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Açılış Konuşması
Murat Tunçay1

1 İBB KUDEB Müdürü Murat Tunçay, e-posta: murat.tuncay@ibb.gov.tr

    Saygıdeğer misafirler, 
Beşincisini düzenlemiş olduğumuz 
Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım 
Seminerine hoş geldiniz... 

Alanın uzmanları iki gün boyunca 
muhtelif proje ve uygulama örnekle-
rine ilişkin kıymetli tecrübelerini bi-
zimle paylaşacaklar. Müdürlüğümüzün 
birkaç faaliyetine değinerek konuşma-
mı tamamlamak istiyorum.

Taş Eğitim Atölyesi kapsamında 
bugüne kadar iki yıllık meslek yüksek 
okulu mezunu 75 kursiyere eğitim 
verilmiştir. Bu yıl 12 kursiyer eğitime 
başlamış olup, eğitim kapsamında 14 
çeşmenin bakım onarımını tamamla-
mışlardır. Toplamda ise bugüne kadar 
100’e yakın çeşmenin bakım onarımı 
gerçekleştirilmiştir. Eğitimi devam 
eden kursiyerlerimize bu yıl geçmiş 
yıllardan farklı olarak Milli Eğitim 
Bakanlığı nezdinde de geçerli olan 
bir sertifika verilecektir. Daha önceki 
yıllarda eğitimi başarıyla tamamlayan 
kursiyerler Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından sertifikalandırılmaktaydı. 
Ancak bu sertifikaların ulusal ölçekte 
geçerliliği bulunmamaktaydı. Müdür-
lüğümüzde teorik ve pratik çalışmalar 
içinde yer alan değerli uzmanlarımız 
tarafından hazırlanan ve 12 modülden 
oluşan taş koruma ve onarım eğitim 
programının nihayet Milli Eğitim Ba-
kanlığı tarafından onaylanmasıyla yeni 
sertifikalandırma sistemi hayata geç-
miştir. Eğitim programı kârgir yapıla-
rın korunması alanında meslek liseleri 
ile meslek yüksekokuluna yönelik 
olup, tüm Türkiye’de ilgili ve yetkili 

kurumlarca da uygulanabilecektir. Bu 
alanda yetişen ve kalifiye ara eleman 
statüsündeki arkadaşlarımızın daha 
rahat ve uygun maaşlarda iş bulacağı-
nı ümit ve temenni ediyorum. Daha 
önceki seminerlerde de bu konuya 
dikkat çekmiştik. Eğitim faaliyetlerini 
başarıyla tamamlayan kursiyerlerimi-
zin sektörde bugünkü ekonomik koşul-
ların getirdiği nedenlerden dolayı çok 
düşük ücretlerle çalıştığını biliyoruz. 
Bu konuda iyileştirmelerin yapılması 
gerekmektedir. Biz eğitim alanında üs-
tümüze düşen görevi yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Diğer tarafta hem yasalar 
nezdinde hem de ekonomik anlamda 
müteahhitlerimizin, işverenlerimizin 
de bu konuya eğilmelerini istiyoruz. 
Modüllere ilişkin çalışmalar Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın web sitesinde 
yayınlanmaktadır. 

Ayrıca bu yıl restorasyon ve kon-
servasyon laboratuvarımız tarafından 
uluslararası alanda 2, Türkiye’de 42 
farklı şehirde araştırma projelerini 
de içeren 150’den fazla rapor tanzim 
edilmiştir. Toplamda bugüne kadar 
800’e yakın rapor hazırlanmıştır. 
Ülkemizde giderek artan restorasyon 
çalışmaları kapsamında oluşan yoğun 
rapor talebini karşılamak üzere yeni 
laboratuvarların açılması ve mevcut-
ların kendilerini yenilemeleri özgün 
ve nitelikli koruma açısından takdir 
edilmesi ve alkışlanması gereken 
bir konu olarak göze çarpmaktadır. 
Diğer kurumların devreye girmesi bu 
konudaki yoğun talebi karşılayacak ve 
rahatlatacaktır. 
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Akademisyen uzmanlarımızın proje 
ve uygulama örneklerini içeren kıymet-
li ve ufuk açıcı makalelerinin yer aldığı 
dergi faaliyetimizin de devam etmek-
te olduğunu ifade etmek istiyorum. 
Tebliğlerin gelme ve değerlendirme 
sürelerinin uzaması nedeniyle sürekli 
olan yayınımız bir yıl gecikmeli olarak 
çıkartılmakla birlikte, 15. sayımızın 
hazırlıkları tamamlanmış, basım aşa-
masına gelmiştir. Bu faaliyetlerimizi 
3000’den fazla kurum, kuruluş ve uz-
manla paylaşarak, önemli bir boşluğu 
doldurduğumuza inanıyoruz. Geçen 
yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz 
Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım 
Seminerimizde sunulan tebliğleri 
içeren kitabımız da bu yıl ilk olarak 
ISBN numarasını da alarak basılmış 
ve bugün katılımcılara ücretsiz olarak 

dağıtılmaktadır. Bu kitapta tebliğleri 
bulunan konuşmacılara en derin teşek-
kürlerimi arz ediyorum.

Ayrıca bu faaliyetlerimizin yapıl-
masına imkan tanıyan başta Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. 
Mimar Kadir Topbaş olmak üzere, 
değerli yöneticilerimize, bu faaliyetin 
bütün aşamalarını yöneten ve yürüten 
çalışma arkadaşlarım ile danışman 
hocalarıma, stajyer ve kursiyerlerimize 
de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Son olarak; iki gün sürecek semi-
nerimizin restorasyon çalışmalarına 
özgünlük, kalite ve sürdürülebilir-
lik kapsamında nitelikli bir düzeye 
gelmesine katkı sağlamasını temenni 
ediyor, katılım sağlayan herkese te-
şekkür ederek, sizleri saygıyla selam-
lıyorum.



10 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2013

TAŞ EĞİTİM ATÖLYESİ 

İrem Nardereli Bülbül1 

Tarihi yapılar; anıt eserlerin yanı 
sıra sivil mimarlık örnekleri ile kentin 
belleğini, kimliğini ve kültürünü 
oluşturan fiziki yapılardır. Kültür 
varlıklarının özgün nitelikleri ile 
varlığını sürdürmesi, yürütülmekte 
olan koruma ve onarım çalışmalarının 
kalitesine bağlıdır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
KUDEB Müdürlüğü bünyesindeki 
“Taş Eğitim Atölyesi” ; koruma ve ona-
rım konusunda kaliteli uygulamalar 
gerçekleştirebilmek, geleneksel yapım 
tekniklerini bilen ve uygulayan, 
evrensel koruma prensiplerine bağlı, 
bilinçli genç bir kuşak yetiştirmek 
amacıyla kurulmuştur. 27.06.2008 
tarihli Başkanlık Oluru ile faaliyet-
lerine başlayan Taş Eğitim Atölyesi 
bünyesinde geleneksel taş işçiliği ve 
taş koruma - onarım konularında 
sertifikalı eğitim programları düzen-
lenmektedir. Meslek liseleri ve meslek 
yüksekokullarının mimari restorasyon 
bölümlerinden mezun olmuş gençle-
re yönelik olarak hazırlanan eğitim 
programı her yıl senede bir defa 
düzenlenmektedir.  

Sertifikalı “Taş Restoratörü” 
Moduler Eğitim Programı
Geleneksel taş işçiliğinin canlandı-
rılması ve kârgir yapıların koruma, 
onarım ve restorasyonu konusunda 
hazırlanan program; teorik eğitim ve 
uygulamanın bir arada yürütüldüğü, 
kursiyerlere atölyede ve alanda birebir 
eserler üzerinde çalışma imkanı sağ-

layan bir sistemdir. Eğitim programı 
ilk olarak, “Taş Koruma ve Onarım” 
başlığı ile uygulanmaya başlanmıştır. 
Hazırlanan eğitim programı Müdürlü-
ğümüz uzmanları tarafından geliştiri-
lerek Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B) 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür-
lüğü’nün Yaygın Eğitim Programları 
formatına uyarlanarak, modüler siste-
me dönüştürülmüştür. 12 modülden 
oluşan 600 saatlik Program İnşaat 
Teknolojisi Alanında “Taş Restora-
törü” başlığı ile 06.08.2013 tarih ve 
26022156/101.04/2021639 sayılı 
karar ile Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından onaylanmıştır. Eğitim Progra-
mını başarıyla tamamlayan kursiyerler 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
sertifikalandırılmaktadır. 

Her yıl eğitimler öncesinde Tür-
kiye genelindeki tüm meslek yükse-
kokullarının ilgili bölümlerine eğitim 
programının afişleri gönderilmekte, 
web sitemizde de programın duyurusu 
yapılmaktadır. Programa başvurmak 
isteyenler önce ön kayda yönlendiril-
mekte, ardından yapılan mülakat ile 
kesin kayda hak kazanan kursiyerler 
belirlenmekte ve web sitemizde ilan 
edilmektedir.

Alanında uzman akademisyen, res-
torasyon uzmanı ve tecrübeli ustalarla 
birlikte yürütülen eğitim programının 
hedefi restorasyon uygulamalarında 
faaliyet gösterecek, koruma bilinci 
gelişmiş, bilimsel teknik ve yöntemleri 
uygulama becerisinde teknik eleman-
lar yetiştirmektir.

1 Y.Mimar İrem Nardereli Bülbül, İBB KUDEB Taş Eğitim Atölyesi, e-posta: irem.nardereli@ibb.gov.tr
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Sertifikalı “Taş Restoratörü” 
Moduler Eğitim Programı  
Dersler ve Süreleri
Teorik eğitimler; Koruma düşüncesi-
nin dünyadaki gelişimi, çağdaş koruma 
düşüncesi ve Türkiye’de koruma dü-
şüncesinin gelişimi ile başlamaktadır. 
Taşın mimaride kullanımı modülü ile 
mimari eseri oluşturan yapı elemanları 
ve kullanım amaçları öğretilmekte-
dir. Doğal Taşların Sınıflandırılması, 
Özellikleri ve Seçim Kriterleri modülü 
ise taşların jeolojik oluşumlarına göre 
sınıflandırılmasını, taş çeşitlerini 
(tortul- püskürük- metamorfik) ve 
taşın ocaktan çıkarılma yöntemlerinin 
öğretildiği bir derstir. Taş bozulmaları 
modülü ile taşlarda görülen bozulma-
ların nedenleri öğretilerek; restorasyon 
öncesinde tespit ve değerlendirme ya-
pabilme yeterliliği sağlamaktadır. Taş 
Temizleme modülü kapsamında taş 
yüzeylerde oluşan kirlilik ve oluşum 
nedenlerini tanımlayabilmek, çeşitli 

taş temizliği yöntemlerini uygulayabil-
mek hedeflenmektedir. Bitki Temizliği 
ile otsu ve odunsu bitki oluşumlarının 
tarihi yapılara verdikleri zararların 
tanımlanması ve bu unsurların ya-
pılardan uzaklaştırılmasına yönelik 
yöntemler öğretilmektedir. Raspa 
dersi kapsamında niteliksiz eklerin ve 
katmanların yapıdan uzaklaştırılma 
yöntemlerine yer verilmektedir. Bü-
tünleme dersinde bozulmanın niteliği 
ve derecesine göre uygun bütünleme 
tekniğinin belirlenmesi ve uygulanma-
sı hedeflenmektedir. Taş Bütünlemede 
Harçlı Onarımlar kapsamında kozme-
tik ve plastik onarımların uygulama 
usulleri öğretilmektedir. Derzleme mo-
dülünde kârgir yapılarda derz boşaltma 
ve yeni derz yapma uygulamalarında 
kullanılacak teknikler aktarılmakta-
dır. Yüzey Koruma ve Sağlamlaştırma 
modülü ile taş yüzeylerin konservas-
yonunda kullanılan sağlamlaştırıcı, su 
itici vb. uygulamaların detaylarına yer 
verilmektedir.

DERS MODÜLLERİNİN BAŞLIKLARI SÜRE

1 Tarihi Eserlerde Tespit ve Belgeleme 40/24 +

2 Taşın Mimaride Kullanımı 40/32

3 Doğal Taşları Sınıflandırma ve Tespit Etme 40/32

4 Taş Bozulmalarını Teşhis Etme 40/32

5 Taş Yapılarda Temizleme 40/32 +

6 Taş Yapılarda Bitki Temizleme 40/24 +

7 Taş Yapılarda Raspa Yapma 40/32 +

8 Taşlarda Bütünleme 40/32 +

9 Harçlı Onarım Yapma 40/32 +

10 Derzleme 40/32 +

11 Taş Yüzeylerde Koruma ve Sağlamlaştırma 40/24

12 Taş Oyma 40/32 +

TOPLAM 800/600
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Son olarak taş oyma modülü ile 
kursiyerlerimizin taş oyma aletlerini 
tanıması, taş yüzeyindeki taraklama 
türlerini ayırt edebilmesi ve geleneksel 
tekniğe uygun olarak taşı işleyebilmesi 
hedeflenmektedir. Gelişen teknoloji ile 
taş oyma alanında da yeni ekipmanlar 
ve sistemler ile geleneksel taş oyma 
tekniği ikinci plana atılmış, taş ustası 
sayısı azalmıştır. Eğitim programı-
mız içerisindeki taş oyma modülü Bu 
amaçla öncelikle taşçı aletleri ve nasıl 
kullanılacakları öğretilir. Amorf bir 
taş bloğunun çarpacak, murç ve dişli 
kalemler ile şekillendirilmesi ve taşın 
gönyeye getirilmesi pratiği yaptırılır. 
Akabinde her kursiyer kendisine veri-
len motifi taşın yüzeyine markalayarak 
aktarır ve motifi oyarak yonu işlemini 
tamamlar.

Eğitim programında teori ve uygu-
lamanın birlikteliği sahada eserlerin 
üzerinde birebir yapılan uygulamalar 

ile daha da pekiştirilmektedir. Bu 
amaçla eğitimin saha çalışmaları için; 
İstanbul’un hemen her soka¬ğında bir 
örneğine rastlayabileceğimiz, işlev¬le-
ri ve konumlarıyla mahallenin tamam-
layıcı parçası olan çeşmeler ve sebiller 
seçilmiştir. Kent dokusunun vazgeçil-
mez bir unsuru ve Osmanlı mimarlık 
tarihinin önemli bir parçası olan çeş-
meler zamanın yıpratıcı etsisinin yanı 
sıra bilinçsiz müdahaleler ile tahrip 
edilmiştir. Saha çalışmaları kapsa-
mında her yıl başta Tarihi Yarımada 
olmak üzere Üsküdar, Eyüp, Beyoğlu 
ve Beşiktaş ilçeleri dahilindeki çeşme 
ve sebil yapıları arasından örnekler 
seçilmektedir. Belirlenen bu yapılar-
da; belgeleme ve tespit ile başlayan 
çalışmalar yapının projesi dahilinde 
gerekli görülen temizlik, dolgu, kozme-
tik ve plastik onarımlar, bütünleme ve 
sağlamlaştırma uygulamaları ile devam 
ettirilir.
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Teorik derslerimizin tamamla-
yıcısı olarak modüllerin uygulama 
faaliyetlerinde teknik inceleme 
gezileri de yapılmaktadır. Topkapı 
Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi, 
Sultanahmet Meydanı’ndaki tarihi 
yapılar (Sultanahmet Külliyesi, Di-
kilitaş, Örme Sütun, Yılanlı Sütun, 

Alman Çeşmesi), Dolmabahçe Sara-
yı Müzesi, Süleymaniye UNSECO 
Dünya Miras Alanındaki yapılar, 
işletilmekte olan bir taş ocağı ve 
fabrikası (Hadımköy) ile İstanbul 
Üniversitesi Jeoloji Müzesi’ne eğit-
menler rehberliğinde teknik geziler 
düzenlenmektedir.
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AHŞAP TAŞIYICILI TAŞ KARGİR DUVARLI ÇIKMA  
SİSTEMLERİ VE SORUNLARI

Kayseri ve yakın çevresindeki Talas, Germir, Gesi, Ağırnas, Büyük 
Bürüngüz gibi tarihi yerleşimlerde özellikle kapsamlı sivil mimarlık örnek-
lerinde rastlanan en özgün ve ilgi çekici mimari eleman kuşkusuz, taş kârgir 
yapılarda kullanılan ve taş kârgir çıkma dış duvarlarını taşıyan ahşap taşıyıcı 
sistemlerdir. Tasarlanışlarındaki ustalık ve biçimlenişlerindeki hoşluk kadar 
mimari bakımdan dikkat çeken husus, ahşabın taşla üstelik dış mekanda ve 
taşıyıcı konumda bir araya getirilmesidir. Bazı örneklerde ahşap pencere ve 
kapı lentoları gibi başka taşıyıcı ahşap elemanlarla karşılık bulur ve yüksek 
ahşap payandalarla desteklenirken, kimi zaman yapının dışarıdan göze görü-
nen tek ahşap elemanı olarak ortaya çıkan çıkma taban kirişleri yöre mimari-
sine farklı bir nitelik kazandırır. Aslında dışarıdan görünmemekle birlikte iç 
döşemeler ve üst örtü taşıyıcı sistemi de çoğunlukla ahşaptır. Ahşap döşe-
meler elbette sadece Kayseri ve çevresine has olmayıp, farklı yörelerde kârgir 
yapım sistemlerinde sıklıkla görülmekle birlikte, taş kaplı ahşap döşeme 
sistemleri ile ahşap taşıyıcılı taş kârgir duvarlı çıkma sistemleri Kayseri ve 
çevresine özgü mimari bir niteliktir.,

Taşıyıcı sistem, mimari biçimleniş ve uygun/mevcut malzeme gereksi-
nimlerinden kaynaklanan ve taş ile ahşap taşıyıcı sistem ve malzemeleri bir 
araya getiren bu çözümler, yaşlanan ve bakımsız kalmış örneklerde ne yazık 
ki yapısal sorunlara yol açmaktadır. Dış ortam koşullarının etkisiyle taştan 
çok daha önce yıpranan ve taşıyıcı niteliğini yitiren ahşap elemanlar, çıkma 
altlarında ve özellikle dış köşelerde sarkma ve buna bağlı olarak ahşap kirişin 
taşıdığı taş çıkma dış duvarlarında yapısal çatlaklara yol açmaktadır. Ahşap 
ve taş payandaların bir kısmı, bu tür sarkmalar sonucu destekleme amacıyla 
eklenmiş de olabilir. Günümüzde sıklaşan onarım ve rekonstrüksiyonlarda 
bu özgün yapım tekniğinin yaşatılabilmesi ve gelecek kuşaklara aktarıla-
bilmesi için onarım ve güçlendirme projelerinde doğru değerlendirilmesi, 
ahşap biçim, boyut ve oranlarının bozulmaması, kimi konutlarda rastlanan 
çıkmanın altına duvar örülmesi ya da betonarme kiriş atılması gibi niteliksiz 
onarımlara izin verilmemesi önem taşımaktadır.

Anahtar Sözcükler: Kayseri, taş kârgir yapım sistemleri, ahşap döşeme sistemleri, çıkmalar
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      ABSTRACT 

   1.Giriş 
Yöresel mimari özellikleri belirleyen en 
önemli etkenler mevcut malzemeler ile 
bunlardan ortaya çıkan mimari biçim-
ler ve yapım sistemleridir. (Çorapçıoğ-

lu vd., 2008a) Taş kaplı ahşap döşeme 
sistemleri ile ahşap taşıyıcılı taş kârgir 
duvarlı çıkma sistemleri, Anadolu 
yöresel mimarisinde Kayseri ve çevre-
sindeki tarihi yerleşimlere özgü bir ni-

STONE MASONRY PROJECTIONS WITH TIMBER BEAMS AND SUPPORTS 
AND THEIR PROBLEMS

Stone masonry projections with timber beams and supports is an 
interesting architectural element seen in and around Kayseri, in historic set-
tlements such as Talas, Germir, Gesi, Ağırnas, Büyük Bürüngüz. They more 
frequently appear in larger and more complex residence types. This construc-
tion system surprisingly brings timber and stone masonry together, and the 
grand projections on the building façades create architectural masterworks 
where the timber elements are exposed within the stone masonry. These 
exterior beams and supports are usually complemented with other structural 
and architectural elements in timber like window and doorframes, lintels, 
sills, shutters, etc. Meanwhile interior floor and roof systems also in timber 
are not visible from the outside and the beams are only exposed underneath 
the floors. The integration of timber floor systems with stone masonry is not 
of course unique to Kayseri area in Turkey but the use of stone cladding on 
timber floors and the use of timber beams and supports for masonry projec-
tions on façades is characteristic.

