
muhdes ahşap kemerli pencereler ile, 
dışlık pencereler ise muhdes fil gözü 
desenli alçı revzenler ile değiştirilmiş-
tir. Ana kubbede sekiz adet aydınlat-
ma penceresi mevcuttur. Ancak bu 
pencerelerin tasarımları hakkında bir 
bilgiye ulaşılamamıştır. Muhdes içlik 
pencerelerin sökümü sırasında elde 
edilen veriler, bir dönem içeride renk-
li vitray içlik pencerelerin yer aldığını 
göstermektedir.

Bina giriş katındaki İlk sıra 
pencereleri çevreleyen duvarlarda 

18. yüzyıl üslûbu uçuk mavi renkte 
12.5x12.5cm kare ve 6.5x13cm öl-
çülerindeki bordürlerden oluşan bitki 
ve çiçek desenli çiniler mevcuttur. 
Bu çinilerin hemen üst sırasında iç 
cepheyi boydan boya çevreleyen 40cm 
yüksekliğinde, mermerden kabart-
malı ve altın varak süslemeli bir ayet 
bordürü yer alır.

Kütüphane binası kenarları 14m 
olan kare planlı bir yapıdır. Binayı 
örten biri ana kubbe olmak üzere yedi 
kubbe ve altı tonoz bulunmaktadır. 
Bir ana kubbe, dört küçük kubbe ve 
dört tonozdan oluşan asıl iç mekanı 
sütunlara oturmuş kemerler taşımak-
tadır. İlk giriş revak kısmında bir kü-
çük tonoz kapıdan girildiğinde sağ ve 
sol odaların üzerini örten iki kubbe 
ve onların arasında hemen girişin üst 
kısmında da bir tonoz bulunur. Bu 
kemer ve tonozların yapılan en son 
çalışmada son derece basit kalemişi 
çalışması ile örtülü olduğu görülmüş 
fakat restorasyon çalışması sırasında 
yapılan kalemişi araştırma raspası 
sonucu kubbe ve tonozların üzerinin 
ilk yapılış tarihinden bugüne kadar 
beş defa boyandığı ve kendi dönemin-
de 18. yüzyıl barok üslupla yapılmış 
olduğu görülmüştür.

Koca Ragıp Paşa Külliyesi   
Sıbyan Mektebi 
Kütüphaneye ulaşmak için, caddeye 
bakan tonozlu dehlizden geçilerek 
avluya girilir. Tonozlu girişin bulun-
duğu caddeye bakan ilk bina 1954’e 
kadar Sıbyan Mektebi, daha sonra 
İl Halk Kütüphanesi’ne bağlı Çocuk 
Kütüphanesi olarak kullanılmıştır. 
1999 depreminden bu yana onarım 
dolayısı ile kapalıdır. Dikdörtgen 
planlı mekân bir büyük, yedi küçük 
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tonozla örtülüdür. Avluya ve caddeye 
bakan altışar penceresi ile günün her 
saati aydınlık olan, 90 kişilik okuma 
salonu bulunmaktadır. 

Genellikle cami, medrese ve diğer 
yapılarda sütunlar üzerine oturan son 
cemaat mahali ve revakları taşıyan 
sütun başlıklarında yüklerden gelen 
basınç ve gergi demirlerinin koroz-
yonu neticesinde metal sistemde ge-
nişlemeler nedeniyle sütun ve sütun 
başlıkları, bilhassa sütun başlıkları 
yatay ve düşey düzlemlerde çatlaklar 
ve ayrılmalar görülmektedir. Sütun 
başlıklarına dışarıdan monte edilen 
metal çember ve korozyonu yavaşla-
tan kimyasal uygulamaları sistemin 
işlevini sürdürebilmesi çabasında 
yeterli görülmemektedir. Bu nedenle 
1999 depreminde ağır hasar geçir-
miş olan sıbyan mektebi revaklarının 
sütun başlıklarının değiştirilmesine 
karar verilmiştir.

Kârgir yapı elemanlarının çekme-
ye çalışmadığı veya çok az çalıştığı 
bilinmektedir. Bu nedenle kubbeleri 
destekleyen kemerlerin üzerlerine et-
kiyen yükler ile yanal yönde açmama-
sı için kemerin formunun korunma-
sına yardımcı olmak amacıyla demir 
veya ahşap gergiler kullanılmaktadır. 
Bu gergiler sütun başlığı içinde oluş-
turulan bir yuvaya oturtulan halka-
nın içine kıvrılmakta ve kıvrılan gergi 
ile halka arasına, çeşitli nedenlerle 
oluşan hareketlerde enerji sönümlen-
mesi görevi yapan ve ayrıca belirli bir 
düzeye kadar harekete imkan sağla-
yan kurşun dökülmektedir. Uçlardaki 
gergiler ana duvarlara bağlı olup 
ara açıklıklardaki gergilerle sütun 
başlığı içindeki halkalar vasıtasıyla 
irtibatlandırılmıştır. Zamanla çeşitli 

etkenlerle sütun başlığı içinde kalan 
halka etrafına ulaşan nem, rutubet, 
su nedeniyle halka ve halkanın içine 
kıvrılan gergi paslanmakta, paslanan 
demirler genleşerek içinde bulun-
dukları sütun başlığını çatlatmakta 
ve hatta bu başlıklarda kopmalara 
neden olmaktadırlar. Ayrıca, sütun 
başlığı içindeki halkadaki korozyon o 
derece ileri düzeyde paslanmaktadır 
ki halkanın bir tarafı tamamen kopup 
diğer kısımlardan ayrılabilmektedir. 
Sütunların ana duvarlara göre kısıtlı 
hareketlerine sütun başlığı içindeki 
halka ile bu halkanın içine kıvrılan 
gerginin arasındaki kurşun müsaade 
etmektedir. Bu durumda kurşun bir 
sönümleyici görevi de görmektedir. 
Bununla birlikte, birçok uygulamada, 
korozyon durumunda sütun başlı-
ğında bir çatlak veya parçalanma 
olduğunda sütun başlığı dışarıdan 
demir bir halka ile sarılmaktadır. Bu 
durumda, eğer sütun başlığı içindeki 
halka korozyon nedeniyle kopmuşsa 
ana duvarlarla sütunlar arasında-
ki göreceli hareketlerde dış halka 
ile sütun başlığı içine dönen gergi 
arasındaki mermer sütun başlığı daha 
da hasar görecektir. Ayrıca, göreceli 
hareket ve deprem olmadığı durumda 
bile korozyonun artarak devam edece-
ği düşünüldüğünde, böyle dışarıdan 
sarılıp onarılmaya çalışılan sütun 
başlıklarında kısa süre sonra yeniden 
çatlaklar oluşacak ve bunların boyut-
ları sürekli artacaktır. 

Bu çalışmada gergi demirlerindeki 
korozyonun neden olduğu olumsuz-
lukların giderilmesi için günümüze 
kadar yapılan alışılagelmiş uygulama-
ların uygunlukları irdelenecek ve bir 
çözüm önerisi sunulacaktır.
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Kârgir Yığma Yapı
Yığma kârgir yapılar taş, tuğla, ker-
piç gibi çok çeşitli malzemenin üst 
üste yerleştirilerek zati ağırlıkları ile 
ortaya çıkan sürtünme kuvvetinden 
veya harcın bağlayıcılığından faydala-
nılarak elde edilen yapılardır. 

Bu yapılarda temel, duvar, kemer, 
pandantif (Türk üçgeni, bini), kubbe, 
tonoz, gergi, volta döşeme, ahşap 
döşeme gibi taşıyıcı sistem elemanları 
ortaya çıkmaktadır.  

Tarihi kârgir yığma yapıların ona-
rımlarında ve taşıyıcı sistem iyileştirme-
lerinde öncelikle yapının mevcut duru-
munun sağlıklı olarak tespiti, oluşan 
temel oturmasına bağlı olarak duvarların 
düşeyden sapması ve duvar çatlakları 
gibi hasarların artıp artmadığı, gergile-
rin korozyona uğrayıp uğramadıkları ve 
mesnetlerinden sıyrılıp sıyrılmadıkları-
nın tespiti gerekmektedir. 

Geleneksel Yapı Taşıyıcı  
Sistemlerine Müdahalede Dikkat 
Edilmesi Gereken Hususlar
 Tarihi yapılarda, taşıyıcı sistemin 

malzemesi ve kurgulanması gereği 
taşıyıcı sistem  oluşturulmasında ha-
cimlere, alanlara ve kesitlere ihtiyaç 
vardır. 
 Yıpranmış olan yapılar dönemleri-

ne ait, uzun yıllar sürecinde ken-
dilerini ispatlamış, birim malzeme 
ve bağlayıcı malzeme kullanılarak 
onarılmalıdırlar. 

Kemer, kemer gergileri ve kubbe
Gergiler; ahşap veya demirden inşa 
edilen, kemer ayaklarının ana du-
varlara göre veya kesişen duvarla-
rın birbirlerine göre göreceli yatay 
hareketlerini sınırlandıran yığma yapı 
taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Kemer Gergileri
Bilindiği gibi kârgir yapı elemanları 
çekmeye çalışmamaktadır. Bu neden-
le kubbeleri destekleyen kemerlerin 
üzerlerine etkiyen yükler etkisinde 
açma yapmaması için kemerin for-
munun korunmasına yardımcı olmak 
amacıyla demir veya ahşap gergiler 
kullanılmaktadır. Bu gergilerin uçları 
90o bükülerek sütun başlığı içinde 
oluşturulan yuvaya yerleştirilen hal-
kanın içine oturtulmaktadır. Bükülen 
gergi kısmı ile halka arasına, çeşitli 
nedenlerle oluşan hareketlerde enerji 
sönümlenmesi görevi yapan ve ayrıca 
belirli bir düzeye kadar harekete 
imkan sağlayan kurşun dökülmekte-
dir. Uçlardaki revakların gergileri ana 
duvarlara bağlı olup, ara açıklıklar-
daki gergilerle sütun başlığı içindeki 
halkalar vasıtasıyla irtibatlandırıl-
mıştır. Deprem esnasında kurşun bir 
sönümleyici görevi de görmektedir.

Resim 1 - 2’de Koca Ragıp Paşa 
Kütüphanesi’nin avlusunda karşıla-
şılan ve nereye ait olduğu bilinmeyen 
bir sütun başlığı görülmektedir. Re-
sim 1’de sütun başlığının alt yüzün-
deki zıvana, Resim 2’de ise üst yüz-
deki halka ve halkanın içerisindeki 
gergi demiri yuvaları görülmektedir. 
Halkadaki gergi demiri yuvalarına 
dikkat edilirse söz konusu sütun baş-
lığının bir köşe sütun başlığı olduğu 
anlaşılmaktadır.

Zamanla çeşitli nedenlerle sütun 
başlığı içinde kalan halka etrafına 
ulaşan nem, rutubet, su nedeniyle 
halka ve halkanın içine kıvrılan gergi 
paslanmakta, paslanan demirler 
genleşerek içinde bulundukları sütun 
başlığını çatlatmakta ve hatta bu baş-
lıklarda kopmalara neden olmaktadır 
(Resim 3-4).
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Resim 1: Bir sütun başlığı, üst kısmı 

Resim 3: Alışılagelen uygulamanın 
yetersizliği

Resim 5-6: Alışılagelen uygulamaya örnek - ilave gergi teşkili, genel görüntü

Resim 7-8: 
Alışılagelen 
uygulamaya 
örnek - ilave 
gergi teşkili, 
detay görüntü

Resim 2: Bir sütun başlığı, alt kısmı

Resim 4: Alışılagelen uygulamanın 
yetersizliği, detay
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Ayrıca, sütun başlığı içindeki hal-
kadaki korozyon o derece ileri düzeye 
ulaşmaktadır ki halkanın bir tarafı 
tamamen kopup diğer kısımlardan 
ayrılabilmektedir (Resim 4). Alışı-
lagelen ve çokça başvurulan uygu-
lamada, korozyon nedeniyle ortaya 
çıkan genleşme neticesinde sütun 
başlığında çatlama veya parçalanma 
olduğunda sütun başlığı dışarıdan 
demir bir halka ile sarılmaktadır. Bu 
durumda, eğer sütun başlığı içindeki 
halka korozyon nedeniyle kopmuşsa 
ana duvarlarla sütunlar arasında-
ki göreceli hareketlerde dış halka 
ile sütun başlığı içine dönen gergi 
arasındaki mermer sütun başlığı daha 
da hasar görecektir. Ayrıca, göreceli 
hareket ve deprem olmadığı durum-
da bile korozyonun artarak devam 
edeceği düşünüldüğünde, böyle dışarı-
dan sarılıp onarılmaya çalışan sütun 

başlıklarında kısa süre sonra yeniden 
çatlaklar oluşacak ve bunların boyut-
ları sürekli artacaktır. 

Alışılagelen uygulamalar Resim 
5-6-7-8-9’da görülmektedir.

Çözüm Önerisi
Çözüm olarak kemerlerin askıya alı-
nıp korozyonlu halka ve gergi demir-
lerinin paslanmaz halka ve gergi de-
mirleriyle değiştirilmesi önerilmekte 
olup söz konusu işlemin yapılabilirli-
ği izleyen paragraflarda izah edilmeye 
çalışılacaktır (Çizim 2)

Çelik sehpalar ve kemerin for-
muna uygun çelik kalıplar ayrı ayrı 
oluşturulduktan sonra aralarında 
bulunan krikolar kullanılarak kemer-
ler sütun başlığı üzerindeki ilk taşın 
alınabileceği kadar yüklenir. Böylece 
gergi demirleri yerlerinden çıkarıla-
bilir, sütun başlıkları da çıkarılarak 
uygun tezgahlarda tamir edilebilir. 

Resim 9: 
Alışılagelen 
uygulamaya 
örnek - ilave 
gergi teşkili, 
duvara 
montesi detay 
görüntüsü

Çizim 2:  
Modellemesi 
yapılan Askıya 
alma sistemi
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Daha sonra paslanmaz gergi 
kuşağı oluşturulup yuvasına 
konulduktan sonra sütun 
başlığı, gergi demirleri ve sü-
tun başlığı üzerindeki taşlar 
yerlerine konulabilir.

Uygulama
Resim 10’da uygulamanın 
gerçekleştirildiği cephenin 
fotoğrafı yer almaktadır.

Resim 11 -12’de gergi 
kılıcının duvara gömülü 
olduğu köşe ve gergi kılıcı ve 
gergi demirinin korozyonu 
nedeniyle ortaya çıkan duvar 
hasarı görülmektedir.

Resim 13-14’de gergi de-
mirinin korozyonu nedeniyle 
ortaya çıkan kemer ve sütun 
başlığı hasarı görülmektedir.

Resim 15’de gergi kılıcının 
duvara gömülü olmadığı cep-
he görülmektedir. Bu cephede 
korozyon nedeniyle herhangi 
bir hasar ortaya çıkmamıştır.

Resim 
10: Koca 
Ragıp Paşa 
Kütüphanesi, 
Sıbyan 
Mektebi, 
arka cephe 
görünüşü

Resim 11-12: Gergi kılıcının duvara gömülü olduğu 
cephe ve komşu cephedeki hasar

Resim 13: Korozyon 
nedeniyle kemer 
hasarı 

Resim 14: Korozyon 
nedeniyle sütun başlığı 
hasarı
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Resim 16-17-18-19-20-21 askıla-
ma sistemi gösterilmiştir.

Resim 22 ile Resim 49 arasındaki 
fotoğraflar ile;

Üzengi taşının sökülmesi, yeni 
üzengi taşının hazırlanması, sütun 
başlığının sökülmesi, yerinden alınan 
kırık sütun başlığı metal dikişlerle 
tutturulması ve sağlamlaştırılarak ko-
rumaya alınması, sütun başlığından 
çıkartılan metal (bakır) elemanların 
temizlenip tekrar kullanılması için 
korumaya alınması, sütun gövdesi ile 
sütun başlığını birleştiren demir zıva-
nanın temizlenip sülyenlenerek tekrar 
kullanıma hazır hale getirilmesi, ger-
gi demirlerinin birleştiği dikdörtgen 
kesitli demir halkanın ve kurşunun 
eski sütun başlığından sökülmesi, 

Resim 15: Gergi kılıcının duvara gömülü 
olmadığı cephe

Resim 16-17: Çelik askılama sistemi ve krikolar

Resim 18-19: Duvarın yanal hareketini 
önleyen payanda sistemi
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Resim 20: Duvarın yanal hareketini 
önleyen payanda     

Resim 23-24: Sütun başlığının sütun gövdesiyle birleştiği noktadaki bakır bileziğinısıtılması 
yoluyla bilezik ile kagir elemanlar arasındaki kurşunun eritilerek çıkarılması

Resim 21: Duvarın yanal hareketini 
önleyen payanda

Resim 22: Üzengi taşının yerinden çıkarılması ve yenisinin hazırlanması

temizliğinin yapılması, sülyeninin 
sürülmesi ve tekrar kullanılmamasına 
karar verilerek korumaya alınması, 
gergi demirinin sökümü, önceden du-
varın içine gömülü olan kılıcı duvar 
yüzüne almak için yapılan uzatma, 
aslına uygun olarak mermerden yeni 
bir sütun başlığının imal edilmesi, 