This unusual arrangement must result from an optimization of structural 
system, available materials and architectural form:The availability of limited 
timber and abundant stone must have led to a traditional architecture that 
combines them. However, the use of timber in stone masonry becomes prob-
lematic especially in old, unused or uncared for examples. The timber beams 
and supports underneath the stone masonry projections are weathered more 
rapidly due to external conditions. When they lose their load bearing capac-
ity, they cause structural deformations, structural cracking, separation and 
eventual collapse of the projections. Some of the timber and stone supports 
underneath the beams may have been added later to overcome such structural 
faults.It is very important that these timber elements as well as characteristic 
structural systems are preserved in restoration, structural strengthening and 
reconstruction projects: The form, size and proportions of the timber ele-
ments need to be well documented and reproduced, and timber types, colors 
and textures need to be taken into consideration. Inappropriate applications 
and interventions such as walls constructed underneath the projections for 
support or the replacement of the timber beams with reinforced concrete ones 
need to be prevented.
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teliktir. Daha dikkat çekici nitelikteki 
örneklere, genellikle kapsamlı progra-
ma sahip, biçimsel bakımdan da daha 
gelişmiş konutlarda rastlanır. Kayseri 
kent merkezindeki sivil mimarlık 
örneklerinin çoğunlukla günümüze 
ulaşmadığı göz önüne alınacak olursa, 
Talas, Kiçiköy, Germir, Gesi, Ağırnas 
(Taşören), Büyük Bürüngüz, Bünyan, 
Erkilet, Darsiyak (Kayabağ), Efkere 
(Bahçeli), Nize (Güzelköy), Vekse 
(Özlüce), İspidin/İsbidin (Bağpınar), 
Mancusun (Yeşilyurt), Tavlusun, Eğri-
bucak, Kergah, Belbaşı, Sakar, Çağşak, 
Küçük Billur, Billur, Büyük Billur, 
Mahrumlar, Gediris, Gülle, Eşekmey-
danı, Karadere, Eskişehir, Akyazı, 
Çaybağları, Endürlük, Mavrucan (Gü-
zelöz), Hisarcık ve Hacılar gibi çevre 
yerleşimlerde bulunan, farklı dönem 
ve toplumsal kökenlere ait konutların 
değeri daha fazla öne çıkmaktadır. 
(İmamoğlu, 2013; İmamoğlu, 2010; 
Anon., 2012; Çorapçıoğlu vd., 2008c)

Tasarlanışlarında ustalık ve biçim-
lenişlerindeki hoşluk kadar mimari 
bakımdan dikkat çeken özellikleri, 
ahşabın taşla üstelik dış mekanda ve 
taşıyıcı konumda bir araya getirilmesi 
ve ahşap elemanların taş birimleri ara-
sında görünür konumda bırakılması-
dır. Çoğu örnekte ahşap döşeme taban 
kirişleri, pencere ve kapı çerçeve, lento 
ve denizlikleri, kepenkler gibi başka ta-
şıyıcı ahşap elemanlarla karşılık bulur 
ve yüksek ahşap payandalarla destekle-
nirken, kimi zaman yapının dışarıdan 
göze görünen tek ahşap elemanı olarak 
ortaya çıkan çıkma taban kirişleri yöre 
mimarisine benzerlerinden farklı bir 
nitelik kazandırır. Aslında dışarıdan 
görünmemekle birlikte iç döşemeler ve 
üst örtü/çatı taşıyıcı sistemi de çoğun-
lukla ahşaptır; bu kirişleri ancak açık-

ta bırakıldıklarında döşeme altından 
görmek mümkündür. Ahşap döşemeler 
elbette sadece Kayseri ve çevresine has 
olmayıp, farklı yörelerde taş/tuğla/ker-
piç kârgir yapım sistemlerinde sıklıkla 
görülmekle birlikte, taş kaplı ahşap 
döşeme sistemleri ile ahşap taşıyıcı taş 
kârgir duvarlı çıkma sistemleri Kayseri 
ve çevresine özgü mimari bir nitelik 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumu 
Vitruvius’un mimarlıkta belirleyici 
üç temel gereksinimini yorumlayarak 
açıklamak mümkündür: yapısal sistem 
(firmitas), mevcut malzemeler (utili-
tas) ve mimari biçimleniş (venustas). 
Başka bir deyişle, sivil mimarlık için 
yörede kısıtlı miktarda ahşap fakat bol 
miktarda ve kolayca elde edilebilen 
yapı taşı bulunması, bunları yapısal 
olarak uygun ve görsel bakımdan hoş 
bir biçimde bir araya getiren geleneksel 
bir mimarinin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Yalnızca üretim biçimine 
dayanarak bu mimarlığı “yöresel” 
olarak nitelendirmek ise farklı bir 
sorun olarak ortaya çıkmaktadır, 
çünkü günümüze ulaşan örneklerin 
biçimsel karmaşıklığı ve görkemi ile 
mimari tasarımda izlenen çeşitlilik, 
ileri bir ustalık seviyesi ile ince bir 
zevk ve sanatsal mükemmelliğe işaret 
etmektedir. (Resim 1)

Resim 1. Talas’tan ahşap taşıyıcılı taş kârgir 
duvarlı çıkmalarıyla görkemli bir konak.



17KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2013

2. Mimari Özellikler

2.1. Yapı Malzemeleri
Yörede taş kârgir inşa geleneğinin 
genel olarak Eski Çağlara uzandığı 
söylenebilir. Yörenin jeolojik yapısı da 
yapı taşı olarak kullanılabilecek farklı 
nitelikte çok sayıda alternatif sun-
maktadır. Sivil mimarlık örneklerinde 
çeşitli volkanik tüf türleri ağırlıklı ola-
rak tercih edilmiştir. Yapıdaki konum 
ve işlevlerine göre taş türü seçiminde 
renk, gözeneklilik, görünür yoğun-
luk, su emme kapasitesi ve kuruma 
hızı gibi fiziksel özelliklerin rasyonel 
bir biçimde ele alınması, bu jeolojik 
çeşitliliğin yapı stoğunda yansıtılması-
nı sağlamıştır. Diğer yandan özellikler 
yeterli bulunduğunda, yerleşime en 
yakın taş ocağından, en kolay ve en 
ucuz biçimde elde edilen yapı taşının 
tercih edildiği izlenir. Ayrıca ince-
lenen örneklerde, renk gibi biçimsel 
gerekçelerin de, taş seçiminde fiziksel 
bakımdan baskın özellik olmadığını 
belirtmek gerekir.

Yapı taşları genel olarak ocakları-
nın bulunduğu yerlere göre adlandı-
rılır: Örneğin Derevenk, Mancusun, 
Efkere, Mimarsinan, Cırlağan/Cırka-
lan, Ispıdın/İspile, Hacılar, Karakaya, 
Derindere ve Hisarcık. Daha koyu 
renkli bazaltik tüfler bodrum ve su-
basman duvarlarında tercih edilirken, 
andezitik, trakatik ve riyolitik tüflerin4 
ise taşıyıcı duvar ve zemine yapılan 

kaplamalarda (“saltaşı”) kullanıldığı 
izlenir. Kimyasal olarak tüfler, ağırlık-
lı olarak silikat (~%70) ve alüminat-
lardan (~%15) oluşur; ince kesitlerde 
kuvars, plajiyoklaz ve feldspat mineral-
leri izlenir. Diğer yapı taşlarına göre 
daha gözenekli (~%20-35) oldukların-
dan özgül ağırlık (~1.50) ve ısı iletim 
katsayıları daha düşüktür. Su emme 
kapasiteleri yüksek olmakla birlikte 
(~%9-16), kuruma hızları da yüksek-
tir. Ocaktan çıkarıldıklarında suya 
doymuş ve yumuşak iken, kurudukça 
daha sert ve hafif hale gelirler. Meka-
nik dayanımları ele alınacak olursa, 
diğer yapı taşlarına göre basınç daya-
nımları daha düşük (~30-35 N/mm2) 
ancak bükülme (~7 n/mm2) ve kesme 
(~-10 N/mm2) dayanımları denk ve ki-
reçtaşı ve travertenlere göre yüksektir. 
Ahşap taşıyıcı sistemler ve kirişler üze-
rinde kullanılan taş döşeme kaplamala-
rında ve yine ahşap taşıyıcı sistemli ve 
kirişli çatı örtülerinde toprak kaplama 
altında ise yörede “kevek/gevek” taşı 
adı verilen sünger taşları tercih edilir. 
Tüflere göre bunların yoğunlukları 
düşük ve (%90 seviyesine ulaşabilen) 
gözeneklilikleri ile su emme kapasite-
leri ve kuruma hızları çok yüksektir; 
özgül ağırlıkları (~0.65) kurutulmuş 
ahşap gibi organik malzemelerle kar-
şılaştırılabilecek niteliktedir ve suda 
yüzebilirler. (Çorapçıoğlu vd., 2008c: 
18-22, 49-53, Tablo 2.1; Çorapçıoğlu 
vd., 2008e: 35-58, 68-73; Erguvanlı 

4 Tüf türleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Riyolitik tüfler sünger taşı ve camlaşmış tanecikler ile küçük bo-
yutlu cüruf, kuvars, alkali feldspat ve biyotit gibi mineraller içerir. Trakitik tüflerin bünyesinde çok az kuvars 
bulunurken ya da hiç bulunmazken, çok miktarda sanidin veya anortoklaz ile bazen oligoklaz feldspat, 
biyotit, ojit ve hornblende rastlanır. Hava koşullarının etkisiyle başkalaşım geçirdiklerinde, büyük miktarda 
kaolin ve ikincil kuvars içeren yumuşak kızıl ya da sarı kil taşlarına dönüşürler. Andezitik tüfler daha yaygın-
dır ve genellikle kızıl veya kahverengidir; bünyelerindeki cüruf tanecikleri çok büyük parçalardan granül toz 
boyutlu parçacıklara kadar büyük değişkenlik gösterir. Bazaltik tüfler de yaygındır; bunların renkleri siyah, 
koyu yeşil ve kızıl olabilir. Dokuları da büyük değişkenlik gösterir ve büyük boyutlu süngerimsi bombalar 
içerebilir. (Anon., 2014)
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ve Malik, 1962: 132; Kozlu, 2010: 
50-53; Çakıroğlu, 1952: 17; Yaşar 
vd., 2009) Harçlar çoğunlukla bir 
miktar kireç ile kum ve tüf ya da 
kiremit tozundan oluşmuştur; ortaya 
çıkan puzolanik nitelikli bağlayıcı mal-
zemeler genel olarak “horasan” adıyla 
da anılır. Günümüze ulaşan örnekler 
incelendiğinde harçların rengi, kiremit 
tozundan çok tüf tozu kullanıldığına 
işaret eder. Yörede bulunan tüfler ve 
volkanik toprakların kimyasal yapısı, 
puzolanik etkinlikleri olduğuna işaret 
etmekle birlikte (Çorapçıoğlu vd., 
2008e: 68, 72), deneysel çalışmalar 
bunların puzolanik etkinliklerinin 
düşük olduğunu ve tarihsel örneklerde 
izlenen mekanik dayanımlara erişebil-
meleri için büyük miktarlarda kulla-
nılmalarının gerektiğini göstermiştir. 
(Kozlu, 2010: 55-56, 146, 183-193, 
210-212) Kesme taş kârgir birimleri 
bağlamak için kullanılan başka bir 
yöntem ise demir kenetlerdir; bunla-
rın özellikle çıkma duvarları gibi çok 
ince kesitli ve narin duvarlarda tercih 
edildiği izlenir.

Yörede kısıtlı miktarda bulunması 
nedeniyle yapılarda ahşap kullanımı 
asgari seviyede tutulmuş ve sınırlı 
kalmıştır. Ahşabın taban ve döşeme 
kirişleri, hatılları, pencere ve kapı 
lentoları gibi yapısal amaçlarla, ayrıca 
denizlik, eşik, pencere ve kapı çerçevesi 
ile kepenk gibi zorunlu durumlarda ve 
ekonomik olanak bulunduğunda tavan 
ve duvar (“zar”) kaplaması gibi bezeme-
ler ile dolap ve sedir gibi sabit mobil-
yalarda kullanıldığı izlenir. Bezeme 
amaçlı kaplamalar ile sabit mobilyalar 
sanatsal bakımından gelişmiş biçimler 
sunmakla birlikte, özellikle çatı ve 
döşeme kirişlerinin biçimlendirilme-
den, yuvarlak gövdeli kesitlerle kulla-

nıldığı görülür. Duvara yerleştirilen 
hatıl ve tabanlar ile çıkmaları taşıyan 
elemanlar ise genellikle kare kesitlerle 
biçimlendirilmiştir. Mimaride kulla-
nılan ağaçlar kara çam (pinus nigra), 
kızıl çam (pinus brutia), sarı çam (pinus 
sylvestris), sedir (cedrus libani), köknar 
(abies alba), ardıç (juniperus alt türleri) 
ve meşedir (quercusalt türleri). Kirişler 
genellikle sedir, köknar ve ardıçtan 
yapılmıştır. (Çorapçıoğlu vd., 2008c: 
60-61; Çakıroğlu, 1952: 14)

2.2. Yapım Sistemleri
Döşeme kirişleri ahşaptan yapılmış ve 
genellikle ağaç gövdeleri biçimlendi-
rilmeden doğal yuvarlak kesitlerinde 
bırakılmıştır. Kirişlerin çapı asgari 15 
cm kadardır. Döşeme genişliğinin 4 
metreden fazla olduğu servis odaları ve 
depolar gibi mekanlarda, açıklığı ikiye 
bölen ara kirişlemeler ve bunları des-
tekleyen dikmeler bulunabilir; bu kalın 
taşıyıcı kirişlere yörede “hezen” adı 
verilir. Hezen yerine açıklığı bölmek 
için taş kemerlerden de yararlanılabi-
lir. Ahşap kirişleme üzerine yapılan 
kaplamalarda farklı malzeme ve yön-
temler kullanılabildiği bilinmektedir. 
Kaplama yöntemine bağlı olarak kiriş-
lerin açıklığı 30-50 cm kadar olabilir; 
taş kaplı yüzeylerde genellikle azami 
açıklığın 30 cm kadar olduğu izlenir. 
(Çorapçıoğlu vd., 2008c: 84-86)

Ahşap kirişli döşemelerin sadece 
üstü ya da hem altı hem de üstü kap-
lanabilir; bu konuda genel belirleyici 
unsurun alt ve üst taraftaki mekan-
ların işlevi olduğu görülmektedir. 
Servis odası, depo, ahır ve hayat gibi 
yarı açık mekanlarda tavanın kaplan-
madan bırakıldığı (Resim 2-3) ancak 
üst katlarda yer alan yaşam mekanları 
ve misafir odalarında tavanın ahşap-
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la kaplandığı ve çoğunlukla çıtalı ve 
göbekli bezemeler kullanıldığı izlen-
mektedir. Özellikle toprak dam altında 
tercih edilen ahşap kaplamaların killi 
toprak kaplamadan gelecek tozumayı 
önlemek üzere tercih edildiği de öne 
sürülebilir. Gevek taşları, arasında killi 
kerpiç harcı bulunan iki sıra halinde 
döşenebileceği gibi daha kalın kesitli 
tek bir sıra taş kaplama da yapılabilir.

Çıkmalar ve taşıyıcıları ise cephe 
biçimlenişinde rol oynayan en önemli 
mimari elemanlardan birini oluşturur-
lar. Çıkma duvarlarını ve konsol ahşap 
döşeme kirişlerini taşıyan ahşap taban 
kirişleri taş konsollar ya da ahşap pa-

yandalarla desteklenir. (Resim 4) Taş 
konsollara oturan çıkmaların genişliği 
azami 80 cm ile sınırlıyken (Resim 5, 
6, 7 ve 8), ahşap payandalarla des-
teklenen çıkmaların genişliği 150 cm 
üzerine çıkabilir (Resim 1, 9 ve 10). 
Çıkma genişliğinin çok küçük olduğu 
örneklerde, ahşap döşeme yerine çıkma 
duvarlarını taşıyan taş levhalar yerleş-
tirildiği örnekler de vardır (Resim 6). 
Diğer yandan anıtsal örneklerde, taş 
konsol ve üzerinde çıkma döşemesinin 
genişliğinin büyüdüğü görülür (Re-
sim 8). Genişliği çok daha fazla olan 
çıkmalar ise genellikle taş ayaklarla 
desteklenir (Resim 11 ve 20). Farklı 

Resim 2 ve 3. Ağırnas’ta harap bir konaktan, ahşap döşeme kirişleri üzerinde “kevek/
gevek” taşı kaplama için iki örnek: Konsol çalışan ahşap taşıyıcılı hayat döşemesi 
üzerinde kalın kesitli tek sıra taş kaplama (sol) ve servis mekanının üzeri toprak örtülü 
damının alttan görünüşünde toprağı taşıyan taş kaplama (sağ).

Resim 4. Ahşap taşıyıcılı ve döşemeli, yığma taş duvarlı çıkmalar için tipik sistem 
detayları: taş konsollu (sol), ahşap payandalı, tek tabanlı (orta) ve ahşap payandalı çift 
tabanlı (sağ). (Çorapçıoğlu vd., 2008c: 100, Resim 2.67)
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Resim 5 ve 6. Taş konsollar üzerinde taşınan çıkma sistemleri için Talas’tan iki örnek: 
Üst parçası taşa benzer olarak biçimlendirilmiş ahşap bir elemandan oluşan taş konsol 
sistemi (sol) ve ahşap döşeme sistemi yerine taş levhalarla çözülmüş küçük genişlikli bir 
çıkma (sağ).

Resim 7 ve 8. Taş konsollarla taşınan çıkma sistemleri için iki farklı örnek: Talas’tan 
üçgen çıkmalı bir konak (sol) ve Kayseri Pamuk Kapanı’ndan anıtsal ölçekli açık bir çıkma 
(sağ; Güngör Açıkgöz, 2013: 165).

Resim 9 ve 10. Ahşap payandalarla desteklenen ahşap döşemeli ve taş duvarlı üçgen 
planlı çıkmalar: Talas (sol) ve Talas Kiçiköy (sağ) 
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Resim 11 ve 12. Çok geniş çıkmaların taş ayaklarla desteklendiği de görülür (Ağırnas; 
sol). Ahşap ve taş konsol sistemlerinin arkitektonik etki için bir arada da kullanılabilir 
(Endürlük; sağ; Korat, 2013: 486).