özgün zıvananın ve bakır bileziğin 
yerlerine takılması ve kurşunla sa-
bitlenmesi, sütun başlığının zıvanası 
vasıtasıyla sütuna, sütun başlığı ile 
sütun arasına kurşun dökülmesi, 
halkanın yerine yerleştirilmesi ve 
boşlukların kurşunla doldurulması, 
sütun başı üst yüzüne kurşun dökü-
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Resim 25: Sütun başlığının sökülmesi 

Resim 27: Sütun bileziğinin temizlenmesi

Resim 29: Dikdörtgen halkanın sökülmesi  

Resim 31-32: Sökülen gergi demiri

Resim 26: Sütun başlığının sağlamlaştırılması

Resim 28: Zıvananın temizlenerek 
sülyenlenmesi

Resim 30: Dikdörtgen halkanın 
temizlenmesi ve sülyenlenmesi
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mü ve üzengi taşının yerine konulma-
sı, üzengi taşı ile kemerlerin birleşim 
bölgesinde aslına uygun şekilde tuğla 
örülmesi, hasarlı köşe taşlarının 
yerinden sökülmesi, yeni taşların 
mevcut taşlara kenetlerle bağlanması, 
köşe taşına bulonlar için yer açılması 

ve gergi demirinin yerine konularak 
kurşunlanması, gergi üstündeki köşe 
taşının yerleştirilmesi ve üzerindeki 
tuğlalarının örülmesi, aslına uygun 
olarak hazırlanan kılıcın yerine 
takılması ve kurşununun dökülmesi 
işlemleri görülmektedir.

Resim 33a-33b: 
Önceden duvarın 
içine gömülü 
olan kılıcı duvar 
yüzüne almak 
için yapılan 
uzatma

Resim 35-36: Özgün zıvananın ve bakır bileziğin yerlerine takılması ve kurşunla 
sabitlenmesi

Resim 34: 
Aslına uygun 
olarak 
mermerden 
yeni bir sütun 
başlığının imal 
edilmesi
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Resim 37-38: Sütun başlığının zıvanası vasıtasıylasütuna bağlanması

Resim 39a-39b: Sütun başlığı ile sütun arasına kurşun dökülmesi

Resim 41a-41b: Sütun başı üst yüzüne kurşun dökümü ve üzengi taşının yerine konulması

Resim 40a-40b-40c: Halkanın yerine yerleştirilmesi ve boşlukların kurşunla doldurulması
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Resim 42-43: Hasarlı köşe taşlarının yerinden sökülmesi, yeni taşların mevcut taşlara 
kenetlerle bağlanması

Resim 44-45: Köşe taşına bulonlar için yer açılması ve gergi demirinin yerine 
konularak kurşunlanması

Resim 46-47: Gergi üstündeki köşe taşının yerleştirilmesi ve üzerindeki tuğlalarının örülmesi

Resim 48-49: Aslına uygun olarak hazırlanan kılıcın yerine takılması ve kurşununun dökülmesi



203KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2012

Sonuç
Yukarıda sözü edilen çözüm yolu 
alışılagelen uygulamalara göre ilk baş-
ta daha maliyetli olarak görünmesine 
karşın uzun süreli olarak problemsiz 
kullanılabilecektir. Uygulanan teknik 

geleneksel tekniğe uygun olarak ele 
alındığı için sistem 250-300 yıl ya-
şamını sürdürmeye devam edecektir.  
Ayrıca taşıyıcı sistem statiği, dinami-
ği, mukavemeti ve estetik açıdan daha 
uygun olduğu düşünülmektedir. 
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ERZURUM MERKEZ ÇİFTE MİNARELİ MEDRESESİ 
2011-2014 YILLARI RESTORASYONU1 

Bu çalışmada; Erzurum Merkez Çifte Minareli Medrese’de gerçekleştirilen 
restorasyon çalışmaları aktarılacaktır. Yapım tarihi ve yaptıranı kesin olarak 
bilinmeyen yapının 1285 - 1290 yılları arasında yaptırıldığı düşünülmektedir. 
Yapı tuğla minareli taçkapısının yanı sıra tonozları ve taş külahlı türbesi ile 
döneminin taş işçiliği yansıtan en güzel örneklerden biridir. Proje revizyonları 
ve verimli çalışma mevsiminin kısalığı nedeniyle yapının restorasyon uygula-
ması uzun bir süreç almıştır. Bu süreç zarfında gerçekleştirilen koruma - onarım 
çalışmalarından örnekler verilerek yapılan işler anlatılmaya çalışılacaktır.

TWIN MINARET MADRASA CENTER OF ERZURUM
RESTORATION OF THE YEARS 2011-2014
      ABSTRACT  In this study, the restoration studies carried out in Erzurum Twin 
Minaret Madrasa will be  conveyed. The construction date of the building is 
exactly unknown but it is believed that it dates back to 1285 - 1290. As well as 
the brick minarets of the main gate, the stonework of  vaults and conical dome 
of its tomb makes the building one of the best examples of its period. The 
restoration process will take a long time due to project revisions and the short-
ness of efficient working season. With implementation examples the conserva-
tion - restoration works  are tried to be explained.

Anahtar Sözcükler: Çifte Minareli Medrese, Erzurum, Hatuniye Medresesi, koruma - 
onarım.

Keywords: Twin Minaret Madrasa, Erzurum, Hatuniye Madrasa, conservation - restoration. 

      ÖZET 

Mustafa Sezer2

1 Restorasyon uygulaması Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü idaresinde, Pekerler İnşaat Tic. ve San. 
Ltd. Şti. yükleniciliğinde gerçekleştirilmektedir. 
2 Mustafa Sezer Mimar, Pekerler İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.

   Konum
Çifte Minareli Medrese eski adı Erze-
ron olan sur içerisindeki eski Erzu-
rum şehrinin 7 kapısından biri olan 
Tebrizkapı’nın yakınında, günümüz-
de de kapı ile aynı adla anılan semtte 
bulunmaktadır. 

Tarihçe
Medresenin 1285-1290 yılları arasın-
da İlhanlılar zamanında yaptırıldığı 
düşünülmektedir. Kitabesi olmadığın-
dan yapının banisi ve inşa tarihi net 
olarak bilinememektedir. Selçuklu 
Sultanı Alaaddin Keykubad’ın kızı 
Hundi Hatun veya İlhanlı Haneda-
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nı’ndan Padişah Hatun tarafından 
yaptırılmış olabileceği düşüncesiyle 
Çifte Minareli Medrese’ye Hatuniye 
Medresesi de denilmektedir. Kay-
naklarda yapının medrese olarak 
kullanıldığına dair bulgulara rast-
lanılmamaktadır. Yapı Sultan IV. 
Murad’ın emriyle tophane haline 
getirilmiş, bir süre de kışla olarak 
kullanılmıştır.

Yapının Mimari Özellikleri
Selçuklu Mimarisi tarzında İlhanlı-
lar döneminde inşa edilmiş olan Çif-
te Minareli Medrese iki katlı, açık 
avlulu ve dört eyvanlıdır. Medrese 
kısmı yaklaşık 35x45m ebadında 
olup, yapı doğu cephesinden sur du-
varına bitişiktir. Yapının alt ve üst 
katlarda 19’ar oda bulunmaktadır. 
Giriş eyvanının (kuzey) sağındaki 
oda mescit olarak kullanılmaktadır.

Medresenin güney tarafında yer 
alan türbe çevresinde moloz taştan 
duvar kalıntıları bulunmaktadır. Bu 
kalıntıların medresenin müştemilat 
yapılarına ait olduğu sanılmaktadır. 
Türbe yapısının, kullanılan malzeme 
ve bezeme özellikleri incelendiğinde 
yapıya sonradan eklendiği düşünül-
mektedir.

Taç kapısı üzerinde tuğladan 
inşa edilmiş iki adet minare bulun-
maktadır. 

Yapının toprak dam olan özgün 
çatısı, günümüzde bakır çatı ile 
örtülüdür. Çatı döşemesi 1970’li 
yıllardaki onarımda beden duvarı 
boyunca betonarme hatıl yapılarak 
takviye edilmiştir.

Malzeme
İki katlı kârgir yapının geneli kesme 
yonu taşından inşa edilmiş olup, oda 

Resim 1. Erzurum şehrinin genel görünümü 
gravürü Laborde’den (1838)

Resim 2. Osmanlı Dönemi’nde 
Çifte Minareli Medrese

Resim 3. Yapının kışla olarak kullanıldığı 
döneme ait fotoğraf (1913)

Resim 4. 1970 
yılındaki onarım 

öncesinde, 
yıkılmış 

haldeki türbe 
önü eyvanın 

görünümü
(Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Arşivi)
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Resim 5 
Çifte Minareli 
Medrese Kuzey 
cephesi 

Resim 6 
Çifte Minareli 
Medrese Doğu 
cephesi 

Resim 7 
Çifte Minareli 
Medrese Batı 
cephesi 
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içlerinde ve güney cephede moloz taş 
kullanımı da görülmektedir. Türbe 
içerisindeki nişler ve bezeme eleman-
larında mermer kullanılmıştır. Yapı-
nın en önemli öğeleri olan minareler 
tuğladan inşa edilmiş olup, süsleme 
unsuru olarak çiniler kullanılmıştır. 
Restorasyon çalışmaları sırasında 
mescidin kubbe geçiş elemanlarında 
da tuğlanın kullanıldığı görülmüştür.
Yapıda ahşap kullanımı nadir ol-
makla beraber kapı lentosunda ahşap 
kullanıldığı yapı üzerindeki izlerden 
anlaşılmaktadır.

Oda açıklıkları tonoz ile örtü-
lüdür. Avluda sütun ve kemerlerle 
revaklar oluşturulmuş, odalara girişler 
bu revaklardan sağlanmıştır. Revak 
açıklıkları tonozlarla geçilmiştir. 
Günümüzde yapının zemin katında 
revak kemerleri arasında betonarme 
gergiler bulunmaktadır. Gergi yuvaları 
değerlendirildiğinde yuvaların özgün 
olduğu, bu boyutlara göre sonradan 
betonarme gergiler eklendiği anlaşıl-
maktadır. İlk yapımında ahşap gergi-
lerin kullanılmış olduğu düşünülmek-
le beraber, hiçbir kaynakta gergilere 
ilişkin bilgiye rastlanmamıştır.

Döneminin en başarılı taş işçiliği 
örneklerinden olan doğu ve batı ey-
vanlar yıldız tonoz, revaklar ve diğer 

eyvanlar sivri tonozla geçilmiştir.
Medresenin göze çarpan bir özel-

liği de süslemelerinden bir kısmının 
yarım bırakılmış olmasıdır. Nitekim 
taç kapıyı süsleyen dört panodan 
üçü, avlu içi sütunlar, kapı söveleri 
süslemeleri ve eyvanlardaki ayet-hadis 
yazılı kuşakların işlemeleri tamamla-
namamıştır.

Proje Aşamasında Yapılan   
Analizlerine Göre Malzeme 
Türleri
Avlu içi duvarlarda Bazaltik Andezit
Avlu içi döşeme kaplamaları Camsı Tüf 
Türbe önü güney eyvan Camsı Tüf 
Oda içi döşeme kaplamaları Camsı Tüf  
Türbe içi Mermer 
Türbe külahı Kırmızı Renkli Andezit 
Dış duvar temeli Bazalt
Minare Harman Tuğlası

Yapının beden duvarlarında yö-
resel taş kullanılmıştır. Batı cephesi 
duvarı ile türbe önü eyvan duvarları 
1970’li yıllardaki onarımda Kayseri 
taşı ile onarılmıştır. Türbe içerisinde 
ise onix özellikli beyaz mermer kapla-
ma olarak kullanılmıştır.

Proje aşamasında, duvarların 
çimento harcı ile sıvalı olduğu, döşeme-
lerde duvarlarda çimento esaslı harç ile 
derzleme yapılmış olduğu görülmüştür.

Resim 10 Doğu 
eyvan tonoz 
görünümü

Resim 11 Taç 
kapı girişin sol 
tarafındaki pano

Resim 12 Taç 
kapı girişin sağ 
tarafındaki pano 
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Restorasyon Süreci
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü’ne ait olan Çifte Minareli Med-
rese’nin onarıma esas restorasyon 
projesi, Erzurum Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kuru-
lu’nun 23.07.2009 tarih ve 1323 
sayılı kararı ile onaylanmıştır. “Erzu-
rum Merkez Çifte Minareli Medrese 
2011-2014 yılları Restorasyonu 
İşi”’ne, 15.08.2011 tarihinde yer 
teslimi yapılarak başlanılmıştır.

Restorasyon çalışmalarının kurul 
onaylı projesine uygun olarak yapıl-
masının yanı sıra, bilimsel açıdan 
doğru yaklaşımlar sergilenmesi için; 
mimarlık, inşaat mühendisliği, sanat 
tarihi, kimya ve çini konservasyonu 
alanlarında uzmanlardan oluşturu-
lan “bilim heyeti”  ile Eylül 2011’de 
ilk toplantı yapılarak çalışmalara 
başlanmıştır.

Yapılan Hazırlık Çalışmaları
 Bilim heyetinin oluşturulması, 
 Kireç söndürülmesi,
 Monitoring (izleme) sisteminin 

devreye sokulması,
 Raspa sonucu ortaya çıkan bul-

guların değerlendirilmesi,
 Projede gözükmeyen yeni bulgu-

ların projelendirilmesi,
 Harç analizlerinin yapılması,
 Taş analizlerinin yapılması,
 Analiz sonuçlarına göre örnek 

imalatların yapılması,
 Taş ocakları araştırmasının 

yapılması,
 Avlu su deşarj sisteminin proje-

lendirilmesi,
 Mekanik ve elektrik tesisatı alt 

yapısının projelendirilmesi,
 Statik değerlendirmelerin yapıl-

ması, 

 Minarede kullanılan çini ve tuğla 
uygulama-projelendirme çalışmaları,

 Cephe temizlik çalışmaları.
Erzurum merkezi için yıl içeri-

sinde çalışılan günler 15 Nisan - 31 
Ekim arası olup, 2011 yılında avlu 
içi havuz araştırma kazısı, avlu içi su 
deşarj sistemi çalışmaları, zemin güç-
lendirmesi ve oda içi çimento sıvaların 
raspalarının yapılması gibi çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir.

Bilim Heyetinin Oluşturulması
Eylül 2011 tarihinde oluşturulan 
bilim heyeti üyeleri:
Prof.Dr. Mete Erdemgil (ODTÜ İnş. 
Müh. Bölümü)
Prof.Dr. Hamza Gündoğdu (Atatürk 
Üni. Sanat Tarihi Bölümü)
Doç.Dr. Ahmet Güleç (İstanbul Üni. 
Kimya Bölümü)
Yrd.Doç.Dr. Şahabettin Öztürk (Yü-
züncüyıl Üni. Mimarlık Bölümü)
Çini Uzmanı Restoratör/Konservatör 
Şenay Onuk (Konservasyon Merkezi)

Kireç Söndürülmesi
2011 yılı sonbahar döneminde, şantiye 
alanında kireç havuzları hazırlanmış, 
2012 yılı çalışma döneminde kullanıl-
mak üzere kireç söndürülerek en az 6 
ay dinlendirilmesi sağlanmıştır. 

Monitoring (İzleme) Sisteminin 
Devreye Sokulması
Proje müellifi tarafından kurulmuş 
olan monitoring (izleme) sisteminin 
kalibrasyonu yapılarak 43 adet sensör 
ile yapı izlenmeye başlanmıştır. 

Çatlak Ölçer..........20 adet
Eğim Ölçer...........12 adet
Nem ve Isı Ölçer....6 adet
Rüzgar yön ve hız...1 adet
Su seviye ölçer........4 adet
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Sıva Raspası Yapılması
Medrese odalarının duvarları çimento 
sıvalı olup, onaylı projeye göre duvar 
yüzeylerinin raspasının yapılarak 
horasan harcı ile tekrar sıvanması 
öngörülmüş idi. 

Mekan içlerinde raspa çalışmaları 
yapıldıkça, proje esnasında tespiti 
mümkün olmayan bulgular ortaya 
çıkmıştır. Yeni bulgular nedeniyle, 
yapının restorasyonunun mevcut 
onaylı projeye göre devam edebilmesi 
mümkün görülememiştir. 

Raspa sonrasında elde edilen bul-
gular göre;

1) Batı cephe alt kat odalarda bu-
lunan kapatılmış özgün pencereler,

2) Güneydoğu uç odada bulunan 
sur içerisine açılan geçiş,

3) Doğu ve batı cephedeki odaların 
cephe duvarlarındaki duvar örgüsün-
deki farklılıklar,

4) Farklı dönemlerde yapılmış 
derz ve sıvalar.

Batı Cephesi Alt Kat Odalarında 
Bulunan Kapatılmış Özgün 
Pencereler
Raspa çalışmasında, batı cephesi alt 
kat odaların batı duvarlarının üst kıs-
mında ve batı merdiven cephe duvarı-
nın, dikdörtgen formlu dikişsiz duvar 
örgüsü olduğu görülmüş, üst söve 
taşlarının varlığı tespit edilmiştir.