Resim 13 ve 14. Yığma sistemli çıkmaların kesme taş duvarları için tipik detay (sol; 
Çorapçıoğlu vd., 2008c: 72, Resim 2.32f) ve kevek/gevek taşlarını ağırlığı sonucu ahşap 
döşeme kirişlerinde izlenen, sehim ve sarkma gibi tipik yapısal bozulmalar (sağ).
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biçimler alabilen taş konsolların ge-
nellikle yatay parçalı olarak üretildiği 
izlenir; son yatay parçanın ahşaptan 
yapıldığı ancak taşlarla aynı form-
da biçimlendirildiği örnekler vardır 
(Resim 5). Diyagonal ahşap payandalar 
ise, cephede dekoratif mimari eleman-
lar haline gelir. Genellikle 15 x 15 cm 
kesitli payandaların, doğal halinde bı-
rakılan döşeme kirişlerinin aksine kare 
kesitli olarak biçimlendirildiği görülür. 
Taş duvarları ve çıkmanın döşeme 
kirişlerini taşıyan ahşap taban kirişleri 
de, duvara oturtulmak üzere kare kesit-
li olarak biçimlendirilir. Taban kirişle-
rinin çıkma köşelerinde demir kenet-
lerle bağlandığı görülür (Resim 16). 
Ayrıca taş ve ahşap elemanların bir 
araya getirilerek çıkmayı taşıdığı farklı 
örneklere de rastlanır (Resim 12).

Çıkmaları çevreleyen ve kalınlı-
ğı 20-25 cm ile sınırlı taş duvarlar, 
genellikle düşey derzleri tuğla duvar-
larda olduğu gibi şaşırtılan tek bir 
sıra kesme taş olarak örülür. Narinliği 
nedeniyle, burulmasını engellemek 
için duvarın yüksekliği 4,50 m ile 
sınırlı tutulur. Harcın yetersiz kaldığı 
durumlarda kenetlerden yararlanılabi-
lir (Resim 13; Çorapçıoğlu vd., 2008c: 
70-72). Zaman zaman tek sıra kesme 
taş duvar yerine ahşap iskeletli çıkma 
sistemlerinin tercih edildiği de izlenir. 
Ancak bu tür örneklerin sayısının son 
derece az oluşu, daha eski bir tekno-
lojiden kalan örnekler olabileceklerini 
ya da bir dönemde tercih edilen bir 
onarım yöntemine işaret ettiklerini 
düşündürür.

3. Bozulmalar

3.1. Yapısal Deformasyonlar ve 
Bozulmalar
Taş döşeme kaplamaları ile taş duvar-
ların yükünü ahşap döşeme sistemle-

rinin taşıması, özellikle eski, kulla-
nılmayan ve/veya uzun süre bakımsız 
kalmış binalarda yapısal hasarlara 
neden olmaktadır. Üst örtü sistemleri 
sağlam kaldığı sürece ahşap döşemeler 
de nispeten korunurken, taş kaplama-
nın ağırlığından kaynaklanan yapısal 
bozulmalara rastlanır. Özgül ağırlıkla-
rı ahşaba yakın olmakla birlikte kevek/
gevek taşlarının kalınlığının daha 
fazla olması kaplamanın ağırlığını 
artırmakta ve zamanla ahşap döşeme 
kirişlerinin yük taşıma kapasitesini 
zayıflatmaktadır (Resim 14). Düzenli 
bakım altında olmayan konutlarda, 
sehim ve sarkma gibi yapısal defor-
masyonlara sıkça rastlanır. Toprak 
damlar da benzer biçimde sürekli ba-
kım gerektirir; bunların her yıl tamir 
edilmesi, incelen bölümlere yeniden 
toprak kaplanması ve sıkıştırılması 
lazımdır. Üst örtülerin kısmen zarar 
gördüğü, aktığı ya da tamamen yok 
olduğu örneklerde, hava koşullarının 
etkisiyle ara katlara ait ahşap döşeme 
sistemlerinin de hızla hasar gördüğü 
ve çöktüğü izlenir.

Taş duvarlı çıkmaları taşıyan ahşap 
döşeme sistemlerini oluşturan taban, 
kiriş ve payandalar dış koşulların 
etkisi nedeniyle, kârgir malzemeye 
göre daha çabuk zarar görür. Ahşap 
elemanlar taşıyıcı niteliklerini kaybet-
tiğinde, çıkmalarda yapısal deformas-
yonlar meydana gelmeye başlar: Özel-
likle dış köşelerde, çıkma ön duvarı ile 
yan duvarları birbirinden ayrılmaya 
başlar ve yan duvarlarda diyagonal 
çatlaklar oluşur. Onarım ya da destek 
yapılmadığı takdirde çatlaklar ilerler 
ve çıkma yan duvarları da yapı ön 
cephesinden ayrılmaya başlar. (Resim 
15) Önlem alınmazsa deforme olan 
narin çıkma duvarları tamamen yıkı-
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Resim 15 ve 16. Özellikle dış köşelerde, çıkma ön duvarı ile yan duvarları birbirinden ayrılmaya 
başlar ve yan duvarlarda diyagonal çatlaklar oluşur. Onarım ya da destek yapılmadığı 
takdirde çatlaklar ilerler ve çıkma yan duvarları da yapı ön cephesinden ayrılmaya başlar 
(Germir; sol). Ahşap döşeme tabanları ve kirişleri destekleyen ahşap ve taş destekler 
ile taban köşelerine yerleştirilen demir kenetlerin (Germir; sağ) bir bölümünün, yapısal 
deformasyonlar sonucu sonradan eklendiği öne sürülebilir.

labilir. Ağır hasarlı örneklerde geriye 
sadece çıkma konsol ve/veya payan-
daları ile kısmen çıkma döşemesinin 
kaldığı izlenir. Kârgir duvara gömülen 
ahşap hatıl ve tabanlar ile payanda-
ların bastığı ahşap tabanlar ve ahşap 
payandalar ile kârgir duvar sistemi 
arasında kalan arayüzlerde herhangi 
bir su geçirimsizlik önlemi alınmadığı 
görülür. Bu nedenle, yapı bünyesin-
de kârgir sistemden daha gözenekli 
olan ahşap elemanlara doğru su ve 
nem hareketi gerçekleşir ve ahşap 
elemanların daha hızlı bozulmasına 

yol açabilir. Duvara oturtulmak için 
üçgen kesitli biçimde tıraşlanan ahşap 
payandaların uç kısımları, strüktürel 
yönden zayıflar. Islanma-kuruma ve 
donma-çözülme çevrimlerinin bozucu 
etkisi ile birleşen bu yapısal zayıflık, 
payandalarda düşey yönde çatlak ve 
ayrılmaya neden olabilir. (Resim 17 ve 
18) Ahşap döşeme tabanları ve kiriş-
leri destekleyen ahşap ve taş destekler 
ile taban köşelerine yerleştirilen demir 
kenetlerin (Resim 16) bir bölümünün, 
yapısal deformasyonlar sonucu sonra-
dan eklendiği öne sürülebilir.
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Resim 17 ve 18. Duvara 
oturtulmak için üçgen 
kesitli biçimde tıraşla-
nan ahşap payandaların 
uç kısımları, strüktürel 
yönden zayıflar; 
ıslanma-kuruma ve 
donma-çözülme çevrim-
lerinin bozucu etkisi 
ile birleşen bu yapısal 
zayıflık, payandalarda 
düşey yönde çatlak ve 
ayrılmaya neden ola-
bilir. Buradaki iki örnek 
Germir’dendir.

3.2. Uygun Olmayan Onarımlar
Özgün mimari niteliklerin degradasyo-
nunda önemli bir etken olan uygunsuz 
onarım ve müdahaleler, aynı zamanda 
yapısal bozulma sürecini de hızlan-
dırabilir. Taş kaplı ahşap döşeme 
sistemlerinde kullanılan malzemelerin 
boyut, renk, doku ve türleri önemli 
mimari özellikler arasındadır. Taş 
kaplamalarda aynı taş türü, kaplama 
taşı boyutları ve taş kaplama yöntemle-
rinin devamlılığı kadar ahşap kirişlerin 
boyut, biçim ve ağaç türlerinin kul-
lanımının sürdürülmesi önem taşır.
Örneğin ahşap döşeme kirişlerinin, 
doğal ağaç gövdesi halinde bırakılması 
yerine kare kesitli olarak düzenlen-
mesi kadar basit bir müdahale (Resim 
19) bile yapının görünümünü negatif 
biçimde etkilemekte ve mimari nite-
liğine zarar vermektedir. Betonarme 
döşeme sistemleri ile onarım gibi, taş 
kârgir yapıların yük taşıma kapasitesi 
ve mikro-klimatik özellikleri ile uygun 
olmayan müdahaleler ise mutlaka 
engellenmelidir.

Bakımı ve onarımı günümüz 
koşullarında güç olmakla birlikte, 
toprak kaplı damların devamlılığının 

sağlanması ve kiremit ya da başka 
malzemelerle kaplı kırma çatılar ve/
veya betonarme plak düz çatılara 
dönüşümünün engellenmesi büyük 
önem taşımaktadır. Bu mimari özellik 
yalnızca tek yapı ölçeğinde değil aynı 
zamanda tarihi yerleşimlerin genel gör-
sel niteliklerinin korunması bağlamın-
da ele alınmalıdır. Kiremit kaplı kırma 
çatılar, ağır kış koşulları ve yoğun kar 
örtüsü oluşturan iklim koşullarında 
daha kullanışlı olmakla birlikte, biçim 
ve renkleri Kayseri ve çevresindeki 
tarihi yerleşimlerin karakteri ile uyum-
suzdur. (Çorapçıoğlu vd., 2008f)

Çıkmaların strüktürel deformas-
yonlarını engellemek ve deforme olmuş 
sistemleri desteklemek amacıyla sarkan 
kısımların altına sıklıkla ahşap kiriş 
ve payandalar eklendiği izlenir. (Resim 
20) Yine aynı amaçla çıkmaların altına 
yığma taş duvarlar örüldüğü görülür.
(Resim 21 ve 22) Ahşap payanda ve/
veya taş konsollar ile ahşap taban ve 
kirişlerden oluşan çıkma döşeme sis-
temlerinin kaba betonarme konsollar 
ve döşeme sistemleri ile değiştirildiği 
örneklere de rastlanır. (Resim 23 ve 
24) Bunlar ve bunlara benzer, mimari 
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Resim 19 ve 20. Ahşap döşeme 
kirişlerinin, doğal ağaç gövdesi 
halinde bırakılması yerine kare 
kesitli olarak düzenlenmesi kadar 
basit bir müdahale bile yapının 
görünümünü negatif biçimde 
etkilemekte ve mimari niteliğine 
zarar vermektedir (Ağırnas 
Mimar Sinan Evi; üst).Çıkmaların 
strüktürel deformasyonlarını 
engellemek ve deforme olmuş 
sistemleri desteklemek amacıyla 
sarkan kısımların altına sıklıkla 
ahşap kiriş ve payandalar 
eklendiği izlenir (Germir; alt).

özellik, yapım sistemleri ve yapı malzemele-
rine uygun olmayan ve kültür varlığı nitelik-
lerine zarar veren önlem ve onarımlar bazı 
durumlarda ancak geçici çözüm olarak kabul 
edilebilir: Yapının dış görünüşünü değiştir-
mek ve özgün mimari kompozisyonuna zarar 
vermekle birlikte, çıkma altına ahşap payan-
da ve destekler eklenmesi ya da yığma taş 
duvar ya da ayaklar örülmesi gibi yöntemler, 
yapının özgün tasarımını ortadan kaldırma-
dığı ve bozulma sürecini hızlandıracak bir 
katkıda bulunmadığı için, bu bağlamda geçici 
ve pratik önlemler olarak kabul görebilir. 
Ancak taş kârgir yapıların yük taşıma kapa-
sitesi ve mikro-klimatik özellikleri ile uygun 
olmayan ve yapıların özgün tasarımını geri 
dönülmez biçimde yok eden betonarme kon-
sollar ve döşeme sistemleri gibi müdahaleler 
tarihi çevre ve kültür varlıklarının korunması 
bakımından kabul edilemez niteliktedir ve 
kesinlikle engellenmelidir.

4. Sonuç
Mimari eleman ve malzemeler ile yapım 
sistemleri gibi özelliklerin çevre koruma, 
restorasyon, yapısal güçlendirme ve rekons-
trüksiyon projelerinde korunması, kültür 
varlıklarının sürdürülebilirliğinin sağlan-
ması bakımından büyük önem taşımaktadır: 
Ahşap ve taş mimari elemanların biçim, 
boyut ve oranlarının doğru biçimde belge-
lenmesi, korunması ve gerektiğinde yeniden 
üretilmesi gereklidir. Ayrıca ahşap ve taş tür, 
renk ve dokuları gibi özgün niteliklerin göz 
önüne alınması ve malzeme işleme ve yapım 
yöntemlerinin sürekliliğinin sağlanması 
gereklidir. Kayseri çevresinde ve Kapadokya 
Bölgesinde benzer yapı taşlarının üretimi de-
vam etmekte, benzer ve uygun nitelikte yeni 
malzeme elde edilmesine olanak vermektedir. 
Daha dayanıksız olan ahşap elemanların 
niteliklerinin devamlılığını sağlamak daha 
güçtür. Doğal kesitli olarak üretimi mümkün 
olmayan lamine ahşap yerine, döşemelerde 
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Resim 21 ve 22. 
Çıkmaların strüktürel 
deformasyonlarını 
engellemek ve 
deforme olmuş 
sistemleri 
desteklemek amacıyla 
sarkan kısımların 
altına yığma taş 
duvarlar örüldüğü 
görülür: Germir (sol) 
ve Talas (sağ).

Resim 23 ve 24. 
Ahşap payanda ve/
veya taş konsollar 
ile ahşap taban ve 
kirişlerden oluşan 
çıkma döşeme 
sistemlerinin kaba 
betonarme konsollar 
ve döşeme sistemleri 
ile değiştirildiği 
örneklere de rastlanır: 
Büyük Bürüngüz.

renksiz emprenye edilmiş ardıç kul-
lanımı tercih edilebilir (Çorapçıoğlu 
vd., 2008c; Çorapçıoğlu vd., 2008e). 
Lamine ahşap gibi geliştirilmiş 
malzemeler ise duvarlardaki taban ve 
hatıllar gibi kare kesitli elemanlarda 
kullanılabilir; bu tür malzemeler ıslan-
ma-kuruma ve donma-çözülme çev-
rimlerine karşı daha yüksek dayanım 

sağlayacaktır. Diğer yandan işçiliğinin 
taklit edilmesi mümkün olmayan 
bezemeli ahşap payandalar gibi ele-
manlar mümkün olduğunca onarılarak 
korunmalı ve yeni reprodüksiyonlarla 
değiştirilmemelidir. (Resim 1 ve 17)
Reprodüksiyon yerine, taşıyıcı niteli-
ğini kaybeden elemanların, paslanmaz 
çelik / titanyum çubuklar gibi, yapının 
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bütünlüğüne ve görünümüne zarar 
vermeyen yöntemlerle yapısal olarak 
güçlendirilmesi tercih edilmelidir.

Çıkmaları desteklemek amacıyla 
altına örülen yığma taş duvarlar ve 
eklenen ahşap kiriş ve payandalar gibi 
mimari elemanları kapsayan fakat 
adabıyla gerçekleştirilmemiş ve kültür 
varlıkları ile tarihsel yerleşimlerin 
özgün mimari niteliklerine zarar veren 
uygun olmayan onarımlar, ancak 
geçici çözümler olarak kabul edilebilir. 
Diğer yandan, ahşap kiriş ve döşeme 
sistemleri ya da taş payandalar gibi 
elemanların betonarme ile yenilenmesi 
ise kabul edilemez bir uygulama olup, 
kesinlikle engellenmesi gereklidir. 
Çıkma ve döşemelere benzer biçimde 
bakım ve onarımı güç olmakla birlikte 
düz toprak damların sürekliliğinin 
sağlanması büyük önem taşımaktadır; 
bunların kiremit ya da başka malzeme-
lerle kaplanmış kırma çatılarla değişti-
rilmesi ve taşıyıcı ahşap çatı sistemle-
rinin betonarme plaklarla yenilenmesi 
mutlaka engellenmelidir.

Verneküler ve kırsal nitelikli yerle-
şimlerdeki mimari mirasın korunması 
güçtür. Kayseri ve çevresinde görülen 
taş kaplamalı ahşap döşeme sistemleri 
ile ahşap taşıyıcılı taş kârgir duvarlı 
çıkma sistemleri gibi özelleşmiş ve 
mimari ve mühendislik bakımından 
gelişmiş niteliklerin ve özel malzeme, 
yapım sistemi ve elemanların korun-
ması ise genellikle yöresel sorunlara 
dönüşmektedir. Kültür varlıkları ve 
tarihsel yerleşimlerin mimari karakte-
rinin en önemli belirleyicileri arasında 
ortaya çıkan bu tür özelliklerin devam-
lılığı ve sürdürebilirliğinin sağlanması 
büyük önem taşımaktadır. Bölgede 
halen varlığını sürdüren nitelikli 
örneklerin koruma-onarım uygulaması 
sonucu özelliklerini yitirmeleri ve/veya 
sürdürülebilirliklerini sağlanamadığı 
için yıkılarak ortadan kalkmaları, bu-
rada tanımlanan sivil mimarlık tipolo-
jileri ve karakteristiklerinin tamamen 
yok olması ve unutulması anlamına 
gelecektir. (Resim 1)
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık eğitimini tamamla-
yan yazar, Mimari Koruma – Onarım (Restorasyon) alanındaki yüksek lisans çalış-
masını Prof. Dr. C. Erder ve Doç. Dr. E. Madran danışmanlığında aynı üniversitede, 
aynı alandaki doktora çalışmasını ise Prof. Dr. A. Ersen danışmanlığında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı’nda 2008 yılında 
tamamlamıştır. 2009-2010 yıllarında İTÜ ve TÜBİTAK desteğiyle Kanada Montreal 
Quebec Üniversitesi’nde Prof. Dr. F.Vanlaethem danışmanlığında modern mimarlığın 
korunması konusunda doktora sonrası araştırması yapmıştır. 1998 yılında araştır-
ma görevlisi olarak çalışmaya başladığı İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde,2011-2013 yılları 
arasında öğretim görevlisi olarak lisans ve lisansüstü programlarında dersler ver-
miştir.2013 yılından beri Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi’nde öğretim üyesi ola-
rak akademik hayatına devam etmektedir. ICOMOS ve DOCOMOMO üyesidir. Ders 
ve araştırma konuları arasında koruma tarihi ve kuramı, koruma hukuku ve miras 
yönetim planları, kentsel ve arkeolojik belgeleme yöntemleri, tek yapı restorasyon 
projeleri, tarihi çevrede yeni yapı projeleri, çevre ölçeğinde koruma planlaması, ar-
keolojik koruma ve düzenleme projeleri, geleneksel ve erken modern yapı malzeme-
leri ve teknolojilerinin tarihi, karakterizasyonu, korunması ve onarımı, 19.-20. yüzyıl, 
Modern Mimarlık ve sanayi mirasının, özellikle modern konut alanlarının korunması, 
onarımı ve yönetimi sayılabilir.
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Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık eğitimini, Bina Bilgisi 
alanındaki yüksek lisans çalışması (2002) ile Mimari Tasarım alanındaki doktora 
çalışmasını (2008) ise İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı’nda ta-
mamlamıştır. 1999 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Erciyes 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 2005-2009 yılları arası Öğretim Görevlisi ve 
2009-2011 yılları arası Öğretim Üyesi, 2011-2012 yılları arasında ise Mardin Artuklu 
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Üyesi ola-
rak görev yapmıştır. 2012 yılından beri, Abdullah Gül Üniversitesi’nde öğretim üyesi 
ve Mimarlık Bölüm Başkanı olarak akademik hayatına devam etmektedir. 2000-2011 
yılları arasında M.O. Kayseri Şubesi TOL Mimarlık Kültürü Dergisi’nin editörlüğünü 
yapmıştır. Erken Cumhuriyet dönemi modernleşme ve sanayileşme süreci, modern-
lik, kimlik, yer ve mekan üzerine yayınlanmış çeşitli ulusal ve uluslararası makale ve 
bildirileri ile derleme kitapları bulunmaktadır. Mimari tasarım ve kuramı, 20.yüzyıl 
mimarlığı, aidiyet-kimlik, kent tarihi, kentleşme sorunlarıve Kayseri üzerine araştır-
ma yapmakta ve dersler vermektedir.

1987’de Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve-Restorasyon Programı’nda 
1989’da yüksek lisans, 1995’te doktora eğitimini tamamladı. 1997 yılında Mimarlık 
Tarihi ve Kuramı Bilim Dalı’nda Doçent, 2011’de Profesör unvanını aldı. 1989 yılından 
beri Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’nda 
görev yapmaktadır. Ocak 2012-Eylül 2014 arasında Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi’nde kurucu dekan vekili olarak bulunmuştur. 1989’dan buyana 
çeşitli dergiler için makaleler yazdı, çeşitli projelerde danışmanlıklar yaptı, yurtiçi 
ve yurtdışında birçok bildiri sundu  ve konferans verdi. Biri İngilizce-Türkçe, diğeri 
İngilizce-Türkçe-Almanca-Fransızca olmak üzere 4 kitabı vardır. 1995 yılında üç ay 
süre ile Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Amerika Birleşik Devletleri 
Komitesi’nin burslusu olarak ABD İçişleri Bakanlığı Milli Park Servisi’nin New Mexico 
Eyaleti’ndeki Güneybatı Bölge Ofisi’nde 3 yapının rölövelerinin çıkarılması ve resti-
tüsyon-restorasyon projelerinin hazırlanmasında mimar olarak görev almıştır.

Burak Asiliskender

Nur Urfalıoğlu
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İTALYA (EMILIA ROMAGNA) DEPREMLERİNİN YIĞMA  
YAPILARDA OLUŞTURDUĞU HASARLAR
Haluk Sesigür1

1 Öğr.Gör.Dr. Haluk Sesigür, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu 
e-posta: haluk@itu.edu.tr

Tarihi yapıların onarım ve güçlen-
dirmesi ile oldukça fazla uygulamamız 
ve tecrübemiz oldu... 2012 yılında 
İtalya’da bulunduğum sırada artarda 
iki önemli deprem meydana geldi. Bu 
depremler sırasında tarihi yapılarda 
oluşan hasarları gözlemleme fırsatım 
oldu. İtalya’da özellikle şehir merkez-
leri çok iyi korunmuş durumda, kırsal 
yerleşmelerdeki tarihi yapılarında  
merkezlerdeki kadar olmasa da yine 
iyi durumda korunduğu görülmekte... 
Ancak bizde de olduğu gibi İtalya’da da 
tarihi yapılarda  taşıyıcı sistem yönün-
den bazı eksiklikler var. Bu eksiklik-
lerin giderilmesinde; inşaat mühen-
dislerinin deyimiyle “güçlendirme” 
tarihi yapılar söz konusu olunca ise 
restoratörlerin tabiri ile “iyileştirme” 
çalışmalarının yapılması kaçınılmaz 
olmaktadır.

İtalya’nın Depremselliği 
İlk olarak İtalya’nın depremselliği ile 
ilgili bilgi vermek istiyorum. İtalya 
kuzeyinden güneyine tümüyle dep-
rem bölgesi içerisinde yer almaktadır. 
Zamanla yönetmeliklerin gelişmesiyle 
deprem risk haritaları da bugünkü 
durumuna ulaşmış, özellikle 2003 
tarihinde yapılan değişiklikle çok fazla 
risk içermeyen bölgeler olarak ifade 
edilen bölgeler 2003’ten sonra riskli 
hale getirilmiştir. Tablo 1 incelendi-
ğinde bölgede1900’lü yılların başın-
dan itibaren önemli depremler olduğu 
görülmektedir. Bunların magnitude-
ları Japonya’dakiler ile karşılaştırıldı-
ğında oldukça küçüktür. Ancak 6.3 
büyüklüğündeki L’Aquila depremi 
önemli tarihi yapılarda hasarlar oluş-
turmuştur.

Date Location Fatalities Magnitude
08/09/1905 Capo Vaticano, Calabria 527 7.9
28/12/1908 Messina, Sicily 70,000 7.2
13/01/1915 Avezzano, Abruzzo 32,610 7.0

29/06/1919 Mugello, Tuscany 100 6.3
07/09/1920 Gaerfagnana, Tuscany 171 6.4
23/07/1930 Irpinia, Campania 1,404 6.5
15/01/1968 Salaparuta, Sicily 260 6.5
06/05/1976 Gemona del Friuli, Friuli- 

Venezia Giulia
1,000 6.5

23/11/1980 Irpinia, Campania 3,000 6.5
26/09/1997 Annifo, Umbria 11 6.4
06/09/2002 Palermo, Sicily 2 6.0
31/10/2002 San Giuliano, Molise 29 5.9
06/04/2009 L'Aquila, Abruzzo 295 6.3

Tablo 1. 1900 sonrası oluşan depremler
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Risk Haritası incelendiğinde genel 
olarak 1. derecede risk içeren bölgele-
rin İtalya’nın orta bölgelerinde olduğu 
görülmektedir (Resim 1). Burada 
gerçekleşmesi beklenen depremin en 
büyük yer ivmesi yaklaşık olarak yer 
çekimi ivmesinin %35’i kadar bir 
değer olarak hesaplanmıştır. Bizim 
yönetmeliğimizde ise bu rakam yer 
çekimi ivmesinin %40’ı civarındadır... 
Bir tarihi yapıya etkiyen deprem yer 
ivmesinin %25’i hatta %15’i bile yapı-
da önemli hasarlar oluşturabilir.

2012 Emilia Romagna  
Depremlerinin Özellikleri 
Emilia Romagna İtalya’da Po Ovası ile 
Apeninler arasında kalan düzlük bir 

bölgedir (Resim 2). Bölgenin alüvyon 
zemine sahip olması deprem sonrasın-
da, İzmit depreminde Adapazarı’nda 
gözlemlenen sıvılaşmanın bu bölgede 
de oluşmasına sebep olmuştur.

İlk deprem 20 Mayıs 2012’de saba-
ha karşı meydana gelmiştir. Depremin 
merkezi Venedik’e yaklaşık olarak 150 
km uzaklıktadır... Depremden sonra 
sık sık artçı şoklar gerçekleşmiş ve 5’in 
üstünde 2 artçı şok meydana gelmiştir. 
Hasar şiddetlerine bakıldığında aslında 
Modena ile Ferrara arasındaki bölgede 
tarihi yapıların çok önemli bir bölü-
münde ağır hasarlar meydana geldiği 
görülmektedir (Resim 3 - 4).

İkinci deprem ise ilkinden 9 gün 
sonra sabah meydana gelmiştir. İki 
depremin büyüklükleri birbirine 

Zone Acceleration (pga)

1 0.35

2 0.25

3 0.15

4 0.05

Resim 1. Risk 
Haritası

Resim 2. 
Emilia 
Romagna 
bölgesi 
jeolojik yapı 
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Resim 3a- 3b. Depremin episantrı 
 20.05.2012 yerel saatle 04:03
 Odak derinliği 6.3 km
 ML=5.9
 Depremin merkezi Mirandola ve Finale 

Emilio arasında
 ML>5 olan iki artçı şok

Resim 4. Depremin büyüklüğü

Resim 6. Depremin büyüklüğü Resim 7. Şiddet haritası

Resim 5. Depremin episantrı 
 29.05.2012 yerel saatle 09:00
 Odak derinliği 10.2 km
 ML=5.8
 Depremin merkezi önceki depremin 

merkezine 10km uzaklıkta
 ML>5 olan iki artçı şok
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oldukça yakındır (5.9 ve 5.8). İkinci 
deprem ilk deremin merkezine 10 - 15 
km uzaklıkta gerçekleşmiştir.

Bu depremlerin yıkıcı olmaları-
nın bir diğer sebebi de sığ depremler 
olmalarıdır. Yaklaşık olarak odak 
derinlikleri 10km civarındadır. Hasar 
dağılım haritasında sarıdan turuncuya 
doğru ağır hasarların olduğu bölgeler 
görülmektedir (Resim 7). Tablo 2 ve 
3’te ölçülen bir takım ivme değerleri 
sıralanmıştır.

İvme değerleri incelediğinde Birinci 
deprem yer çekimi ivmesinin %30’u 
olarak gerçekleşmiştir. 

Tablolarda hem kuzey-güney, ve 
doğu-batı doğrultusunda hem de düşey 

doğrultuda oluşan maksimum yer ivme-
leri gösterilmektedir. İkinci depremde 
de yer çekimi ivmesinin %30’una yakın 
değerler oluşmuştur. Burada bir fark-
lılık var. Aslında depremlerde genelde 
düşeyde bileşen çok kuvvetli ivme oluş-
turmaz. Ancak bu depremlerde düşeyde-
ki bileşeninin oldukça kuvvetli olduğu 
görülmektedir ( %30 civarında)... 

Şekil 3’te yer alana spektrum eğ-
rileri; bu depremlerin ivme açısından 
hangi yapılara daha çok etki ettiğini 
göstermektedir. Özellikle yer ivmeleri-
nin yapının periyotlarının düşük olması 
durumunda çok daha fazla o yapılara 
etkidiğini gösteriyor. Yığma yapılar da 
düşük periyotlu yapılardır.

Tablo 2. Maksimum ivmeler

Şekil 1. Mirandola istasyonu 

Şekil 2.Mirandola istasyonu 

Şekil 3. Spektrum eğrileri 

Tablo 3. Maksimum ivmeler
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Yığma Yapılarda Gözlenen  
Hasar Türleri
Yığma yapılarda oluşan bir takım 
hasar mekanizmaları var. 
 Bu hasarlar arasında en sık kar-

şılaşılan duvarların düzlem dışına 
doğru olan hareketi sonucunda 
oluşan ayrılma çatlakları,
 Kalkan duvarlarının çatı ile olan 

bağlantılarının iyi olmamasından 
kaynaklanan, kalkan duvarlarının 
düzlem dışına olan hareketi sonu-
cunda hasarlar,
 Duvarların düzlem içinde olan 

bir takım çatlakları, gelen deprem 
kuvveti doğrultusunda duvarların 
kesme kuvveti taşıma kapasite-
sinin yeterli olmaması durumda 
oluşan hasarlar,
 Tonozlarda oluşan hasarlar; 

tonozların mesnetlendiği duvar-
ların hareketi sonucunda tonoz-
larda ayrılma çatlakları meydana 
gelebilir. Kemerlerde mesnet 
noktalarına yakın olan bölgelerde 
birtakım ayrılma çatlaklarından 
bahsedilebilir. 
 Kubbelerin çekme bölgelerinde, 

her ne kadar çekme çemberi hatıl-
larla oluşturulmuş olsa da deprem 
anında oluşan çekme gerilmeleri 
çok fazla ise bu noktalarda çatlak-
ların olması kaçınılmazdır.
 Apsislerin düzlem dışına hare-

keti; duvarların üstündeki hatıl 
sisteminin eksikliği bu hareketi 
engelleyici olabilir.
 Çan kulesi ve saat kulelerinde 

çok sık hasarlar meydana gelir. Bu 
hasarların sebebi taşıyıcı elaman-
ların nispeten kesitlerinin küçük 
olması nedeniyle oluşan yatay 
itkileri karşı hassas olmalarıdır. Resim 8 - 9 - 10 - 11. Hasar mekanizmaları
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Kule yapılarında göçmeye kadar varan 
hasarlar gözlenebilir. 
 Yapılarda bir takım çıkmalar varsa; 

çıkma bölgelerinde özellikle duvar-
ların birbirine iyi kenetlenmemesi, 
köşelerde iyi bağlanmaması sonucunda 
oluşan hasar mekanizmalarını gözlem-
leyebiliriz.
 Çatı sistemlerinin çok rijit olmama-

sı nedeniyle oluşan hasarlar; bölgede 
incelenen yapıların  çatı sistemleri ge-
nellikle ahşaptır. Ahşap çatı sistemleri 
duvarlara çok iyi bağlanmadığı için bu 
sistemlerde çok büyük hasalar meydana 
gelebilir. Resim 8 - 9 - 10 - 11’de yığ-
ma yapılarda gözlenen hasar türleri

Hasar Örnekleri
Kırsal bölgede yer alan bir yapıda görü-
len hasar örnekleri: duvarlarda çatlak-
lar, göçmeler, çatıda ahşap bir hatıl var 
ama duvarlara çok iyi ankre edilmemiş 
olduğu için rijit bir diyafram etkisi 
göstermiyor (Resim 12 -13).

İtalyanların uygulama farklı var... 
Depremlerden sonra tahkim - acil 
destekleme sistemleri için tip detay-
lar oluşturmuşlar. Bu tip detaylarını 
bütün yapılara uyguluyorlar... Bu 
depremden sonra da acil destekleme ör-
neklerini görüyoruz. Tahkimat için çok 
yoğun bir ahşap kullanımı var. Genelde 
binanın duvarlarının düzlem dışına ha-
reketini engellemek için binayı boydan 
boya geçen gergiler kullanılarak, cephe 
duvarları birbirine bağlanıyor (Resim 
14-15-16-17).

Geçici destekleme sistemi olarak 
çelik kalıp iskeleleri de sıklıkla kullanı-
lıyor (Resim 18).

Deprem bölgesinden bir başka yapı 
örneği (Resim 19)... Deprem sonra-
sında yapının çan kuleleri yıkılmış 
durumdaydı. Duvarların birbirine özel-
likle köşe bölgelerinde iyi bağlanmama-

sı nedeniyle oluşan hasarlar mevcuttu. 
Çatı sisteminin duvarlara birleşimden 
kaynaklanan sıkıntıların yanı sıra bazı 
yapılarda malzemeden kaynaklanan ek-
siklikler de olabilir. Örgü sistemlerinde 
görülen eksiklikler gibi...

Bazilika giriş cephesinin oldukça 
yoğun bir iskele sistemiyle tahkimatı 
yapılmış (Resim 20). Bu yapının çatısı 
tamamen göçmüş durumdaydı. Duvar 
kendi başına duran bir duvar haline 
gelmişti (Resim 21 - 22).

Ahşap çatı sistemi ve altında tuğla 
tonoz örülmüş başka bir yapıda tono-
zun kesitinin ne kadar  ince tutulduğu 
gözlemlenmiştir (Resim 23 - 24).

Çan kulesi örneğinde malzeme 
boşalmaları ve çatlakları görebiliyo-
ruz.  Gergi elemanları ile etriye (sargı) 
etkisi vermek için belli aralıklarla sa-
rılarak tahkimat yapılması söz konusu 
(Resim 25)...

Bu uygulamalar acil yapılan müda-
haleler...Deprem sonrası artçı şoklar 
devam ettiği için yapıların en az 1 sene 
izlenmesi ön görülüyor. Yapıya bir 
takım cihazlar yerleştirilerek, dinamik 
özellikler belirleniyor ve sürekli ölçüm 
yapılarak, yapıya nasıl bir iyileştirme 
yapılacağına karar verildikten sonra 
uygulamaya geçiliyor.

Düzlem dışına hareketi nedeniyle 
ayrılma meydana gelmiş başka bir yapı 
örneği (Resim 26-27-28)...

Güçlendirilmiş / iyileştirilmiş bir 
yapı örneği; bir takım flanşlar ile du-
varlardaki gergiler birbirine bağlanmış. 
Ancak çatı sisteminde çelik bir takım 
elemanlar kullanılarak başka bir uygu-
lama yapılmış. Bu yapıda, duvarlarla 
olan bağlantılarında eksiklikler olduğu 
için çatıda hasarlar olduğu görülürken,  
alt yapıda ise herhangi bir hasar oluş-
mamıştır (Resim 29-30-31-32).
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Resim 
12 - 13. 
Yığma bina 
hasarları

Resim 14 - 15. 
Geçici iskele 
sistemi (ahşap 
kullanımı)

Resim 16- 17. Geçici iskele sistemi (ahşap 
kullanımı)

Resim 19. Çatı ve kule hasarı Resim 20 - 21. Çatı siteminin göçmesi 

Resim 18. Geçici iskele sistemi 
(çelik kullanımı)
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Resim 22. 
Çatıda 
diyafram 
yetersizliği

Resim 25. Çan kulesi hasarları 

Resim 26. Çatı kotunda hatıl eksikliğinden kaynaklanan hasar Resim 27 - 28. Duvarların 
düzlem dışına hareketi

Resim 23 - 24. Çatı kotunda hatıl eksikliği ve 
diyafram yetersizliği



39KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2013

Sonuçlar
 Oluşan depremler o bölgede beklenen 

depremlerdir.
 Yığma yapılarda malzeme yetersiz-

liğinden kaynaklanan hasarlar gözlen-
miştir. 
 Duvarların düzlem dışına hareketin-

den kaynaklanan hasarlar çoğunluk-
tadır.
 Rijit diyafram etkisine sahip olma-

yan çatı sistemlerine sahip yapılarda 
ağır hasarlar belirlenmiştir.
 Ahşap ve çelik geçici tahkimat sis-

temleri ve detayları geliştirilmiştir.

Resim 29 - 30. Güçlendirilmiş binada hasar

Resim 31 - 32. Çatı duvar birleşimindeki yetersizlikten kaynaklanan hasar
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BURSA CUMALIKIZIK KORUMA YAŞATMA PROJESİ

Ali Emrah Ünlü1

Seda Çelikzincir 2

1 Rest.Uzm.Y.Mimar Ali Emrah Ünlü, EMR Mimarlık Restorasyon e-posta: emrah@emrmimarlik.com
2 Rest. Uzm. Y.Mimar Seda Çelikzincir, EMR Mimarlık Restorasyon 

Bildiride; Cumalıkızık’taki çalış-
malarla ilgili projelendirme safhaları, 
yaşanılan güçlükler ile restorasyon 
ve koruma konusundaki öneriler, 
projelerde altı çizilen hususlara yer 
verilmektedir. Cumalıkızık Bursa il 
sınırları içinde, köy sivil mimarisini 
barındıran, günümüze oldukça iyi 
durumda ulaşmış nadir köylerden biri-
dir. Uludağ’ın eteklerinde iyi konum-
lanmış olan Cumalıkızık bulunduğu 

topografyaya çok iyi uyum sağlamıştır. 
Kestane, böğürtlen, ahududu gibi az 
bulunan ürünlerinin yetiştiği köyde, 
halkın geçimini tarımdan ve günübir-
lik tabir edilen turizmden sağladığı 
söylenebilir.

1. grup çalışma alanı sınırı; köyün 
girişinden başlayan ve Cumalıkızık 
Hamamı’na kadar olan bölgeyi kap-
samaktadır. 15 parsel üzerinde 13 
tane binanın projesini kapsayan bu 

Resim 1. 
Bursa Bölge 
Koruma Kurulu 
ve Belediye 
Arşivi’nden 
Cumalıkızık
fotoğrafları
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Resim 2. 
Cumalıkızk 7.3 
ve 6. bölge 
genel tanıtım 
paftası

Resim 3. 
7.3 Bölge 
binaları 
fotoğraf 
paftası

çalışmanın ihalesi 2011 Mart ayın-
da başlandı. Belediye tarafından 7.3 
bölgesi olarak adlandırılan bu alanda 
tescili unutulmuş veya daha sonra tes-
cillenmiş yapıların ağırlıkta olduğu bir 
grup yapıda çalışmalar gerçekleştirildi. 
2011 Temmuz ayında ise 6. bölge 
olarak adlandırılan 18 parsel üzerinde 
17 tane yapının bulunduğu 2. grup 
çalışmalarına başlandı. Yaklaşık bir 
yıl boyunca süren çalışmalar 12 kişilik 
bir ekiple gerçekleştirildi. Koruma 
Kurulu’ndan gerekli onaylar alındıktan 
sonra ihale çalışmaları yapılarak, safha 
safha onarım çalışmalarına geçildi.