Bir odanın duvarındaki doldurul-
muş pencere boşluğu açılarak değer-
lendirme için bilim heyetine gösteril-
miştir. Heyetin, pencerelerin açılması 
yönündeki kararı projelendirilerek 
Koruma Bölge Kurulu’na sunulmuştur.

Alt Kat Güneydoğu Odası   
Kapatılmış Geçiş
Raspa çalışması sonrasında, taş duvar-
ların ortaya çıkarılması ile, alt kat gü-
neydoğu uçtaki odanın sur tarafındaki 
duvarında, söveli, içi moloz taş duvar 
ile örülü halde kapı boşluğu bulunmuş-
tur. Geçişin yanında, güney duvarların-
da, devşirme olarak nitelendirilebilecek 
işlemeli taşlar ortaya çıkarılmıştır.

Doğu-Batı Cephelerindeki   
Odalar Cephe Duvarlarındaki 
Doku Farkı
Raspa çalışması sonrasında, doğu 

Resim 13 Kireç söndürülmesi Resim 14-15 Alt kat güneydoğu oda kapatılmış geçiş

Resim 16 Doğu oda 
doğu duvarından örnek

Resim 17 Batı oda batı 
duvarından örnek
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Resim 18-19-20 Raspa çalışması sonrasında, bazı odaların duvarlarında, farklı niteliklerde 
derz ve sıva örnekleri

cephedeki oda içi sıralı kaba yonu 
düzgün duvar olduğu görülerek bilim 
heyeti tarafından derz yapılması öne-
rilmiştir. Batı cephedeki oda içlerinin 
moloz taş duvar olduğu görülmüş ve 
sıva yapılması uygun bulunmuştur. 
Bu öneriler projelendirilerek Koruma 
Bölge Kurulu’nun onayına sunulmuş-
tur.

Farklı Dönemlerde Yapılmış 
Derz ve Sıvalar
Raspa çalışması sonrasında, bazı oda-
ların duvarlarında, farklı niteliklerde 
derz ve sıva örnekleri görülmüştür. 

 Alt kat güneydoğu uçtaki odada-
ki kapatılmış geçişte bulunan özgün 
nitelikli sıva numunesinin analizi so-
nucunda, bağlayıcısı %35-40 kaymak 
kireç olduğu tespit edilmiştir.

 Alt kat güneydoğu uçtaki odanın 
doğu duvarındaki kapatılmış geçişin 
sövesi üzerinden alınan kıtıklı sıva 
örneğinin bağlayıcısı %45-50 oranın-
da söndürülmüş kireçtir.

 Alt kat güneydoğu uçtaki odanın 
kuzey duvarından alınan derz harcı 
örneğinin bağlayıcısı %15-20 oranın-
da kireç katkılı portland çimentolu 
melez harçtır.

 Alt kat kuzeybatı taraftaki ilk 
odadan alınan, içerisinde tuğla kırığı 
barındıran kıtıklı sıva örneğinin bağ-
layıcısı %50 oranında söndürülmüş 
kireçtir.

 Alt kat kuzeybatı taraftaki 
odanın kuzey duvarından alınan 
derz harcı örneğinin bağlayıcısı %20
-25 oranında kireç katkılı portland 
çimentolu melez harçtır.

Yapıdan alınan çok sayıdaki sıva 
ve harç numunelerinin analizleri son-
rasında hazırlanan teknik raporda;

1. grup olarak tanımlanan ilk 
döneme ait örgü harçlarının kıtık kat-
kısız %30-35 oranında kaymak kireç 
bağlayıcılı, sıva harçlarının ise kıtıklı 
%45-50 oranında kaymak kireç bağla-
yıcılı oldukları,

2. grup olarak tanımlanan, Rus 
işgali dönemine tarihlenen onarım 
derz harçlarının kireç katkılı portland 
çimentosu oldukları,

3. grup olarak tanımlanan, Rus 
işgali sonrasında yapının metruk 
kaldığı dönemlerde uygulanmış olan 
sıvaların kerpiç oldukları tespit edil-
miştir.

Analizler doğrultusunda oluşturu-
lan teknik raporda, duvar harcı, ka-
ba-ince sıva, iç-dış derz harçları için 
kullanılacak oranlar tespit edilmiş,  
revize edilen projenin kurul onayı ile 
numune imalatlar yapılmıştır.

Taş Ocakları Araştırması
Tamamlamalarda kullanılacak taş 
malzemeler konusunda, müellif firma 
tarafından yaptırılan analiz sonuçları 
ve yapı üzerinden alınan numuneler 
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değerlendirilerek Erzurum ili ve bölge 
taş ocakları araştırılmıştır. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nün belirlediği Er-
zurum bölgesindeki ocak listesinden 
taş seçimleri yapılmıştır. Seçilen taş 
ocağı yeniden çalıştırılarak ham blok-
lar şantiyeye getirilmiş ve işlenmiştir.

Mekanik ve Elektrik Tesisatı 
Altyapısının Oluşturulması
Restorasyona esas oluşturan kurul 
onaylı projesinde mekanik-sıhhi ve 
elektrik tesisatının ana hatlarının 
detayları projelendirilmemiştir. Oda 
içlerine mekanik ve elektrik tesisatı-
nın alınabilmesi için avlu içerisinde 
tesisat galerilerinin teşkil edilmesi ta-
rafımızca idareye önerilmiş ve hazırla-
nan proje Erzurum Kültür Varlıkları-
nı Koruma Kurulu’na sunulmuştur.

Statik Değerlendirmeler
Kurul onaylı proje ve raporlarda 
minarelerin statik irdelemesi yapıl-
mamış olup, konu ile ilgili var olan 
endişeler nedeniyle yeniden değerlen-
dirme yapılması istenmiştir.  Üst kat 
revak döşemeleri ve çatıdaki beton 
eklentilerin, yapı üzerindeki etkileri-
nin değerlendirilmesi istenmiştir.

ODTÜ İnşaat Müh. Bölümü’nden 
Prof. Dr. Tuğrul Tankut tarafından 
yerinde inceleme yapılarak raporlar 
düzenlenmiş ve Koruma Bölge Kuru-
lu’na incelenmek üzere sunulmuştur.

1970’li yıllarda yapılan onarım 
çalışmasında, minarelerin içine dona-
tılı beton ile bohçalama yapılmış, dış 
kısımda ise yine donatılı beton kul-
lanılarak dolgular yapılmıştır. Dilim 
aralarına köşebent demiri konularak 

Resim 21- Resim 22 Batı minare gövdesi

Resim 29 Yapı üzerindeki 
bezemeli taşlar ile türbe 
içerisindeki mermer yüzeylerin 
kağıt hamuru ile hassas temizliği Resim 30 Zemin güçlendirme projesi

Resim 23 Minare konservasyon 
çalışmaları
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içteki beton ile ankraj yapılmıştır. 
Hazırlanan statik raporda, uygulan-
mış olan betonarme bohçalamanın 
korunmasının zorunlu olduğu, ankraj 
elemanlarının paslanmaz çeliğe 
dönüştürülmesinin uygun olacağı 
belirtilmiştir.

Minarede Kullanılan Çini ve 
Tuğla Uygulama-Projelendirme 
Çalışmaları
Tuğla ve çini kullanılarak kârgir ola-
rak yapılmış olan minarelerin, bilim 
heyeti üyesi çini uzmanı-restoratör/
konservatör Şenay Onuk denetimin-
de rölöveleri çıkarılmış, uygulama 
paftaları hazırlanmıştır. Bu doğrultu-
da çini ve tuğla araştırması yapılmış, 
numuneler hazırlanmış, hazırlanan 
numuneler İTÜ öğretim üyesi Prof. 
Dr. Nihal Arıoğlu başkanlığında teste 
tabi tutulmuştur.

Doç.Dr. Ahmet Güleç ve Konser-
vasyon Merkezi tarafından kullanılan 
harcın da malzeme analizi yapılmış, 
minarelerin kireç katkılı alçı harcı ile 
yapıldığı tespit edilmiştir. 

Ancak yapılacak onarım ve ta-
mamlamalarda hidrolik kireç harcı 
kullanılması önerilmiş, minarelerde 
konservasyon deneme çalışmaları bu 
doğrultuda gerçekleştirilmiştir. 

Cephe Temizlik Çalışmaları
Hazırlanan onaylı proje ve keşifte; 
düz yüzeylerde kumlama yoluyla 
yapılacak temizlik için silis kumu, 
bezemeli yüzeyler için amonyum 
bikarbonat çözeltisi ile kağıt hamuru 
uygulanması önerilmiştir.

Yapılan malzeme analizleri doğ-
rultusunda hazırlanan raporda; silis 
kumu yerine düşük basınçlı dolomit 
tozunun kullanılması önerilmiş, kağıt 

hamuru ile temizlik uygun bulun-
muştur. Tuzlanma olan bölgelerde 
kağıt hamuru ile birlikte saf su kulla-
nılması önerilmiştir. Rapor, Erzurum 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’na da sunulmuştur.