Doğru uygulama doğru projelendirme 
Köyde 1 sene kadar süren restitüsyon 
ve bölge analizi çalışmaları gerçekleş-
tirildi. Bölge halkıyla iyi bir iletişim 
kurarak amacına uygun bir restitüs-
yon ve restorasyon projesi hazırla-
ma hedefiyle çalışmalara başlandı. 
Değişen sosyo-ekonomik durum ve 
bunun binaların üzerinde oluşturduğu 
bozulmaların projelere aktarılması 
hedeflendi. Bozulmalar nedeniyle 
binaların üzerinden yeteri kadar veri 
alınamayan durumlar oluştu... Bu 
eksiklik literatür çalışması ile gideril-
meye çalışıldı. 
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Bursa Bölge Koruma Kurulu ve 
Belediye Arşivi’nden, özel arşivler-
den, öğrencilerin hazırladığı çalışma-
lardan ve tezlerden bilgi ve belgeler 
derlendi. 

Tüm bu çalışmalar tipolojik veri-
lere ve tablolara yansıtıldı. Köyde dü-
zenli bir yerleşim söz konusu değildi. 

350 hanesi olan köyde yeni bir yapı 
yapmak için boş olan parseller rastgele 
belirleniyordu. Köy içi yollar oldukça 
dar ve binalar birbirine çok yakındır. 
Yer yer çıkmaz sokaklara da rastlanır. 
Köyde taş dokular binaların zemin 
katlarında devam ederek ahenkli bir 
doku sağlar.

Resim 4. 
6. Bölge 
binaları 
fotoğraf 
paftası

Resim 5. 
Cumalıkızk 
sokak 
cephesi 
çalışmaları

Resim 
6. Eğrek 
Sokak 
Cephesi 

Resim 7. 
Yunus 
Aralığı 
Sokak 
cephesi 
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Resim 8. 
Cephe 
tipoloji 
paftası 

Resim 
9. Plan 
tipolojisi 
paftası

Öncelikle Cumalıkızık’ın genel 
mimari özelliklerini saptamakla işe 
başlandı.Yapılar geleneksek Türk evi 
plan özelliklerini gösteriyor. Evin 
büyüklüğü ve oda sayısı ailenin bü-
yüklüğüne ve ekonomik yapısına bağlı 
olarak değişiyor. 

Yapım sistemi olarak zemin katlar 
60-90cm genişliğinde taş duvarlar ile 
oluşturuluyor. Duvarlar düşeyde ve 
yatayda ahşap hatıllarla destekleniyor. 
üst katlar ise ahşap karkas arası kerpiç 
dolgu ile oluşturulmuş. binaların ze-
min katları sıvasız. ancak üst katlarda 

kerpiç doku sıvalı ve boyalı olarak 
kendini gösteriyor.

İlk önceliğimiz cephe tipolojilerini 
hazırlamaktı... İki tip cephe;  çıkma-
lı ve çıkmasız... Yapılar; zemin + 1 
ya da zemin +2 kattan oluşmakta...
Çıkmalı tip; dikdörtgen, üçgen ve çok-
gen olmak üzere çeşitli çıkma tipleri 
mevcut. 

Ardından plan tipolojisi üzerinde 
çalışıldı. Türk evi plan tipi, yapılar 
çoğunlukla dış sofalı, Düz ve L şeklin-
de sofalar karşımıza çıkıyor... Eyvan 
tiplerine de rastlanıyor. odalar sofaya 
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Resim 10. Sofa tipolojisi ve Ocak örnekleri 

Resim 11. Cumalıkızık kapı ve pencere örnekleri



45KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2013

açılıyor, sofalar da arkada taşlık deni-
len alanlara bakıyor. 

Zemin katlar; ahır, depo, mut-
fak ve hela olarak kullanılmakta... 
Açık bir yaşam alanı şeklinde ev içi 
üretimler, kadınların yaşam alanları 
zemin katta... Bazen de binadan ayrı 
olarak ikincil ahırlar söz konusu... Üst 
katlarda yaşam ve yatma mekanları 
bulunmakta... Büyük bir sofa (hayat 
/ oylum) arka taşlık denilen mekana 
açılmakta... Odalar sokağa , sofalar da 
taşlığa bakıyor.

3 çeşit sofa görüyoruz; kapalı sofa 
(kerpiç duvarla örülü olduğu örnekler 
var), yarı açık sofa (kısmı parapet du-
varı ile kerpiç duvar örülerek kapatıl-
mış) ve açık sofa (en yaygın olan açık 
sofa tipi yapım sistemi olarak ahşap 
karkas devam ederken aralar ahşap 
koruluklarla kapatılıyor.)

Ocak tipleri incelediğinde ise 
arkada taşlık mekanında bulunan dış 
ocaklar ve odaların içinde bulunan iç 
ocaklar olarak ikiye ayrılıyor. Bahçede 
taşlıktaki dış ocaklar pişirme amaçlı, 
iç mekan ocakları ise ısınma amaçlı 
olarak kullanılmaktadır. Taş duvar 
üzerindeki ocakların üstleri ahşap veya 
alçı külahla kapatılıyor.

Kapı ve pencere tipolojileri; dış 
kapılar taş duvar üzerinde yer alan 
çift kanatlı ahşap çatkılı basit kapılar 
ancak üzerlerinde döküm bezemeli kapı 
kolları var... İç kapılar oldukça sade, 
tek kanatlı, tablalı, profilli kapılar.

Pencereler incelendiğinde köyde çok 
nadir giyotin pencere olduğu görül-
dü. Genelde açılır kanat pencereler, 
önünde ahşap kafesler var. Az miktar-
da da alçı şebekeli ve renkli camlı tepe 
penceresi bulunmakta... 

Açık sofaların ahşap kaplamala-

rının dışarı ufak bir çıkma şeklinde 
düzenlenerek mutfak tezgahı oluştur-
masıyla köye özel olduğu düşünülen 
mutfak nişi ortaya çıkıyor. Tezgahtan 
çıkan su bahçeye serbest olarak bıra-
kılmakta...

Bu tipolojik veriler ışığında res-
titüsyon projeleri hazırlandı. Ancak 
ihale kapsamında müdahale edilebilen 
bina sayısı çok kısıtlıydı. Yan bina-
lara mutlaka girilmesi ve eskiden bu 
yapıların birlikte nasıl çalıştığının 
irdelenmesi gerekiyordu... Çalışma 
mahalle muhtarı, köyün ileri gelenleri, 
yaşlı nüfusla beraber yürütüldüğü için 
bu sorun aşıldı. Ancak restitüsyon 
projelerine verilere aktarmak çok da 
kolay olmadı. Bir kaç dönem resti-
tüsyon projesi hazırlanarak Koruma 
Kurulu’na iletildi. 

Restorasyon projesi hazırlama aşa-
ması: Köy halkı ile toplantılar yapıldı. 
Değişen ihtiyaçların projeye aktarıl-
ması önemliydi. Korumanın birincil 
amacı içinde yaşayanlarla beraber 
binaya müdahalede bulunmak ve aynı 
zamanda binanın özgün karakteri de 
korumak olmalı... Projelere kullanıcı 
isteklerinin de aktarılmasına çalışıldı.

En önemli sorun genç nüfusun göç 
etmesi nedeniyle binaların yaşlılara 
kalmasıydı... Yaşlı nüfus binalara ba-
kamaz hale gelmiş ve yaşam kolaylığı 
açısından bahçelere tek katlı betonar-
me ekler yapılmıştı. Bina sakinlerinin 
ikna edilmesi, bu ek binaların yıkılma-
sı oldukça zor bir süreç... Betonarme 
ek yapıların binalara çok büyük zarar 
verdiği Belediye’nin de desteği ile köy 
halkına anlatıldı. 

Alt yapı çalışmalarının zemin 
katların özgün taş duvarlarına zarar 
vereceği görüldü. Bu hatların arka 
bahçelerden geçirilmesi konusunda 
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Belediye ile görüşmeler yapıldı ve 
birtakım çözümler ile bazı zorlukların 
üstesinden gelinebileceği görüldü.

Çimento esaslı onarımlar ve betonar-
me ek binaların uzaklaştırılması öneril-
di. Öndeki ana yapılarda gerekli sıhhi 
koşulların sağlanmasına çalışıldı. Islak 
hacimler konusunda; arkalık kullanı-
larak mevcut yapıya değmeyen, tesisat 
kanalarının açıktan geçtiği ve herhangi 
bir durumda direk müdahale edilebilen 
sistemler önerildi. Bu köye özel bazı uy-

gulamalar da yapıldı. Mutfak mekanları 
için mümkün olan binalarda üst katlara 
mutfak nişleri yerleştirilerek çözüm 
önerileri geliştirildi. 

Kerpiç kullanımını özendirmek 
için projelerde ve raporlarda kerpiç 
vurgusu yapılmış, Kurul tarafından da 
onaylanmıştır. Uygulamalarda köyün 
yakınlarındaki yerel toprak malzeme 
kullanılarak kerpiçler köyde yeniden 
imal edildi. Yapılar kerpiç ve kestane 
ağacı kullanılarak restore edildi. 

Resim 12 - 13 - 14. Islak hacim restorasyon 
önerisi plan ve kesitler

Resim 15. 
Mutfak nişi 
önerisi, 
restorasyon 
projesi 

Resim 16. Mutfak önerisi, restorasyon projesi



47KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2013

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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BURSA CUMALIKIZK EVLERİ RESTORASYON  
UYGULAMALARI

Asuman Kızılkan Polat1

1 İnşaat Mühendisi Asuman Kızılkan Polat, Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,  
e-posta:asu-kan@hotmail.com

Cumalıkızık Köyü Uludağ eteklerin-
de kurulan beş kızık köyünden biridir 
ve Orhan Gazi Vakfiyesi’ne bağlıdır. 
Cumalıkızık, içlerinde geleneksel 
yaşatının sürdürülebildiği Osmanlı 
kırsal mimari örnekleriyle özgünlüğü-
nü günümüze kadar koruyan bir açık 
hava müzesi gibidir. Köy özgün yapısı, 
doğal ve kültürel değerleriyle UNESCO 
Dünya Miras Listesi’ne aday olmuştur. 
2000 yılında Yıldırım Belediyesi tara-
fından Geçici Dünya Miras Listesi’ne 
alınmıştır. Asıl listeye alınabilmesi 
için Bursa Büyükşehir Belediyesi Alan 
Başkanlığı tarafından çalışmalar yapıl-
maktadır. Köyde 5 anıtsal eser, 3 doğal 
anıt ve 186 tescilli yapı bulunmakta-
dır. Anıt eserler; Cumalıkızık Camii, 
Zekeriya Hatun Çeşmesi, Etnografya 
Müzesi, Cumalıkızık Hamamı ve me-
zarlıklarıdır.

700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkı-
zık’ın korunarak yaşatılmasına yönelik 
yapılacak çalışmaların “3. bin yılda 
yaşayan Osmanlı köyü Cumalıkızık” 

adı altında yapılabilmesi için Yıldırım 
Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Mimarlar 
Odası Bursa Şubesi’nce 24/04/2007 
tarihinde bir protokol imzalanmıştır.

2007 yılında Yıldırım Belediyesi, İl 
Özel İdaresi ve Mimarlar Odası arasın-
da yapılan protokol ile anıt eserler ve 
tescilli yapıların rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projeleri Yıldırım Bele-
diyesi tarafından yaptırılmış, Anıtlar 
Kurulu’na onaylatılmıştır.

2011 yılında yeni koruma imar 
planı çalışmaları başlatılmış olup 
Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy ve 
Dr. Kerem Koramaz danışmanlığında 
çalışmalar devam etmektedir.

2011 yılında tescilli yapı ve anıt 
eserlerin restorasyonu için uygulama 
ihalesine çıkılmış, 2012 yılında Prof. 
Dr. Zeynep Ahunbay danışmanlığında 
çalışmalara başlanılmıştır.

İhale Komisyonu’nun 20/05/2010 
tarih ve 20 sayılı kararı ile 5. Bölge 
Cephe Sağlıklaştırma Uygulama İşi 

Resim 1. Cumalıkızık evleri Resim 2. Cumalıkızık sokak dokusu
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ihale edilmiştir. Bu kapsamda 12 
adet yapının çatı ve cephe sağlıklaş-
tırması yapılmıştır. Köy 1980 yılında 
sit alanı ilan edilmiştir.

Köy halkı maddi imkanlarının el 
vermemesi sebebiyle evlerinin projele-
rini ve onarımlarını yaptıramamıştır. 
Bu durum özellikle tescilli yapıların 
çok harap olmasına, esaslı onarım ge-
rektirmesine sebep olmuştur. Uygu-
lama esnasında birçok tescilli yapının 
sadece cephe sağlıklaştırma ve basit 
onarımlarla yaşanabilir bir hale 
getirilemeyeceği görülmüştür. Kültür 
Bakanlığı Müzeler ve Tescilli Yapılar 
Şube Müdürlüğü ile yapılan görüşme-
ler ve yazışmalar neticesinde köy hal-
kının bu durumu Bakanlığa iletilmiş 
ve 16/02/2012 tarih ve 3643 sayılı 
yazısı ile köyün UNESCO Miras 
Listesine aday olması ve vatandaşın 
maddi imkanlarının yetersiz olması 
sebebiyle Yıldırım Belediyesi tarafın-
dan vatandaş mülkiyetindeki yapıla-
rın esaslı onarımlarının yapılabilmesi 
için “olur” alınmıştır. Bu doğrultuda 
İhale Komisyonu’nun 16/12/2011 ta-
rih ve 61 sayılı kararı ile “2813 ada 1 
parsel Rekonstrüksiyon, Cami-Müze 
Restorasyon ve 1.2. Bölge Cephe Sağ-
lıklaştırma Uygulama İşi” kapsamın-
da, Kurul onaylı rölöve, restitüsyon 
ve restorasyon projeleri  hazır olan 
tescilli yapıların esaslı onarımları da 
yapılmaya başlanmıştır.

Bu “olur” yazısı 1980 yılında 
koruma altına alınan köyde vatandaş 
mülkiyetindeki yapıların kamulaştır-
ma yapılmadan Yıldırım Belediyesi 
tarafından esaslı onarımlarının yapıla-
bilmesi için olanak sağlamıştır.

“Cumalıkızık Köyü 2813 ada 1 
parsel Rekonstrüksiyon, Cami - Müze 
Restorasyon ve 1.2. Bölge Cephe Sağ-

lıklaştırma Uygulama İşi” kapsamında; 
uygulamaları kontrol etmek, köyde 
yaşayan mülk sahiplerine bilgi vermek 
ve köyde vatandaş tarafından yapılan 
imalatları takip etmek için Yıldırım 
Belediyesi tarafından bir proje ofisi ku-
rulmuştur. Ofiste Yıldırım Belediyesi 
tarafından görevli bir inşaat mühendisi 
görev almaktadır. Müteahhit firma 
tarafından 1 adet inşaat mühendisi, 
2 adet restoratör ve kalemişi projeleri 
için de 1 adet mimar ve 4 adet restora-
tör çalışmaktadır.

186 adet tescilli yapıdan hangi ya-
pılardan başlanılacağı tespit edilmiştir. 
Bu tespit için bir çizelge hazırlanmış 
ve puanlama sistemine gidilmiştir. En 
çok puan alan yapıların restorasyonu-
na başlanılmıştır.

Cumalıkızık Köyü, köyde yaşayan-
larla korunmaya değer olması sebe-
biyle restorasyonu yapılacak yapının 
mülk sahipleri ile görüşülerek resto-
rasyon uygulamaları hakkında bilgi 
verilmiş ve kendileri ile bir sözleşme 
imzalanmıştır.

Köydeki yapıların yapım tekniği 
moloz taş duvar üzeri, kerpiç dolgulu 
ahşap karkas sistemdir. Karkas sistem 
çamur sıva ile sıvanarak günümüze ka-
dar ulaşmıştır. Restorasyon uygulama-
larına başlamadan önce,ihale hazırlık 
aşamasında yapılardan alınan çamur 
harç, derz ve sıva örnekleri İstanbul 
Konservasyon Merkezi’ne gönderilmiş 
ve gelen sonuçlara göre çamur harç, 
derz ve sıvadaki çamur; saman, kireç 
yüzdeleri hacimsel olarak hesaplanmış 
ve ayrı ayrı çamur havuzları oluşturul-
muştur. Teknik şartnameye karışım 
oranları, yapılma tekniği ve bekleme 
sürelerinin nasıl olması gerektiğine 
ilişkin bilgiler eklenmiştir.
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Ek 1: Yapı Restorasyonu için Değerlendirme Çizelgesi Örneği
Envanter 
No:

Ada / Parsel No: Adres: Tapu Sahibi 
/ Sahipleri

Kullanıcının 
Durumu:

Kullanıcının             
Adı Soyadı :

Kullanıcı 
Sayısı:

Hane 
Sayısı:

 Parsel Sahibi 
Kiracı
Hissedar

Seçim Kriteri                Max.Puan

1. Yapının konum 
değeri (Yapının 
çevresiyle birlikte 
oluşturduğu bütünlük)

10 Yapı cami-
meydan-
kahve gibi 
açık alanı 
tanımlayan 
bir konumda 
mı?       
[max. 5 
puan]

Yapının 
siluete 
katkısı                  
[max. 5 
puan]

   

2. Yapının mimari 
değeri ve özgünlüğü 
neleri kapsamaktadır?

40 Tamamen                                 
[5 puan]

Oldukça                               
[4 puan]

Kısmen                           
[3 puan] 

Tamamen 
değişmiş               
[1 puan]

 

2.1 Özgün strüktür? 5      

2.2 Özgün iç mekan 
(ocak, tavan kaplama, 
gusülhane, döşeme 
kaplama, dolap) yapı 
elemanları?

5      

2.3 Özgün dış cephe 
(payanda,süsleme) 
elemanları?

5      

2.4 Özgün dolgu 
malzemesi?

5      

2.5 Özgün sıva? 5      

2.6 Özgün 
pencereler?

5      

2.7 Özgün kapılar? 5      

2.8 Özgün çatı 
kaplaması/sistemi?

5      

3. Yenilemenin 
kapsamı

40 Hiç  [5 puan] Biraz                     
[4 puan]

Oldukça                           
[3 puan] 

Kapsamlı                              
[2 puan]

Tümüyle               
[1 puan]

Tablo 1. Yapı restorasyonu için değerlendirme çizelgesi
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3.1 Strüktür yenileme 
kapsamında  mı?

5      

3.2 İç mekân (ocak, 
tavan kaplama, 
gusülhane, döşeme 
kaplama, dolap) yapı 
elemanları yenileme 
kapsamında  mı?

5      

3.3  Dış cephe 
(payanda, süsleme) 
elemanları yenileme 
kapsamında  mı?

5      

3.4 Dolgu malzemesi 
yenileme kapsamında 
mı?

5      

3.5 Sıva yenileme 
kapsamında  mı?

5      

3.6 Pencereler 
yenileme 
kapsamında mı?

5      

3.7 Kapılar yenileme 
kapsamında  mı?

5      

3.8 Çatı 
kaplaması/sistemi 
yenilemekapsamında 
mı?