Yukarıda sıralanan tüm hazır-
lık çalışmaları sonrasında, kurula 
sunulmuş olan proje ve raporların, 
Haziran ve Temmuz 2012 tarihlerin-
de onayları alınmış ve yer tesliminden 
itibaren 10 ay sonra tam anlamıyla 
imalat aşamasına gelinebilmiştir.

2011 Yılı İmalatları

Avlu İçi Havuz Araştırması ve Su 
Deşarj Sisteminin Oluşturulması
Avlu içerisinde toplanan suyun yapı 
dışına aktarılması için yapılacak su 
deşarj sistemi için kurul onaylı proje 
doğrultusunda ve müze uzmanla-
rı denetiminde kazılar yapılmıştır. 
Ayrıca, var olduğu düşünülen avlu 
ortasındaki havuz için de kazı ger-
çekleştirilmiştir. Havuz araştırma 
kazısında çıkarılan duvar kalıntıları 
üzerindeki harç kalıntılarının ana-
lizleri yapılarak; harcın bağlayıcısını 
beyaz çimento olduğu anlaşılmıştır. 
Havuz araştırmasında ve avlu kazı-
larında elde edilen bulgular projelen-
dirilerek Koruma Bölge Kurulu’na 
sunulmuş, havuzun yakın dönem eki 
olduğu için üzerinin tekrar kapatıl-
ması istenmiştir. Araştırma kazısında 
bu kalıntıların yanında bahsi geçen 
özgün havuza/şadırvana giden künk 
kalıntısı da bulunmuştur. 

Avlu içerisinde yapılması istenilen 
drenaj bacaları için, bacaların konu-
lacağı köşelerde araştırma kazıları 
yapılmış, avlunun güney batısında, 
önceki dönem yapılarına ait olduğu 
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düşünülen duvar ve tuğla döşeme 
kalıntılarına ulaşılmıştır.

Zemin Güçlendirme Çalışması
Kurul onaylı güçlendirme projesi 
doğrultusunda, yapının dış cephesi 
ve avlu içi taşıyıcı duvar temellerine, 
yüksek genleşmeli kimyasal rezin 
enjeksiyonu yapılmak suretiyle zemin 
güçlendirme çalışmaları gerçekleşti-
rilmiştir.

2012 Yılı Çalışmaları
Kış döneminde hazırlanan Çifte 
Minareli Medrese’nin güncel rölöve ve 
restitüsyon-restorasyon projeleri, avlu 
deşarj sistemi detay projesi ve me-
kanik-elektrik tesisatı altyapı detay 
projesi ilgili Koruma Bölge Kurulu’na 
yeni dönemde değerlendirilmek üzere 
sunulmuştur. 

Güncel rölöveye göre hazırlanan 
restorasyon projesinde; raspa sonrası 
elde edilen bulgulara göre, kapatılan 
batı cephe alt kat oda pencerelerinin 
açılması, sur içerisine açılan geçişin 
korunması, batı cephe oda duvarları-
nın sıvalı, doğu cephe oda duvarları 
ile merdiven evlerinin ise sadece 
tonozlarının sıvanması, duvarlarının 
ise derzlenmesi önerilmiştir. 

Malzeme analizleri teknik raporu 

ve raporda önerilen temizlik yönte-
mi ve uygulama bölgelerini gösteren 
proje, ilgili Koruma Bölge Kurulu’na 
sunulan çalışmalar arasındadır. 

Avlu deşarj sistemi detay projesi 
ile, avlu içi ve revak altında teşkil 
edilecek bacaları, kazı sonrasında-
ki bulgular doğrultusunda taş baca 
şeklinde yapılması, dış mekandaki 
bacaların ise yerinde dökülmesi öne-
rilmiştir.

Avlu Deşarj Sistemi
Müellif firma tarafından avlu içeri-
sine yapılması önerilen drenaj baca-
ları, Bayındırlık Bakanlığı’nın 3m. 
derinlikte ve 1m çapındaki standart 
beton bacaların kullanılması şeklin-
dedir. Gerek kullanılan malzemelerin 
ebat ve ağırlıklarından dolayı oluşan 
uygulama zorluğu, gerekse avlu içe-
risindeki bulguların korunması için 
2011 döneminde avlu deşarj sistemi 
çalışması tamamlanamamıştır. 

Revize proje ile, avlu içerisinde 
biriken kar ve yağmur sularının tah-
liyesi amacıyla avlu içerisinde toprak 
altında kalacak şekilde içleri sıvalı taş 
drenaj bacaları teşkil edilmiş, koruge 
borularla suyun tahliye edilebilmesi 
sağlanmıştır.

Resim 31 Tesisat kanallarının döşenmesi Resim 32 Duvarlardaki önceki dönem 
onarımlarının kaldırılması 
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Tesisat Kanalı
Tesisat kanalları imalatı için, kurul 
onayı ile avlu içerisindeki döşeme 
taşları kaldırıldığında, avlu döşemesi 
altında 65cm’ye varan beton ve blokaj 
katmanının varlığı ortaya çıkmıştır. 

Tesisatların, oda içlerine ne şekil-
de alınacağı daha önceden belirlenme-
miş olduğundan dolayı, yüklenicinin 
önerdiği yöntemin idare tarafından 
kabulü uzun sürmüş ve kurul süreci 
de eklenince çalışmaların tamam-
lanması uzun bir döneme yayılmak 
zorunda kalmıştır. Gerekli onayla-
rın alınması ile mekanik ve elektrik 
tesisatı kanalları hazırlanmış olup, 
tesisatın döşenmesine başlanılmıştır.

Derz ve Sıva Yapılması
Duvarları derz yapılacak odalardaki 
bozuk taşlar ile dokuyla bağdaşma-
yan önceki dönem tamir taşları ve 
tuğlaları çürütülerek dokuya uygun 
onarımlar gerçekleştirilmiştir. Derz 
yapılacak duvarların çimentolu 
derzleri açılmış, taş yüzeyleri dolomit 
tozu ile kumlanarak temizlenmiştir. 
Sıva yapılacak tonozlarda, doku ile 
bağdaşmayan onarım görmüş kısımlar 
çürütülmüş ve dolgu yapılması gere-
ken yerlerde taş örgü yapılmıştır.

Oda içlerinde ise sıva ve derzle-
rin altında kalacak şekilde elektrik 
tesisatı döşenmiş, derzleme ve sıva 

uygulamaları önemli ölçüde tamam-
lanmıştır.

Kağıt Hamuru ile Temizlik
Yapı üzerindeki bezemeli taşlar ile 
türbe içerisindeki mermer yüzeylerin 
kağıt hamuru ile hassas temizlikleri 
yapılmıştır.

Taş Çürütme-Kaplama 
Konulması-Türbe Külahı
Oda iç duvarlarında yapılan taş çü-
rütme çalışmalarında, doğu cephedeki 
uygulamadan farklı olarak, duvar 
örgüsünün moloz taş olması nedeniy-
le, taşın tamamı çürütülerek, yerine 
avlu döşemesi altında blokaj olarak 
kullanılmış aynı nitelikteki moloz 
taşlar kullanılmıştır.

Türbe külahında ise, kullanılan 

Resim 33-34-35 Türbe külahı kaplama 
taşlarının değiştirilmesi
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kaplama taşları ortalama 10-15cm 
arası kalınlıkta olup, çürümüş 
kaplama taşlarının yerine yenileri 
konulmuştur. Türbe külahında da, 
avlu duvarlarında olduğu gibi, derz 
harcının rengi, tuğla kırığı miktarının 
artırılması ile uygulanan alanın rengi-
ne yaklaştırılmaya çalışılmıştır.

Bu çalışmalar esnasında, türbe kü-
lahı kaplama taşının altının tamamen 
beton olduğu, muhtemelen 1970’li 
yıllarda taşların tamamen sökülerek, 
külaha kalıp kurularak beton atıldığı, 
sonra taşların tekrar yerleştirildiği 
düşünülebilir. 

Taşların konulması tamamlan-
dıktan sonra puzolanik kireç harcı ile 
enjeksiyon yapmak suretiyle güçlen-
dirme çalışmaları yapılmıştır.

Avlu ve Cephelerde Derzleme 
Yapılması 
Avlu ve cephe duvarlarında yapılacak 
derz çalışmasından önce kumlama ve 
kağıt hamuru ile temizlik çalışmaları 
tamamlanmıştır. 1970’li yıllardaki ve 
son olarak 2000’lerin başında yapılan 
onarım çalışmalarından kalma çimen-
to esaslı derzler açılmıştır.

Doç.Dr. Ahmet Güleç’in hazırla-
dığı ve Bölge Koruma Kurulu’ndan 
da onay almış olan malzeme oranları 
kullanılarak derzleme çalışmaları avlu 
içi ve odalarda tamamlanmış, cephede 
ise devam etmektedir. Puzolanik kireç 
harcı ile enjeksiyon yapmak suretiy-
le güçlendirme çalışmaları devam 
etmektedir.

Malzeme analiz teknik raporunda, 
iç mekan derzlerinde bağlayıcı olarak 
hidrolik kireç katkılı söndürülmüş 
kireç kullanılırken, dış mekan ve avlu 
duvarlarında kullanılan derz harcının 
bağlayıcısı sadece hidrolik kireçtir. 

Avluda kullanılan taş malzeme, 
düzgün kesme yonu taş olduğu için 
hazırlanan harcın agrega boyutları 
azaltılmış, taş rengine uyum sağlama-
sı için taş tozunun rengi değiştirile-
rek, siyah renkli bazalt taşının tozu 
kullanılmıştır.

Tesisat Çalışması Sırasında 
Elde Edilen Yeni Bulgular
Oda içlerinde elektrik tesisatının 
yapılabilmesi için kanal açılması sı-
rasında, batı cephe alt kat odalarının 
üçünde özgün döşeme taşları bulun-
muştur. Oda girişlerinin nasıl olduğu 
ve döşemelerin özgün kotu bilim 
heyetince değerlendirilmiş, değer-
lendirme sonuçları projelendirilerek 
Bölge Koruma Kurulu’nun onayına 
sunulmuştur. 

Yapılan değerlendirmede, mev-
cut oda döşemeleri kotlarının özgün 
olmadığı tespiti yapılmıştır.

Özgün oda girişlerinde; avlu 
döşemesinden sonra bir basamak, 
eşik taşı, eşikten sonra sahanlık taşı 
bulunduğu, sahanlıktan daha düşük 
kottaki döşemeye inildiği sonucuna 
varılmıştır.

Türbe önü eyvandan türbe içeri-
sine mekanik ve elektrik tesisatının 
alınması yönündeki çalışmalar esna-
sında, türbe girişinin değiştirilmiş 
olduğu, özgün döşeme kaplaması ve 
mermer basamağın üzerinin kapatıl-
dığı görülmüştür.

Konu, bilim heyeti tarafından 
değerlendirilmiş, projelendirilmiş ve 
Bölge Koruma Kurulu’nun onayına 
sunulmuştur.

Deneme uygulaması esnasında, 
çini uzmanı-restoratör/konservatör 
Şenay Onuk tarafından hazırlanan 
“Tuğla ve Çinilerin Koruma/Onarım 
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Raporu” doğrultusunda çinilerin sırla-
rındaki bozulmaların paraloid çözel-
tisi ile sağlamlaştırılmasına yönelik 
deneme çalışmaları da yapılmıştır.

Sonuç
Tarihi ve kültürel mirasımız niteli-
ğindeki eserlerin ön araştırmalarının 
proje aşamasında tam anlamıyla yapı-

labilmesi mümkün olamamaktadır. Bu 
yapı örneğinde karşılaşılan sorunlar, 
önemli ölçüde proje revizyonları ve 
imalat detaylarının hazırlanmasıdır. 
İhale makamlarının restorasyon uy-
gulamalarında proje güncellemeleri ve 
revizyonlarının yapılması gerekliliğini 
öngörerek, bu durumu onarım sürecine 
dahil etmeleri önem arz etmektedir.

Mustafa SEZER 1976 Balıkesir doğumludur. İlk ve orta eğitimini Ankara’da, lise eğiti-
mini ise Kayseri’de tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü’nde yaparak 1998 yılında mezun olmuştur. Halen Erciyes Üniversite-
si’nde yüksek lisans eğitimi devam etmektedir. 

Kayseri kentsel sit alanı 265 ada içerisindeki “Kayseri Evleri” olarak bilinen sivil 
mimarlık örneklerinin restorasyonu işi ile kent meydanındaki saat kulesi restorasyonu 
işinde görev almıştır. Halen, taşınmaz kültür varlıklarının koruma ve onarımına yöne-
lik olarak proje çalışmaları ile Erzurum Merkez Çifte Minareli Medrese Restorasyonu 
İşi’ndeki görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mustafa SezerÖZGEÇMİŞ
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AZAPKAPI SOKOLLU MEHMET PAŞA CAMİİ KORUMA VE 
ONARIM ÇALIŞMALARI  

Bu çalışmada Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş olan Sokullu Mehmet 
Paşa Camii’nin çevresel, yapısal ve malzeme sorunları tanımlanarak, yürütülme-
kte olan koruma - onarım çalışmalarından deformasyon ölçümleri, zemin 
iyileştirme çalışmaları ve güçlendirme uygulamaları hakkında detaylı bilgi 
verilmektedir.

CONSERVATION AND RESTORATION OF SOKOLLU MEHMET PAŞA 
MOSQUE

In this study, environmental, structural and material problems of 
Sokollu Mehmet Paşa Mosque which was built by Architect Sinan are explained 
and information about the deformation measurements, soil improvement and 
strengthening studies of ongoing conservation - restoration works  are given in 
detail.  

Anahtar Sözcükler: Koruma, Onarım, Mimar Sinan, Sokullu Mehmet Paşa Camii

Keywords: Conservation, Restoration, Architect Sinan, Sokollu Mehmet Paşa Mosque

      ABSTRACT 

      ÖZET 

Dr. E. Selcen Cesur2

  Caminin Konumu
Sokollu Mehmet Paşa Camii, Unka-
panı Köprüsü’nün Perşembe Pazarı 
ayağında, Kalafat Caddesi ve Üstüp-
çüler Sokağı arasında, Haliç kıyısın-
da yer alır. metro geçiş köprüsünün 
tamamlanmasıyla Camii Unkapanı 
Köprüsü ile yeni metro geçiş köprüsü 
arasında kalacaktır. 

Tarihçesi
Azapkapı Sokollu Mehmet Paşa Camii 

985/1577-78 yılında Sokollu Meh-
met Paşa tarafından Mimar Sinan’a 
yaptırılmıştır. Galata surlarının hemen 
dışında, tersanenin yakınında inşa 
edilmiştir. Azapkapı Camii olarak anıl-
ması, daha önceleri cami önünde olan 
“Azeb Kapısı” nedeniyledir.

1222/1807 yangınında cami zarar 
görmüştür. Bu yangında minaresinin 
de kısmen yıkılması nedeniyle mina-
re kaide kısmından itibaren Barok 
üslupta yeniden yapılmıştır. 1894 

1İstanbul İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı Etüt Proje Müdürlüğü “Beyoğlu İlçesi, 
Azapkapı Sokollu Mehmet Paşa Camii Onarımı İşi”
Denetim: Bilim Kurulu Heyeti (Prof. Dr. Can Binan, Y.Mimar M.Hilmi Şenalp, Prof. Dr. Turgut Kocatürk,
Prof. Dr. Baha Tanman, Doç.Dr. Ahmet Güleç, Burak Aydoğdu) 
Kontrol Teşkilatı: Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü
Projeler: İM Mimarlık, 2008 Yılında Onaylı
Yüklenici: HB Restorasyon Taahhüt Tic. Ve Ltd.Şti.
Mülkiyet: Vakıflar Genel Müdürlüğü
2Mimar, İstanbul İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı Etüt Proje Müdürlüğü
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depremi de camide büyük hasara 
neden olmuş ve yapı uzun bir süre 
harabe olarak kalmıştır.

Balkan ve I. Dünya savaşlarından 
kısa süre önce onarımına başlanmış 
fakat tamamlanamamıştır. Bu nedenle 
yapı uzun yıllar harap kalmış ve süsle-
mesinin büyük bölümünü kaybetmiştir. 

Uzun yıllar harap kaldıktan son-
ra, Unkapanı Köprüsü’nün yapımına 
paralel olarak, 1937 yılında başlayan 
kapsamlı bir onarımla 1941 yılında 
yeniden ibadete açılmıştır. Bu onarımda 
çok hasarlı olan son cemaat yeri yeniden 
yapılmıştır. İç mekana yeni Kütahya 
çinileri konulmuş, kalem işleri yeniden 
yapılmıştır. Kubbe yazısı dönem hat-
tatlarından Halim Efendi’nin eseridir. 
Renkli alçı içlikler 1941 yılında yeni-
lenmiştir. Caminin iç sıvaları çimento 

Azapkapı Sokollu Mehmet Paşa 
Camii T. Allom gravürü, 19. yy’ın ikinci yarısı

1937-1941onarımları öncesinde 
caminin durumu

E. Flandin gravürü, 19. yy
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esaslı harç ile sıvanmış, kasnak üzerine 
beton destekler yapılmıştır. Kubbeden 
döşemeye pek çok yerde beton kulla-
nılmıştır. 1958 yılında minare kaide-
sine kadar sökülmüş ve Barok minare 
kaldırılarak klasik döneme uygun 
biçimde yeniden yapılmıştır. Sonraki 
dönemlerde bölgesel onarımlarla yapı 
günümüze ulaşmıştır.