5      

4. Yapı taşıyıcı 
stüktür hasar durumu

15 Esaslı 

onarım 

gerekli                                

[15 puan]

Basit 

onarım 

gerekli                                                                     

[10 puan]

Cephe 

sağlıklaştırma 

ile 

çözümlenebilir                  

[5 puan]

Yeni tadilat 

görmüş yapı                                     

[1 puan]

5. Yapı ticari 
amaçlı kullanıma 
uyarlanabilir mi?

5 Evet / Hayır [evet = 5]

6. Malikler uygulama 
safhasında uyumlu 
çalışmaya hazır mı?

10 Hayır  [0 

puan]

Evet                                                            

[10puan]

Anlaşma gerekli                                                

[5 puan]

 

7. Malikler 10 yıl 
içinde yapının el 
değiştirmeme 
teminatını kabul 
ediyor mu?

5 Evet / Hayır [evet = 5]

8. Yapının onarımı 
sırasında maliklerin 
kalacak yeri var mı?

5 Evet / Hayır [evet = 5]

Maksimum toplam 
puan

130  
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Köyde kerpiç yapımında ve sıvada 
kullanılan toprağın nerelerden alın-
dığı tespit edilmiştir. kerpiç yapımı 
için; 

50x50x50 ebatlarında alt ve üst 
kısmı açık harç oran teknesi yapılmış ve   
     %75-80 oranında yöresel toprak

%8-10 oranında sönmüş ve 6 ay 
bekletilmiş kireç

%8-10 oranında saman ile hazır-
lanmış havuzlar oluşturulmuştur.
 Restorasyonu gerçekleştirilecek 

yapılarda işe daha önceden elde edilen 
rölöve çizimlerinin olgunlaştırılması 
ile devam edilmiştir. Sıva raspası yapı-
larak sıva altında kalan daha önceden 
kapanmış kapı, pencere, ocak gibi 
detayların çizimi yapılmış ve rölöve 
çizimlerine işlenmiştir.
 Ayrıca taş duvar içindeki hatılların, 

karkas sistemin (dikmeler,başlıklar, 
çapraz bağlantı elemanları) uygulamaya 
yönelik ayrıntılı rölöveleri alınmıştır.
 Sıva raspası ve kerpiç sökümünden 

sonra açığa çıkan karkas sistemin bel-
gelenmesi yapılmıştır.

 Şişmiş ve düşeyden ayrılmış olan 
moloz taş duvarlardaki taşlar sökülüp, 
tekrar örülmüştür.
 Raspa sonrasında açığa çıkan ve 

yapıda bulunan ahşap elemanlardan 
sağlam olanlar ayrılıp tekrar kullanıl-
mak üzere muhafaza edilmiş, emp-
renyesi yapılarak aynı yerine montajı 
yapılmıştır.
 Her yapıda farklı olan kerpiç ebatları 

alınmış ve yapının özgünlüğünün ko-
runması amacıyla kalıpları çıkarılmış-
tır. Kerpiç malzeme yöresel toprakla 
yeniden imal edilmiştir. Sağlam olan 
kerpiçler korunmuş, kullanılamayacak 
durumda olan kerpiç parçaları yeniden 
aynı ebatlarda kerpiç yapılmak üzere 
kerpiç havuzlarına taşınmıştır.

2813 Ada 1 Parsel (Kültür  
Merkezi) Restorasyon  
Uygulaması
Terk edilmiş Cumalıkızık evlerinden 
biri olan yapıda bozulma her geçen 
gün hızla artmış ve yapının 1. ve 2. 
katı tamamen yıkılmış, sadece moloz 

Resim 4 - 5. 
3.bin yılda 
yaşayan 
Osmanlı Köyü-
Cumalıkızık 
projesi 
kapsamında 
özel mülkiyette 
bulunan tescilli 
yapıların 
restorasyonuna 
ait sözleşme

Resim 3. Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü “Olur” yazısı
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Resim 6. Cumalıkızk evleri yapım sistemi 

Resim 8. Cumalıkızık evlerinden rölöve çalışması örneği

Resim 7. Kerpiç blok üretimi

taş duvarları ayakta kalmıştır. Bu 
taş duvarlar yapının dönem izlerini 
oluşturmaktadır. Parselde öncelikle 
araştırma kazısı yapılmıştır. Çamur 
harç ve çamur derz örnekleri alınarak 
İstanbul Konservasyon Merkezi’ne 
gönderilmiştir. Bulunan tüm ahşap 
elemanlar numarandırılarak envanteri 
çıkartılmış, numaralanmış ve ahşap-
ların çıkarıldıkları yer plan üzerine 
işlenmiştir. Ahşap elemanların 2 ve 3 
boyutlu çizimleri yapılmıştır.

Şişmiş ve düşeyden ayrılmış moloz 
taş duvarlardaki taşlar numarandırı-
larak sökülmüş ve tekrar örülmüştür. 
Moloz taş duvarların içindeki kestane 

kerestesinden yapılan hatılların ve peş-
tuvanların ebatları, kesitleri ve kotları 
alınarak rölöve çizimlerine işlenmiş, 
moloz taş duvar örümü yapılırken de 
aynı kesitte ve ebatlarda kestane keres-
tesinden ahşap hatıllar kullanılmıştır.

Dikmelerin yerleri rölöve, restitüs-
yon ve restorasyon projelerinden tes-
pit edilerek birleşim detayları çözüm-
lenmiştir. Geleneksel köy evlerinde 
ahşap birleşim elemanı olarak dövme 
çivi (mıh) kullanılmıştır. Diğer 
yörelerde mıh yapan demirci ustaları 
bulunarak 8’lik, 10’luk, 12’lik kare 
kesitli mıhlar temin edilerek tüm 
yapılarda kullanılmıştır.
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Resim 9. Değişmiş olan cephede 
restitüsyon - restorasyona ilişkin izler 

Resim 10. Cumalıkızık 2814 ada 12 
parseldeki yapı 

Yapının ana giriş kapısı Eğrek So-
kak üzerinden kullanılacaktır. Kapının 
ardındaki avlu, açık olarak kullanılan 
bir çay bahçesine çıkar, onun çevresin-
deki mutfak, genel wc’ler, seminer sa-
lonu ve oda katın diğer mekanlarıdır.

1.kat restitüsyondan gelen odala-
rın aynen kullanıldığı hali ile uygu-
lanmıştır. Eğrek Sokak’a bakan oda 
duvarlarında farklı kullanıma imkan 
verilebilmesi için açılır kapanır kapı 
sistemleri oluşturulması düşünülmüş-
tür. Daha önce konut olarak kullanılan 
yapı Yıldırım Belediyesi tarafından 
kamulaştırılarak, yapıya kültür mer-
kezi fonksiyonu verilmiştir. Yapının 
yeniden yapılması sırasında yeni bir 
işlev kazanması göz önüne alınarak 
statik proje yaptırılmıştır. Statik pro-
jeyi yapan müellife geleneksel yapım 
tekniklerinden bahsedilmiş, rölöve ve 
restitüsyon projesine göre dikmelerin 
konumları ve çatı sistemi hakkında 
bilgi verilmiş, yapıyı tasarlama aşa-
masında bu noktalara dikkat edilmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Ancak proje 
müellifinin yapıyı tasarlarken deprem 
yönetmeliğini dikkate alarak çözmek 
durumunda olması sebebiyle ahşap 
elemanların kesitlerinde artış meyda-
na gelmiştir.

Cumalıkızık Etnoğrafya Müze 
Restorasyonu
Köyün geçmişine ait eşyaların ser-
gilendiği bir müzedir. 1992 yılında 
hizmete girmiştir. Müzede sergilenen 
eserler, halk tarafından bağışlanmıştır. 
Müzede el yazması bir adet kuran-ı 
kerim, ev eşyası, mutfak eşyası, aydın-
latma ve ısınma araçları, av malzeme-
leri, Uludağ’da bir zamanlar sürüler 
halinde yaşayan geyiklerden kalma dev 
geyik boynuzu, semerler; bahçesinde 
at arabaları, dibek taşı, yalak, üzüm 
çiğneme teknesi gibi nesneler sergilen-
mektedir.

Müzenin bodrum katında rutubet 
sorunu olması nedeniyle batı ve güney 
duvarları açılarak yalıtım yapılmıştır. 
50x100 cm edatında ahşap çerçeve 
sistem yapılarak numarandırılmış, 
numaralanan taşlar istiflenip, yalıtım 
yapıldıktan sonra sokaktaki taş doku 
tekrar oluşturulmuştur.

İç ve dış duvarlarında sıva raspa-
ları yapılmış, duvarlardaki çürüyen 
ve bozulan ahşaplar ile kerpiç dolgu 
yenilenmiştir. İç kısımlar çamur 
sıva, dış kısımlar ise horasan harçla 
sıvanmıştır. Çatı sisteminde bozulan 
ahşaplar yenilendikten sonra çatı ka-
patılmıştır. Bozulan tavan ve döşeme 
kaplamaları değiştirilmiştir.
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Resim 11. 2812ada 13-14 parseldeki yapı Resim 12. Cumalıkızık Camii Doğu cephesi

Cumalıkızık Camii Restorasyon 
Uygulaması
Caminin kitabesi bulunmamakta-
dır. Ancak son cemaat yerinde raspa 
yapıldıktan sonra kemerler arasında 
H. 1288 tarihi görülmüştür. Buradan 
caminin 19. yüzyılda yenilendiği an-
laşılmaktadır. Sıbyan mektebi ve cami 
olarak iki kısımda inşa edilmiş olan 
yapı daha sonra ara duvar kaldırılarak 
tek mekan olarak kullanılmıştır. 2012 
yılında caminin kapsamlı restorasyon 
çalışmalarına başlanmıştır.

İlk olarak dış sıva raspası yapılarak 
işe başlanmıştır. Güney cephesinde 
moloz taş duvar statik açıdan problem-
li olmamakla birlikte  moloz taş duvar 
içindeki ahşap hatıllarda bozulma 
tespit edilmiştir. Çürük ahşap hatıl-
lar çıkarılıp yerine özgün ebatlarda 
kestane ağacından yapılmış hatıllar 
yerleştirilmiştir. 

Yapılan raspa neticesinde cami 
güney kısmında iki adet pencerenin 
kapatıldığı, sıbyan mektebi ve cami 
kısmının birleştirilmesi sebebiyle 
mihrabın yerinin değiştirildiği tespit 
edilmiştir.

Yeni dönem çini uygulaması sökü-
lerek dış güney cephesinde bulunan 
pencere ve mihrap izleri iç cephede 
de ortaya çıkarılmıştır. Restorasyon - 
restitüsyon projelerinde eski mihrap 

ve pencereler olmadığı için Koruma 
Kurulu’na sunulmuş ve onaylanmıştır.

İç mekan duvarlarında boya raspası 
yapılarak 3 dönem kalemişleri tespit 
edilmiştir.

Son dönem kalemişlerinin korun-
masına karar verilmiş olup, 1/1 ölçekli 
desen rölövesi alınarak 1/5 ve 1/10 
ölçekli kalemişi rölövesi hazırlanıp 
belgeleme raporu düzenlenmiştir. 
Kalemişi restitüsyon ve restorasyon 
projeri hazırlanıp Koruma Kurulu’na 
onaylatılmıştır.

Cami kuzey cephesinde kadınlar 
mahfelinin olduğu kat seviyesinde sıva 
raspası yapılarak dolu harman tuğlası 
ile duvar oluşturulduğu tespit edilmiş-
tir. Ayrıca taş duvar içindeki ahşap 
elemanların çürüdüğü görülmüştür. 
Pencere ebatlarının büyüdüğü ve yerle-
rinin değiştirildiği tespit edilmiştir.

Kuzey cephesindeki dolu harman 
tuğlalı kısım kaldırılmış, yerine kerpiç 
dolgulu kestane kerestesi ile ahşap 
karkas sistem uygulaması yapılmıştır. 
Pencere ebatları küçültülmüş ve alt kat 
pencereleriyle aynı aksa alınmıştır.

Sıbyan mektebi kısmında bağdadi 
çıtalar üzerindeki sıva sökülerek ahşap 
taşıyıcı sistem elemanlarının kontrolü 
yapılmış, ana dikmeler hariç diğer ele-
manların çürüdüğü tespit edilmiştir.

Ana dikmeler korunarak rölövesi 
alınan karkas sistem, kestane kerestesi 
ile yenilenerek özgün boyutta kerpiçler-
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le dolgusu yapılmış; dış cephesine bağ-
dadi çıtalar çakılmıştır. Kuzey cephesi 
laboratuvar sonuçlarına göre hazırlanan 
horasan harcı ile sıvanmıştır.

Cami iç mekanı doğu cephesinde 
bulunan kalemişlerinin konservasyo-
na ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. 
Koruma Kurulu’nun aldığı kararlar 
neticesinde konservasyon çalışmaları 
yapılmaya başlanılmıştır.

Cami çatısındaki marsilya tipi 
kiremitler ve kiremit altı tahtaları 
kaldırılarak çatı sistemi açığa çıka-
rılmıştır. Sıbyan mektebi kısmında 
düzenli bir çatı sistemine rastlanılmış, 
cami kısmında bir çok ilavenin yapıldı-
ğı, karmaşık bir sistem oluştuğu tespit 
edilmiştir.

Taşıyıcı olarak 9 adet ana kiriş 
tespit edilmiştir. Yapılan inceleme-
ler neticesinde kirişlerin taşıyıcılık 
özellikleri tespit edilemediğinden, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Fiziği 
ve Malzeme Bilim Dalı’ndan tahri-
batsız testlerle mevcut durum tespit 
raporu istenmiştir. Çalışma kapsa-
mında 2 gün boyunca nem ölçümü 
yapılmış, ağaç cinsleri belirlenmiştir. 
Kirişler üzerinde ilki 1 m’den başla-
mak üzere ortalama 2 m aralıklarla 

radyal yönde mikromatkap, ultrases 
dalgası ve stres dalgası yöntemleriyle 
ölçümler yapılmıştır. Sonuç olarak 8 
adet kirişte %30 ile %95 aralığında 
çeşitli oranlarda bozulma olduğu tespit 
edilmiştir. Söz konusu kirişler yakla-
şık 12 m uzunluğunda ve 30x30cm 
kesitindedir. Günümüz şartlarında bu 
boy ve kesitte kestane kerestesi bu-
lunmasının çok zor olması sebebiyle 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Umut 
Almaç tarafından alternatif çatı projesi 
hazırlanmıştır.

20x25 cm ebadındaki çatı ahşap 
elemanlarının metal levhalar ve bulon-
larla birleşimi yapılmıştır. Yaklaşık 
1404 adet 304 kalite paslanmaz çelik 
gijon rondela ve bulonlar ayrıca 2240 
kg ağırlığında 8 mm paslanmaz çelik 
birleşim levhaları kullanılmıştır.

Sıbyan mektebi kısmında düzenli 
makas sistemi sökülmeden yerinde 
kalması sağlanarak yeni sistem yapıl-
mıştır. Düzensiz kısım düzenli hale 
getirilmiştir.

Cami tavan planında ahşap tavan 
kaplamaları numaralandırılarak sökül-
müş ve istiflenmiştir. Zımparalanarak 
emprenye edilmiş ve plandaki yerlerine 
monte edilmiştir.

Resim 13. Cumalıkızık Camii iç mekan 
kalem işi bezemeleri

Resim 14. Cumalıkızık Camii ahşap çatı 
sistemi

* Bu makale; Asuman Kızılkan Polat’ın 3 - 4 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen “V. Kârgir  
Yapılarda Koruma ve Onarım” Seminerinde yapmış olduğu sunumdan hazırlanmıştır.
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ÜSKÜDAR ATİK VALİDE KÜLLİYESİ RESTORASYON  
UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

H.Demet Aksu1

Çetin Alaca2

1 Rest. Uzm. Y. Mimar H.Demet Aksu, e-posta: hdemetaksu@yahoo.com
2 İnş. Müh. Çetin Alaca, e-posta: cetinalaca11@hotmail.com

   Atik Valide Külliyesi ve  
Külliyenin Konumu
Atik Valide Külliyesi, Sultan II. Selim’ 
in baş kadını ve Sultan III. Murad’ın 
annesi olan Nurbânu Sultan tarafın-
dan 1570-1579 yılları arasında baş-
mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Mimar 
Sinan’ın son eseri ve en önemli tasa-
rımlarından biri olan külliye, Üsküdar 
yamaçlarında Eski Toptaşı Caddesi, 
Valide İmareti Sokağı, Kartalbaba 
Caddesi ve Helvacı Ali Sokaklarının 
çevrelediği yaklaşık 14.000m2 büyük-
lüğünde bir alanı kaplamaktadır.

Külliye, kısmen kuzey-doğu ama 
esas olarak güney-batı yönünde alçalan 
bir yamaç üzerine yerleştirilmiştir. 
Cami, en yüksekte, etrafa hâkim 
konumdadır. Yine aynı kotta ve ayrı 
olarak darülkurra konumlandırılmış-
tır. Bir alttaki kotta, medrese ve han-
kah kuzeybatı eğiminde yer alır, daha 
düşük kottaki darülhadis ve sıbyan 
mektebi güneybatı yamacına araziye 
uygun olarak oturtulmuştur. Güney-
batı yönünde alçalan yamaç üzerinde 
darülhadis medresesinden merdivenle 
inilen büyük avlu etrafındaki imaret, 
tabhane, darüşşifa ve en alt kotta da 
kervansaraylar yer almaktadır. 

Külliyeyi oluşturan yapılardan 
cami ve medrese bitişik olarak, tekke, 
darülkurra ve hamam ayrı ayrı konum-
landırılmışlardır. Bunların dışında ka-
lan darülhadis, sıbyan mektebi, imaret, 
tabhane, darüşşifa ve kervansaraylar ise 

birbirine bitişik ve kot ilişkileri kurul-
muş olarak tek bir yapı adası üzerinde 
bulunmaktadırlar. Bu büyüklükte 
farklı işlevleri olan birimlerin tek yapı 
içinde birleştirilmesi bilinen ve denen-
miş bir format değildir. Külliyeye özgü 
ve yeni bir öneri olan bu durum mimari 
açıdan dikkat çekicidir. 

Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiye 
göre külliye, 1852 yılına gelindiğinde 
özellikle yoksul vatandaşların tedavi-
lerinin yapıldığı bir hayır kurumuna 
dönüşmüştür. 1865’te İstanbul’da 
baş gösteren kolera salgını süresince 
hastane olarak kullanılmıştır. Bir süre 
askeri depoya da dönüştürülen yapı, 
1873 yılında akıl hastanesi olarak 
hizmet vermeye başlamıştır. Bu durum, 
1927’de Mazhar Osman’ın burada-
ki hastaları Bakırköy’e nakletmesine 
kadar sürmüştür. Daha sonra bina bir 
kez daha kimlik değiştirerek, 1935’te 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından 
tütün bakım atölyesi olarak kullanılma-
ya başlanmıştır. 1976’da Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne devredilen binanın Dar-
ül Hadis Bölümü cezaevi olarak kulla-
nılmıştır. Geriye kalan aşhane, tabhane 
ve kervansaray bölümleri meslek lisesi 
olarak faaliyet göstermiştir. 1978-1982 
yılları arasında ise darüşşifa birimi 
imam hatip lisesi olarak hizmet vermiş-
tir.Yapı grubu 2003 yılında Marmara 
Üniversitesine ve son olarak da 2010 
yıllında Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir.
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Şekil 1. Külliyeni konumu

Şekil 2. Külliyenin özgün durumunu gösteren  
perspektif görünüm

Şekil 4. 
1931 yılında 
hazırlanan  
Pervititch 
haritasında 
Atik Valide 
Külliyesi

Şekil 3. Külliye birimlerin özgün 
durumdaki yerleşimi (S.H. Eldem, 
Türk Mimari Eserleri)



59KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2013

Yapı geçen zaman zarfında fark-
lı dönemlerde çeşitli müdahalelerle 
ekler almış ve hasarlar görmüş ve son 
dönemlerinde ilgisizlik ve bakımsızlık 
yüzünden iyice harap olmuştur. Gü-
nümüzde üniversite kampüsü olarak 
kullanılmasına karar verilmiş olan 
yapıda, hazırlanan restorasyon projele-
ri doğrultusunda restorasyon çalışma-
larına başlanmıştır.