Mimari Özellikleri
Cami yaklaşık 22x25m boyutlarında, 
dörtgen biçimlidir. Deniz kıyısında 
olduğundan harim bodrum kat üze-
rinde yükseltilmiştir. Giriş cephesinin 
iki yanındaki merdivenlerle son ce-
maat yerine ulaşılır. Son cemaat yeri 
cephesinin Mimar Sinan tasarımında-

ki biçimi bugün anlaşılamamaktadır. 
Aslında galeri biçiminde sütunlu ve 
açık olduğu da düşünülebilir. Bura-
dan iki ana kapı ile harim bölümü-
ne geçilir. Kare biçimli orta mekan 
çevresinde yan sahınlar bulunur. Ana 
kubbe sekiz payenin taşıdığı kemer-
lere oturtulmuştur. Mihrap bölümü 
dışa taşkın biçimdedir. En önemli 
özelliklerinden biri minaresinin ana 
yapıdan ayrı olarak tasarlanmasıdır. 

Restorasyon Öncesi
Restorasyon öncesinde bodrum kat ıs-
lak bir toprak ile örtülüydü ve kontrol 
dışı kullanımdan dolayı camiye ait ol-
mayan atıklar biriktirilmişti. Taşıyıcı 
ayakların yarısı toprak altındaydı.

Bodrum kat planı Cami ana mekan planı 

Restorasyon öncesinde bodrum kat taşıyıcı 
ayakların durumu

Islak toprak alındıkça gün yüzüne 
çıkan su
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Restorasyon Çalışmaları
Temel sorunlar

 Çevresel sorunlar: Toprak seviye-
sinin yükselmesi, yeni metro köprüsü, 
Unkapanı Köprüsü yapımları

 Yapısal sorunlar: Zemin hare-
ketinden dolayı yapının blok olarak 
köprü ve deniz yönünde yaklaşık 
40 cm eğilmesi, bodrum kat taşıyıcı 
ayaklarında derin çatlaklar oluşması, 
tonozların eğilme nedeniyle ayaklara 
eksantrik olarak oturması

 Malzeme sorunları: Strüktürel 
sorunlar neticesinde kârgir malzeme-
deki hasarlar, dış zemin seviyesinin 
yükselmesiyle oluşan su etkisinin 
zararları, çimento esaslı harçların 
etkisi, metallerin korozyonu

Deformasyon Ölçümleri:
Y.T.Ü. Harita Mühendisliği Bölü-
mü’nde Azapkapı Sokollu Mehmet 
Paşa Camii’nin, restorasyonu kapsa-
mında eski tarihli stereo hava fotoğ-
rafları kullanılarak zemin durumla-
rındaki değişimler, deprem ve sismik 
hareketler vb. etkiler sebebiyle oluşan 
deformasyonlar geçmişe dönük olarak 
yapılacak ölçüm analiz ve değerlen-
dirmeler sonucu belirlenmeye çalı-
şılmaktadır. Bu amaçla 1950, 1998 
(deprem öncesi) ve 2007 tarihli stereo 

hava fotoğrafları temin edilmiştir.İlk 
defa denenen bu yöntemle camideki 
deformasyonun hangi zaman dilim-
lerinde, ne boyutlarda gerçekleştiği 
Doç.Dr. Naci Yastıklı ve ekibi tara-
fından belirlenmeye çalışılmaktadır.

Dijital Ölçümlerde, yapının bütün 
olarak hareket etmesi yapı üzerinde-
ki ölçmelerden ziyade çevresindeki 
sabit nirengi noktalarından periyodik 
ölçüm yapmayı gerektirmiştir. Bu 
konuda metro geçiş köprüsü çalışma-
larındaki verilerle birleştirilecek bir 
ölçüm planlanmıştır. Restorasyon 
sırasında ve sonrasında da bu ölçüm-
lerin alınmaya devam etmesi, yapılan 
uygulamaların yapı üzerindeki etkile-
rinin izlenmesi amaçlanmıştır.

Zemin İyileştirme:
Caminin su kıyısında yer alan ya-
pılarda uygulandığı şekilde ahşap 
kazıklar üzerine oturduğu tahmin 
edilmektedir. Bodrum katta yapılan 
temizlik zeminde büyük sal taşları-
nın, büyük metal kenetlerle birbiri-
ne tutturulduğu bir sistemi ortaya 
çıkarmıştır. Yapı çevresinde açılan 4 
adet sondaj, deniz yönünde, köp-
rüye yakın tarafta sağlam zeminin 
24.5m’lerde olduğunu ve bu yönde 
zeminin sıvılaşma riski taşıdığını 

Islak toprak alındıkça gün yüzüne çıkan su Metallerin korozyonuyla taşlarda oluşan 
tahribatlar
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göstermiştir. Yapı eski dönemlerdeki 
hareketinde bu yöne blok olarak hare-
ket etmiştir. Bu nedenle yapı içinde 
zemine uygulanacak bir güçlendirme 
yerine yapının köprülerden kaynakla-
nacak bir etki ile ya da deprem etki-
siyle bu zayıf yöne kaymasını engelle-
mek için deniz yönüne (Kalafat Cad.) 
U şeklinde sızdırmasız fore kazık ile 
bir duvar yapılması öngörülmüştür.

Güçlendirme:
Ana kubbede; korozyona uğrayan 
metal gergi şişmiş ve önünde bulu-
nan tuğlaları tüm kubbe iç çevresi 
boyunca cami içi yönünde hareket 
ettirmiştir. Metal gergi kesit kaybına 
uğramıştır. Harçlar da bu yüzeylerde 
işlevini kaybetmiştir. Bu nedenle dış 
yüzde gergi seviyesinde 10mm kalın-
lıkta, 20cm genişlikte metal kuşak 
uygulanmıştır.

Yarım kubbe yatay gergilerinde; 
paslanan gergiler mümkün olduğun-
ca açılıp temizlenerek, zarar verdiği 
taşlar yeniden monte edilmiştir.

Ana mekan gergilerinde bakım: 
Korozyona uğrayarak taş ya da tuğ-
laya zarar veren gergi demirlerinin 
etrafı kısmen açılarak deforme olmuş 
gergi temizlenip koruyucu sürülerek, 
etrafında korozyonun devam etmesi 

durumunda taşa zarar vermeyecek bir 
alan bırakılmıştır.

Bodrum kat taşıyıcı ana ayakların-
da korozyon etkisiyle oluşan malzeme 
bozulmaları, yapının deniz yönüne 
doğru hareket ederek yük dağılımı-
nın değişimi gözlenmiş, gergilerin 
aşırı paslanma ve eksiklik nedeniyle 
işlevini kaybetmesi üzerine taşıyıcı 
ayakların güçlendirilmesine yönelik 
proje hazırlanmıştır. 

Proje aşamasında girilemeyen, 
caminin doğusundaki eski dükkanlar 
ve kuzeydeki tamamen kapatılmış bö-
lümler ulaşılabilir olduğunda görüldü 
ki neredeyse tavana kadar yükselen 
atıklarla doldurulmuşlar. Kimisinde 
özellikle, düzenli biçimde yığıldığı 
anlaşılan taş ve topraklar denize doğru 
yatan camide aksi yönde oluşturulma-
ya çalışılan bir denge unsuru gibi de 
algılanabilir.

Önerilen projede askıya alınmasın-
dan sonra, hasar gören taş ayakların 
paslanmaz çelik levhalarla, arada kur-
şun levha kullanılarak, belli noktalar-
dan sarılması önerilmektedir. Ayrıca 
aşırı derecede paslanarak işlevini kay-
beden gergiler için de mevcut gerginin 
hemen üzerinde yeni bir gergi sistemi 
öngörülmektedir.

Ana 
kubbede 
kuşak 
yapılması
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Yarım 
kubbe yatay 
gergilerinde: 
Paslanan 
gergiler mümkün 
olduğunca açılıp 
temizlenerek, 
zarar verdiği 
taşlar yeniden 
monte edilmiştir.

Ana mekan 
gergilerinde 
bakım 
yapılması

Bodrum 
kat taşıyıcı 
ayaklarındaki 
yapısal 
bozulmalar, 
gergi eksikleri, 
yük dağılımının 
değişimiyle 
oluşan sorunlar

Bodrum 
kat taşıyıcı 
ayaklarında 
yapılan onarımlar 
sonrasındaki 
görünüm