Atik Valide Külliyesi 2011-2013 
yılları restorasyon uygulaması;darülha-
dis, sıbyan mektebi, imaret, tabhane, 
darüşşifa ve kervansarayları içinde 
bulunduran yapı adasını kapsamakta-
dır. Uygulama Vakıflar Genel Müdür-
lüğü eliyle, 6 No.lu Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu ve Uzman 
Bilim Kurulu’nun kontrolünde yapıl-
maktadır. Uluslararası koruma ölçüt-
lerine bağlı kalınarak yapılan uygula-
mada öncelikler, muhdes ve betonarme 
eklerin kaldırılmasına, çimento bazlı 
malzemelerin sökülmesine, strüktürel 
sağlamlaştırma ile dış hava koşulları-
nın ve bitkilenmenin verdiği olumsuz 
etkilerin giderilmesine verilmiştir. 
Böylece yapının öncelikle olumsuz/
yıpratıcı fiziksel etkilerden korunma-
sı sağlanacak; strüktürel sağlamlığın 
elde edilmesinin ardından daha detaylı 
çalışmalar yapılabilecektir.

Sunum çalışmasında Atik Valide 
Külliyesi 2011-2013 Yılları Restoras-

yon işi kapsamında yapılan uygulama-
lardan bazı örnekler verilecektir. 

Çatı Örtüsünde Gelişen Bitki ve 
Ağaçların Sökülmesi
Restorasyon öncesinde uygulama kap-
samındaki yapıların çatı örtü sistemin-
deki kurşun kaplamaların tamamına 
yakını yok olmuş ve çatı örtüsünde 
kısmi olarak çimento esaslı şap ve 
beton ile çeşitli onarımlar yapılmıştır. 
Kiremit örtülü kısımlarda kiremit 
kaplamalar eskimiş, kırılmış, ahşap 
çatıların bir kısmı yanmış ve/veya yok 
olmuş, bir kısmı çökmüş durumdaydı 
(Resim 1). Yapının üst örtü kaplama-
ları tamamıyla işlevsiz ve yapıyı iklim-
sel etkilerden koruyamaz şartlardaydı.

Kurşun kaplamaların hasarlı veya 
eksik olduğu kısımlarda yapının kub-
be, tonoz gibi eğrisel örtü elamanları 
ve duvarlar su çekmiş durumdaydı 
(Resim 2). Ayrıca çatı üzerindeki dol-
gular ayrışmış, topraklaşmış ve toprak 
tabaka zamanla rüzgârın ve bitkilerin 
etkisiyle çoğalmış ve ağaçların geliş-
mesine elverişli bir ortam oluşmuştu. 
Üst yapıda bitkiler gelişmiş ve bu 
bitkilerden bazıları büyüyerek ol-
dukça büyük ve kalın gövdeli ağaçlar 
halini almıştı. Bu ağaçların kökleri 
üst örtünün su alan dolguları içinde 
gelişmiş, tuğla örgünün zayıf kısımla-
rında ve hatta moloz taş duvar içinde 

Resim 1. Külliyenin restorasyon  
öncesindeki durumu Resim 2. İmarethane çatısından görünüm
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Resim 3. Büyük avlu revakları üzerinden 
bir görünüm

Resim 5. Tabhane üzerinde büyüyen 
ağaçlar

Resim 7. İmarethane üzerinde ağaç kesimi

Resim 6. Büyük avlu revakları üzerinde 
büyüyen ağaçlar

Resim 8. Tabhane üzerindeki ağacın dalları 
kesilmiş durumu

Resim 4. İmarethane çatısından görünüm

bulunan hatılların çürümesiyle oluşan 
hatıl boşluklarında da ilerleyerek tüm 
yapıyı sarmıştı. Aşağıdaki fotoğraflar-
da (Resim 3,4,5,6) çatı örtü sistemin-
de gelişen ağaç ve bitkilerin durumu 
görünmektedir.

Restorasyon çalışmalarına başlar-
ken, öncelikli olarak çatı üzerindeki 
büyük ağaçlar kesilmiş, küçük ağaç 
ve bitkiler sökülmüştür (Resim 7, 
8). Yapı üzerinde bulunan moloz ve 
toprak karışımı dolguların kaldırılma-
sıyla kök damarları ortaya çıkarılmış, 

ulaşılabildiği ölçüde sökülerek çatı 
üzerinden temizlenmiştir (Resim 9, 
10, 11, 12).

Üst örtüde büyüyen ağaçların 
çoğunlukla aylantus olmak üzere, 
incir ve çitlembik gibi hızlı yayılan ve 
gelişen türler olduğu tespit edilmiştir. 
Bu ağaçların bir diğer ortak özelliği 
kök ve damarlarından filiz vererek 
çoğalmalarıdır. Bu yüzden yapılacak 
çalışmada yapının mümkün olduğu 
ölçüde kök uzantılarından arındırılma-
sı hedeflenmiştir.
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Resim 9. Köklerin çıkarılması

Resim 11. Tabhane çatısında temizlik ve 
raspa çalışmaları

Resim 12. İmarethane üzerindeki temizlik 
çalışmaları

Resim 10. Toprak dolgunun ve içindeki 
ağaç köklerinin temizlenmesi

Resim 13 - 14. Kök içine delik açılması ve ilaç enjeksiyonu

Ağaç Köklerinin Kimyasal  
Yöntemle Kurutulması
Ağaç köklerinin kubbe, tonoz ve 
pandantif örgü dokusu içine işledi-
ği veya hatıl boşluklarından duvar 
içlerine ilerlediği durumlarda kök-
lerin tamamını çıkarmak mümkün 
olamamıştır. Bu durumda ağaç kök 
ve damarlarına ilaç enjekte edilerek 

kimyasal yolla köklerin kurutulması 
sağlanmıştır. 

Ağaç köklerini ve yapraklarını ku-
rutma işleminde Tordonticari adlı ilaç 
kullanılmıştır. Bu ilaç litrede 116.3 g 
Picloram + 451.4 g 2,4 Dasetic asit 
ihtiva etmekte ve genel olarak çözelti 
formunda yabancı ot mücadelesinde 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada ilaç 
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Resim 15. İlacın kök içine enjekte edilmesi

Resim 17. İlaç emdirilmiş pamukla  
uygulama yapılması ve macunla kapatılması

Resim 18. İmarethane çatısında tesviye ve 
horasan sıva uygulaması

Resim 19. İmarethane çatısının kurşun  
kaplamalı görüntüsü

Resim 16. Uygulamanın macunla kapatılması

çözülmeden direkt olarak uygulanmış-
tır. Uygulama kökün kalınlığına ve 
direnç özelliğine göre 2-3 kez uygulan-
mıştır. Uygulama şöyle yapılmıştır:

1) Kök içine ilaç enjekte etmek için 
matkapla delik açılır. Deliğin müm-
kün olduğunca uzun olmasına özen 
gösterilir.

2) Açılan boşluğa enjeksiyon yardı-
mıyla ilaç doldurulur.

3) İlacın etkisini azaltmamak ama-
cıyla hava temasını kesmek için üzeri 
macunla kapatılır.

4) Son aşamada ilaç enjekte edile-
bilir durumda bulunmayan damarlar 
takip edilerek, ilaç emdirilmiş pamuk-
la sarılmış ve üzeri macunlanarak hava 
almaları önlenmiştir.

Bitki ve ağaç köklerinin temizlen-
mesinin ve kurutulmasının ardından 
yapı üzerinde tesviye çalışması yapıl-
mış, horasan ve çamur sıva uygulama-
larının ardından kurşun kaplamalar 
tamamlanmıştır (Resim 18,19).
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Sütun Başlıklarının Yenilenmesi
Külliyenin çeşitli birimlerinde üç fark-
lı tipte sütun başlığı kullanılmıştır.

Külliyenin imarethane ve darüşşifa 
birimlerinde bulunan hasarlı sütun 
başlıklarından bazılarının statik gerek-
çelerle yenilenmesine karar verilmiştir. 
Burada imarethane revaklarında malze-
me kaybının yanı sıra çatlaklar içermesi 
nedeniyle yenilenmesine karar verilen 
sütun başlığının yapımı ve yerine mon-
tajı konu edilmiştir (Resim 23).

Öncelikle sütuna oturan kemerler 
çelik askı iskelesiyle askıya alınmıştır 
(Resim 24). Askı iskelesi sökülür takı-
lır nitelikte olup esas olarak iki parça-
dan oluşmaktadır. Üst parça her biri 
20 ton ağrılık kapasiteli 6 adet kriko 
üzerine oturmakta, krikolar ayarlana-
rak iskele kemere hassas bir temasla 
yerleştirilmekte, kemerin oturma/çök-
me riski sıfırlanmaktadır (Resim 25).

Kemerlerin askıya alınmasının 
ardından hasarlı olan kemer taşı-
nın çürütülmesi işlemine başlanmış 
(Resim 26), karşılıklı iki kemer taşı ve 
cephedeki kaplama taşı yerinden çıka-
rılmıştır (Resim 27). Ardından üzengi 
taşı sökülmüş, gergi demirleri ortaya 
çıkmıştır (Resim 28, 29).

Sütun başlığının üzerindeki gergi 
demirleri yükseltilerek sütun başlığı 
yerinden çıkarılmış, gergi demirlerini 
birleştiren demir bilezik kurşunu eriti-
lerek çıkarılmış ve mekanik yöntemle 
temizlenmiştir(Resim 30).

Değiştirilecek sütun başlığı yerin-
den çıkarıldıktan sonra sütun üzerin-
deki zıvana çevresindeki kurşun keski 
ile çıkarılarak yerinden sökülmüş, 
mekanik yöntemle temizlenerek kur-
şun dökülmek suretiyle yeniden yerine 
monte edilmiştir (Resim 31). Bunun 
ardından mevcut örneğine uygun 

Resim 20. Merkezdeki büyük  
avlunun sütun başlıkları

Resim 23. İmarethane  
revaklarında yenilenme 
kararı alınan sütun başlığı

Resim 25. Çelik askı  
iskelesinin ayarlanması

Resim 24. Çelik askı  
iskelesinin  
yerleştirilmesi

Resim 21. Tabhane ve darüşşifada  
kullanılan sütun başlıkları

Resim 22. 
İmarethane 
sütun başlıkları
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Resim 26.Kemer taşının çürütülmesi

Resim 28.Üzengi taşının yerinden  
çıkarılması

Resim 30. Bileziğin kurşun eritilerek 
çıkarılması

Resim 31. Sütun üzerindeki zıvananın 
montajı

Resim 29.Gergi demirlerinin sütun başlığı 
üzerindeki pozisyonu

Resim 27.Kemer taşları ve cephe 
kaplaması söküldükten sonra kemerlerin 
askıdaki durumu

olarak hazırlanan yeni sütun başlığı 
yerine yerleştirilmiş (Resim 32), başlık 
üzerindeki bilezik içine geçirilen gergi 
demirleri kurşun dökülerek sabit-

lenmiştir (Resim 33). Mekanik yolla 
temizlenerek korozyondan arındırılan 
gergi demirlerine sıvı galvanik koruyu-
cu sürülmüştür (Resim 34). 
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Resim 32. Sütun başlığının yerine konulması

Resim 34. Korozyondan tabakasından 
arındırılan gergi demirlerine sıvı galvanik 
koruyucu sürülmesi

Resim 36. Kemer taşına zıvanaların monte 
edilmesi

Resim 37. Kemer taşının yerine 
yerleştirilmesi

Resim 35. Üzengi taşının yerine monte 
edilmesi

Resim 33. Sütun üzerindeki bileziğin içine 
giren gergi demirlerinin sabitlenmesi

Gerekli terazileme çalışması yapı-
larak üzengi taşı yerine konmuştur (Re-
sim 35). Bunu takiben kemer taşları 
zıvanaları monte edilerek hazırlanmış 
(Resim 36) ve kemerdeki yerlerine 
yerleştirilmiştir (Resim 37).

Kemer taşları zıvana yuvalarına 
kurşun dökülerek bağlanmıştır (Re-
sim 38). Son olarak cephe kaplama 
taşı yenilenerek yerine konulmuş, 
işlem tamamlanmıştır (Resim 39).
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Resim 38. Kemer taşlarının zıvana 
yuvalarına kurşun dökülerek sabitlenmesi

Resim 39. İmarethane revağının yenileme 
sonrası görünümü

3. Sütun Başlığı Onarımı
Büyük avlu revaklarının kuzeydoğu 
kanadında bir kısmı kırılmış ve kırık 
parçası kaybolmuş baklavalı sütun 
başlığında bütünleme yapılmasına 
karar verilmiştir (Resim 40). Sü-
tun başlığının üzerindeki üzengi ve 
kemer taşlarının sağlam durumda 
olmaları itibarıyla, bunların zarar 
görmeden sökülmeleri ve korunarak 
yerlerine monte edilmesi iddiası ger-
çekleştirilmek istenmiştir.

Kemerler çelik askı iskelesi yar-
dımıyla askıya alınmış, askı iskelesi 
gerekli beslemeler yapılarak kemerler-
de oturma veya çökme yaptırmayacak 
şekilde ayarlanmıştır (Resim 41, 42). 
Büyük avlu revakları kubbeli birim-
lerden oluştuğu için sütun başlığına 
yanlardan iki ve arkadan bir olmak 
üzere toplam üç kemer oturmaktadır. 
Revak cephelerini oluşturan kemer-
ler kesme taş örgü ve arkadan oturan 
kemer tuğla örgülüdür. Arkadaki tuğla 
kemerde çürütme yapılarak cephe ve 
kemer taşlarına arkadan ulaşmanın 
yolu açılmıştır (Resim 43).

Arkası boşaltılan cephe taşını tutan 
zıvana kanalına girilerek kurşunu bo-
şaltılmış, bağlantısı çözülen cephe taşı 
arkadan itilerek yerinden çıkarılmış-

tır (Resim 44). Yine arkadan kemer 
taşlarını birbirine bağlayan zıvanalara 
ulaşılarak zıvanalar yerlerinden çıka-
rılmış, bağlantısı kesilen kemer taşları 
sürülerek yerlerinden çıkarılmıştır 
(Resim 45, 46).

Kemer taşlarının ardından üzengi 
taşının üzerindeki gergi demiri bir 
miktar kaldırılmış ve üzengi taşı ye-
rinden sökülmüştür (Resim 47). Daha 
sonra sütun başlığı yerinden çıkarıla-
rak alınmıştır (Resim 48, 49).

Sütun başlığının kırık olan bölümü 
düzgün bir şekilde kesilerek bu kısma 
çelik pim ve epoksi kullanılarak yeni 
mermer parça monte edilmiştir (Resim 
50). Parçalar ayrıca üstten paslanmaz 
çelik kenetlerle birbirine bağlanmıştır 
(Resim 51). Sütun başlığı üzerindeki 
baklavalı motif yeni eklenen kısma 
da işlenerek başlığa form verilmiş ve 
bütünleme işlemi tamamlanmıştır 
(Resim 52) .

Bütünlenen sütun başlığı ve ardın-
dan üzengi taşı gerekli terazi ayarları 
yapılarak yerlerine yerleştirilmiştir 
(Resim 53). Sütun başlığı üzerindeki 
gergi demirleri ile üzengi taşı üzerin-
deki gergi demiri temizlenerek yuvala-
rına yerleştirilmiş, kurşun dökülerek 
sabitlenmiştir.
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Resim 40. 
Onarılmasına 
karar verilen 
sütun başlığı

Resim 43. Çürütülen tuğla 
kemer

Resim 46. 
Kemer 
taşının 

sürülerek 
çıkarılması

Resim 47. 
Üzengi 
taşının 
sökülmesi

Resim 
48. Sütun 
başlığının 
yerinden 

sökülmesi

Resim 
49. Askı 
sistemi 
çalışırken

Resim 45. Kemer taşlarının 
zıvana kanalına girerek 
zıvanalarının çıkarılması

Resim 44. Cephe 
kaplama taşının 
çıkarılması

Resim 41. Askı iskelesi kurulması
Resim 42. Askı iskelesinin revak 
içinden görünümü
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Resim 50. Başlığın bütünlenmesi

Resim 52. Bütünlenmiş sütun başlığı

Resim 
54. 

Kemer 
taşlarının 
yerleşti-

rilmesi

Resim 56. Tabhane birimi ve yıkılmış 
revak kolu

Resim 57. Sütun ve sütun başlıklarından 
geriye kalanlar

Resim 55. 
Cephe 
kaplama 
taşı yerine 
konulduktan 
sonraki 
görünüm

Resim 53. Sütun başlığı ve üzengi taşı 
yerleştirildikten sonra

Resim 51. Paslanmaz çelik kenetlerin 
konulması
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Kemer taşlarının (Resim 54) ve 
son olarak da cephe kaplama taşının 
yerlerine yerleşmesiyle onarım işlemi 
tamamlanmıştır (Resim 55).

4. Tabhane Revağının  
Yeniden Yapımı
Külliye yapılarından zaman içinde 
çeşitli sebeplerle değişime uğramış 
olanlardan biri de tabhanedir. Genel 
hatlarıyla ana plan şemasını kaybetme-
miş olan tabhane biriminin kuzeybatı 
yönündeki uzun revak kanadı restoras-
yon çalışmaları başladığında tamamıy-
la yıkılmış durumdaydı (Resim 56). 
Bu revak kanadının yıkılmadan önceki 
fotoğrafları arşivlerden bulunmuş-
tur. Ayrıca tabhane içinde istiflenmiş 
olarak bulunan mermer sütun ve sütun 
başlıklarının şekil ve boyut uygunluğu 

dikkate alınarak bir çoğunun yıkılan 
revak kanadına ait oldukları öngörül-
müştür (Resim 57). Bulunan sütun-
lardan 5 adedi, sütun başlıklarının 
ise 3 adedinin bütünlük ve sağlamlık 
yönünden kullanılabilir olduğu tespit 
edilmiştir.

Revak kanadının mevcut som 
taşları açılarak hasarlı olan som taş-
ları yenilenmiştir (Resim 58). Sütun 
aksları belirlenmiş, zıvana yuvala-
rı hazırlanmıştır (Resim 59). Yeni 
sütunlar hazırlanmıştır (Resim 60). 
Mevcut sütunlar temizlenerek zıvana 
yuvasındaki kurşunları çıkarılmış, 
zıvanaları kurşun dökülerek yeniden 
monte edilmiştir (Resim 61).

Sütunlar aks ölçülerine göre yerleri-
ne oturtulmuş, yatay ve düşey eksenle-
ri ayarlanmıştır

Resim 58. Revak som taşlarının 
onarılması/yenilenmesi

Resim 60. Yeni sütunların hazırlanması

Resim 59. Sütunların oturacağı som 
taşlarında zıvana deliklerinin açılması

Resim 61. Mevcut sütunların temizlenerek 
hazırlanması
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Başlıkların yerlerine konulmasının 
(Resim 67) ardından sütun ve başlık 
arasındaki zıvanaya kurşun dökülmüş, 
daha sonra gergi demirleri yerleştirile-
rek sabitlenmiştir (Resim 68).

Gergi demirlerinin sabitlenmesini 
takiben köşedeki mevcut üzengi taşın-
dan başlayarak üzengi taşları yerlerine 
konulmuştur (Resim 69). Ardından 
kemer taşları ile kemerler oluşturul-
muş (Resim 70), zıvana yuvalarına 
kurşun dökülmüştür (Resim 71).

Kemerlerin tamamlanmasının 
ardından cephe kaplama taşları monte 

edilmiştir (Resim 72). Diğer yandan 
revak üzerine beşik tonoz örülmesi 
için kalıp yapılmaya başlanmıştır 
(Resim 73).

Klasik tuğla ile mevcut tonoz 
örgüsüne uygun olarak tonoz örümü 
tamamlanmıştır (Resim 74). Bu esna-
da revak cephe kaplama taşları ke-
netli ve kurşunlu uygulama yapılarak 
tamamlanmış, taş silmelerin imalatına 
geçilmiştir (Resim 75). Taş silmelerin 
tamamlanmasıyla tabhane revakının 
yapımı tamamlanmıştır (Resim 76), 
revaklarda bütünlük sağlanmıştır.

Resim 62.
Sütunların 

ayağa
dikilmesi 

Resim 
64-65. 
Alt ve üst 
bileziklerin 
kurşun ile 
montajı

Resim 66. Gergi bileziğinin 
yerleştirilmesi

Resim 67. Sütun başlığının 
yerleştirilmesi 

Resim 68. Gergi demirlerinin 
birleşimi (köşe)

Resim 63. 
Mevcut ve 
yeni 
sütunların 
yerlerine 
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Resim 69. Mevcut köşe üzengi taşının 
yerleştirilmesi

Resim 71. Kemer taşlarının zıvanalarına 
kurşun dökülmesi

Resim 73. Tonoz örülmesi için kalıp 
hazırlanması 

Resim 75. Taş silmelerin yerleştirilmesi
Resim 76. Revak yapımı bittikten sonra 
tabhane avlusunun görünüşü

Resim 74. Tonoz örülmesi

Resim 72. Cephe kaplama taşlarının 
konulması

Resim 70. Kemerlerin oluşturulması
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ARKEOLOJİK ALANLARDA MİMARİ KORUMA  
YAKLAŞIMLARI

Deniz Özkut1

1 Doç.Dr. Deniz Özkut, e-posta: dozkut@gmail.com

Arkeolojik Alanlardaki  
Koruma Süreci 
Kültür varlığına ilişkin her türlü 
verinin toplanması, bilgiye dönüştü-
rülmesi ve bu bilginin aktarımı, kültür 
varlığının sahip olduğu kültürel ve 
ekonomik değerlerin sürekliliği ve 
kültürel mirasın korunması açısından 
gereklidir.  Koruma süreci kapsamında 
oluşabilecek “risk” daha yüksektir. Bu 
riskler, yapı/çevreden gelen fiziksel du-
ruma bağlı riskler, proje ve uygulama 
sürecindeki riskler, sürece dahil olan 
farklı meslek gruplarından ve yasal 
çerçeveden kaynaklı riskler olarak 
düşünülebilir. 

Riske bağlı olarak öne çıkan bile-
şenler; sonuç ürün, zaman ve maliyet 
olarak kabul edilebilir:
 Sonuç ürünün doğru tanımlanabil-

mesi önemlidir.
 Zamanın iyi kullanılabilmesi, en kısa 

zamanda, yeterli ve gerekli bilginin 
üretilebilmesi ile doğru orantılıdır.
 Tanımlı bir sonuç ürün ve iyi kul-

lanılan zaman, maliyet hesaplarının 
öngörülen değerler içinde kalmasını 
sağlar.

Arkeolojik alanlardaki antik dönem 
yapılarındaki koruma sürecinin diğer 
yapıların koruma sürecinden farklılaş-
tığı alt aşamalar:
 İşlevsiz, işlevini yitirmiş 
 Sunum 
 Arazi kriterleri / topoğrafya 
 Ölçüm zorlukları

 Ölçek 
 Yapıların mimari çözümlemelerinde 

belirsizlik
 Restitüsyon sürecinde mimari parça 

envanterinin önemi
 Onarım / tamamlama kararları
 Çağdaş koruma örtülerinin gerekliliği
 Antik dönem buluntuları/yapıları ile 

çağdaş malzeme ilişkisi / dengesi
 Antik dönem buluntuları/yapıları ile 

çağdaş tasarım ilişkisi / dengesi

Arkeolojik Alan Koruma Süreci 
Kriterleri 
Algı / Sunum /Temsiliyet
Kamu bilincinin farkındalığının yük-
selmesi, Arkeolojik alanların anlaşıl-
ması..

ICOMOS Arkeolojik Mirasın 
Korunması ve Yönetimi Tüzüğü’ne 
(1990) göre, insan varlığının her tür 
izini ve etkinliğini yansıtan, geçmişte-
ki insan etkinliklerinin temel belgesi 
olan arkeolojik mirasın halka sunul-
ması, çağdaş toplumların kökenlerinin 
ve gelişimlerinin anlaşılmasına yardım 
eden önemli bir yöntemdir. Aynı za-
manda sahiplik ve aidiyet duygusu da 
yaratacağından, koruma gerekçelerinin 
anlaşılmasına da yardım eden en iyi 
araçtır.
Sürecin Yönetilmesi
Mimari belgeleme ve envanter aşaması-
nın kapsamlı olarak yapılması
 Projelendirme ölçeği 1/20
 Farklı disiplinlerin sürecin baş-

langıcından itibaren sürecin parçası 
olması
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İleri Belgeleme Teknolojilerinin  
Kullanımı
Yüksek risk oranını göz önünde bu-
lundurarak doğruluk hassasiyeti en 
yüksek yöntemin benimsenmesi
 Bütünleşik Mimari Belgeleme Sü-

reci,
 Zaman, insan kaynağı ve işgücü 

ölçütlerinin etkin kullanılabilmesi,  
 Projelendirme aşamasından önce ön-

görülmesi beklenen risklerin kapsamlı 
bir biçimde tanımlanabilmesi, 
 Belgelenecek yapı/alanın morfolo-

jisi, topografyası, yakın çevresindeki 
bitki örtüsü ya da yapılanmış çevre 
ve iklimsel özelliklerinin üstesinden 
gelinebilmesi,
 Ölçüm zorluklarını indirgemesi ama-

cıyla, İleri belgeleme teknolojilerinin 
geleneksel yöntemlerle bütünleştiril-
mesini kapsamaktadır.
Sahiplenme
Farklı aktörlerin sürecin en başından 
itibaren paydaş olması (yerel yönetim-
ler, kazı başkanlığı, müze, üniversite, 
STK)

Hafıza / Bellek Oluşturulması
Sürecin her aşamasının değişik yön-
temlerle kayıt altına alınması (Görsel 
ve teknik kayıtlar olabilir.)

Yersel Lazer Tarama Yöntemi
1. Aspendos Tiyatrosu Mimari Belge-
leme Çalışmaları, TÜBİTAK projesi, 
2008-11. 
 Lazer tarama (Riegl LMS 390i ve 

Riegl LMS 420i) %85 
 Yersel fotogrametri %5 
 Total Station ve TachyCad ile koor-

dinat ölçüm ve çizimleri %5 
 Geleneksel ölçüm teknikleri %5 ora-

nında kullanılmıştır. 

İleri Teknolojilerin Olumlu  
Yanları ve Kolaylaştırıcı Etkisi 
2.Hasankeyf  örneği / Nokta bulutu 
modelinden elde edilen ortho-photolar-
dan üretilen plan. 

3. “Patara Deniz Feneri: Mimari 
Koruma Kapsamında Laser Scanner ile 
3B Restitüsyon Önerisinin Hazırlan-
ması,” Anadolu Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projesi.

Resim 1. 
Hasankeyf 
/ Kale 
cephesi 
silueti nokta 
bulutu 
görüntüsü
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 Lazer tarama (Riegl LMS 390i; 
Trimble GX) %65
 Yersel fotogrametri ve yakın resim 

fotogrametrisi %15 
 Total Station ölçümü %10 
 Geleneksel ölçüm teknikleri %10 

oranında kullanılmıştır. 
4. Patara Meclis Binası Mimari 

Belgeleme Çalışmaları: Ekim 2009’da 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Antalya 
Bölge Koruma Kurulu tarafından 
onaylanmış olan Patara Meclis Bina-
sında, 
 Lazer tarama (Riegl LMS 390i ve 

Riegl LMS 420i; Trimble GX) %75 
 Yersel fotogrametri %10 
 Total station ve TachyCad ile koor-

dinat ölçüm ve çizimleri %10 

Resim 2. 
Aspendos 
Tiyatrosu nokta 
bulutu görüntüsü

Resim  3 -4. 
Hasankeyf 
fotoğraf ve 
nokta bulutu 

Resim 5. Kkyd 10-11-12 adlı 
mağaraların mimari çizimleri 

Resim 6. Kkyd 10-11-12 adlı mağaraların nokta bulutu 
imajları
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Resim 7. Antalya Patara Deniz 
Feneri rölöve projesi, 3boyutlu 
çalışmalar

Resim 8. Patara Meclis Binası  
nokta bulutu 

Resim 9. 
Patara 
Meclis Binası

Resim 10. 
Patara Meclis 
Binası ön 
cephesinin 
270olik 
fotoğrafı 

 Geleneksel ölçüm teknikleri %5 ora-
nında kullanılmıştır.

5. Side Tiyatrosu Mimari Bel-
geleme çalışmaları, “Side Tiyatrosu 
Kazısı,” Anadolu Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projesi, 2009-12.
 Side Tiyatrosu’nun plan düzlemin-

den nokta bulutu görüntüsü: Yapının 
iç mekânından lazer tarama yöntemi ile 

3B nokta bulutu verisi elde edilmiştir. 
Side Tiyatrosu ölçümünde, Riegl Lazer 
Tarayıcıda 14 mm ve 85 mm odak 
uzaklıklı objektifler kullanılmıştır.

Veri Toplama / 3B Nokta Bulutu 
Oluşturulması 
6.Patara Meclis Binası örneği Side 
Tiyatrosu iç mekânında kurulan 3 adet 
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tarama pozisyonunun proje koordinat 
sistemine göre bağlanması; her bir tara-
ma pozisyonunun yerini ve her tarama 
pozisyonundan elde edilen verileri 
gösteren 3-boyutlu renkli nokta bulutu 
modeli (her renk ayrı bir tarama pozis-
yonu verisini göstermektedir.)

7. Veri İşleme/ham nokta bulutu 
verisinden kullanılabilir nokta bulu-

tu hazırlanması Aspendos Tiyatrosu 
örneği

Veri İşleme / Nokta Bulutu  
Modelleri Kullanılarak  
Ortho-Photo Hazırlanması
8. Aspendos Tiyatrosu Sahne Binası 
iç cephesi için hazırlanan “ortho-photo 
haritası” ve 3B nokta bulutu modeli. 

Resim 11. 
Patara Meclis 
Binası örneği
Ölçüm ve 
tarama 
pozisyonları 
ve sonucunda 
elde edilen 
3B ham 
nokta bulutu 
görüntüsü

Resim 14. Aspendos Tiyatrosu 
nokta bulutu plan görüntüsü Resim 15. Sahne binası, fotoğraf

Resim 12 - 13. 
Side Tiyatrosu 
3-boyutlu 
tarama 
pozisyon 
noktaları ve 
renkli nokta 
bulutu modeli
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Resim 16. 
Sahne binası, 
orthophoto 

Resim 
17. Side 
Tiyatrosu 
kesiti 

Resim 18 - 19. 
Anıtsal yazıt 
blokları 

Resim 20-21. 
Mimari parça 
envanteri - model 
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5 adet tarama pozisyonu ve 28 adet 
resim kullanılarak oluşturulan ön 
cephenin 2,5 mm çözünürlüklü Ort-
ho-Photo’su oluşturulmuştur. 

Dar mekânlarda (1m’den küçük 
hacimlerde), lazer tarama cihazının, 
gözle görülemeyen ve doğal olarak 
veri alımı yapılamayan gizli kenar ya 

da köşelerde, lazer tarama cihazının 
çıkartılması tehlikeli ya da mümkün 
olmayan alanlarda, geleneksel yöntem-
le ölçü alınması yoluna gidilmiştir.

9. Side Tiyatrosu orta aksından 
geçen ana kesitin konturları ile, 
en-boy-yükseklik oranların elde edil-
mesi. Mimari nitelikte bir kesit için, 

Resim 22. Veri 
İşleme/3B solid/
gerçek model 
üretilmesi/
mimari parça 
envanteri

Resim 23. 
Patara Deniz 
Feneri; veri 
işleme/3B solid/
gerçek model 
üretilmesi/
restitüsyon 
önerisi

Resim 24a-b-c. 
Patara Deniz 
Feneri; 
3B solid/
gerçek model 
üretilmesi/
restitüsyon 
önerisi
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Resim 25.  Patara Deniz Feneri’nin 
fotogrametrik görüntüsü

bu konturlar fotogrametrik ve gelenek-
sel yöntemlerle tamamlanacaktır.  

10. Patara Deniz Feneri: Taş tarla-
sında öncelikli olarak lazer tarayıcı ile 
taranarak sayısal ortamda anıtsal yazıt 
bloklarının modellemesi yapılmıştır 
(Resim 18-19-20-21-22-23-24).

Resim Patara Deniz Feneri; Veri  
İşleme / 3B Solid / Gerçek Model  
Üretilmesi / Restitüsyon Önerisi

11. Patara Deniz Fenerinin, 
fotogrametrik kamera (Canon EOS 
16 megapiksel) kullanılarak, hava 
taşıtı ile yaklaşık 40m.den çekilen 
fotogrametrik görüntüleri: yapının, 
üzerindeki kum tepesi kaldırıldıktan 

sonraki buluntu durumu ve üzerinden 
taş bloklar alındıktan sonraki durumu 
(Resim 25 ).
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SİDE ANTİK KENTİNDE BİR UYGULAMA: TYCHE TAPINAĞI*

Deniz Özkut1 

Barış Boyacı2  

   Arkeolojik Alanlarda 
Algı / Sunum / Temsiliyet
Proje kararıyla; ICOMOS’un 
Kültürel Miras Alanlarının 
Algılanması Tüzüğü’ndeki 
kamu bilincinin,  farkındalı-
ğın yükseltilmesi ve arkeolojik 
alanların anlaşılması vurgu-
sundan yola çıkarak, mevcut 
bazı özgün mimari parçaların 
bu anlamda temsil edilerek 
paylaşılması hedeflendi. 

Süreç yönetimi 
3,5 yıllık bir ofis çalışması ar-
dından 1 yıla yakın bir süreçte 
uygulama tamamlanmıştır. Bu 
sürecin en başından itibaren 
tüm paydaşlar; arkeolojik ekip, 
statik proje ve uygulama ekibi, 
mimari ekip, konservasyon 
ekibi ve diğer uygulayıcılar 
masa başında yerini almıştır. 
Bu sayede alanda karşılaşa-
bilecek pek çok risk ortadan 
kaldırılmıştır.

Bellek oluşturma
Bir diğer önemi konu; koru-
ma çalışmaları sürecinin kayıt 
altına alınması, arkeolojik 
alanlarda bellek oluşturulması 
gerekliliğidir. Bu uygulama 
en başından itibaren kayıt 
altına alındı ve sonucunda bir 
film hazırlandı. 

* Bu bildiri Side Antik Kentinde yer alan Tyche Tapınağı’nın koruma çalışmaları sürecini anlatan bir film 
aracılığıyla sunulmuştur. 
1 Doç.Dr. Deniz Özkut, e-posta: dozkut@gmail.com
2 İnşaat Mühendisi Barış Boyacı, e-posta: barisboyaci@yahoo.com
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Projede Kullanılan Teknoloji
Özellikle arkeolojik alandalar 
dokümantasyon süreci çok 
önemlidir. İleri belgeleme tek-
nolojilerinin kullanımı (lazer 
teknolojileri) uygulama aşama-
sında büyük kolaylık sağlar.

Koruma süreçlerinin riski 
yüksektir. Yeni bir yapının 
projelendirme ve uygulamasın-
daki risk %5’lerdeyken, arke-
olojik alan uygulamalarında 
risk  % 70’lere çıkabilmektedir. 
Bu riskleri ön görebilmek için; 
kapsamlı belgeleme, analitik 
rölöve çalışması yapmak ve iyi 
bir restitüsyon önerisi geliştir-
mek gerekir. 

Tyche Tapınağı   
Restitüsyon Çalışması 
Restitüsyon önerisi hazırla-
nırken mevcut özgün mimari 
envanter üç boyutlu model 
üzerinde yerine yerleştirildi. 
Yapılan ileri çalışmalar sonu-
cunda yapının nihai şeklini 
ortaya koyan 1/1 ölçekli resti-
tüsyon animasyonu hazırlandı. 
Yapılan tüm çalışmalar süreç 
boyunca Koruma Kurulu ile 
paylaşıldı.  
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Tyche Tapınağı ve    
Uygulamalar hakkında;
Antik kentler aslında tanrıları ile 
bir anlam kazanır. Side kentinde 
de birçok tanrıya ait kültün mevcut 
olduğunu gerek antik kaynaklardan 
gerekse arkeolojik belgelerden öğre-
niyoruz. Bu kültler arasında Side 
antik kentiyle özdeşleşen kültler-
den biri de Tyche kültüdür. Tyche 
aslında kişileştirilmiş bir tanrıçadır, 
şans-uğur demektir. Tanrıçanın Side 
antik kentindeki betimlemelerine 
baktığımızda  aslında sadece şans 
uğur getiren bir tanrıça değil, aynı 
zamanda Side’nin kendisiyle özdeş bir 
şahsiyet olduğunu görürüz. En önem-
li özelliklerinden biri başında surlu 
bir tacının yani polosunun olması,  
şehrin koruyucu tanrıçası olmasıdır. 
Mevcut veriler kültün Helenistik 
dönemden beri Side kentinde var 
olduğunu gösteriyor. Roma dönemine 
gelindiğinde özellikle MS 2.yüzyılın 
birinci yarısında tanrıça için bir tapı-
nak yapılmış olduğunu görüyoruz. Bu 
tapınak agoranın neredeyse ortasında, 
çok merkezi bir konumda yer alıyor. 
Tapınağın da yer aldığı alan 1948 
yılından bu yana çeşitli şekillerde 
başta Ordinaryüs Prof.Dr.Arif  Müfit 
Mansel olmak üzere, Side’de araştır-

ma yapan araştırmacılar tarafından 
çalışılmıştır. 

Anıtların algılanması gerekliliği 
içinde bir değerlendirme yapıldığında 
1948’te kazısı yapılmış olan agoranın 
ortasında yuvarlak planlı tapınak 
yapısı dikkat çekmekteydi. Tapına-
ğın  ele alınmasının nedeni aslında 
elde yeterli derecede orijinal ve yön 
gösterici malzemenin bulunmasıdır. 
1967 ‘de bırakılmış olan kazı çalış-
maları sırasında , tiyatro yoğunluklu  
çalışıldığı için tapınağın malzemesi 
de alana dağılmıştır. 

Öncelikle alan tümüyle  tarandı. 
Bulunan mimari elemanların çizimi 
ve 3 boyutlu taraması yapıldı. Tara-
ma ile elde edilen veriler karşılaştır-
malı olarak ele alınarak, restitüsyon 
ve yeniden ayağa kaldırma projeleri, 
sonrasında ise restorasyon (uygulama) 
projesi hazırlandı.  

Projenin asıl amacı anıtsal kültür 
varlığının, arkeolojik mirasın korun-
masının yanı sıra yerinde üç boyutlu 
olarak sergilenmesini sağlamaktı... 
Bu amaçla mimari parça envanterine 
bakıldı. Tapınağın eldeki parçaları 
özgün, işçiliği çok yüksek ve süsleme-
leri özel parçalardı... Bu parçalar ye-
rinde de sergilenebilirdi ancak sunum 
açısından üçüncü boyutta sergilenme-
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sinin daha etkileyici olması uygulama 
kararına yön verdi.

Uygulama
Sayısal ortamda üç boyutlu belge-
lemesi ve dokümantasyon çalışma-
ları sırasında tam boy veren özgün 
sütundan yararlanılarak  arşitrav ve 
kasetlerin yüksekliği hesaplandı. Ha-
zırlanan modelde arşitrav ve kasetle-
rin hangi kota kaldırılacağı gösterildi. 
Tapınak 10 metre çapında, 12 tane 
kasetten oluşmaktadır. Bu 12 parça-
dan elde olan 4 parçanın tam olarak 
nereye geldiği bilinmemekle birlikte, 
üçüncü boyutta hangi kota denk gel-
diği hesaplandı.

Öncelikle podyum bölümü imitas-
yon ve orijinal malzeme ile tamamla-
narak bir zemin oluşturuldu. Ayakta 
duran podyumun üst yapıyı taşıma 
kapasitesi kontrol edildi. Kazı yapı-
larak podyumun içindeki çekirdekte 
de bir sağlamlaştırma yapılması söz 
konusu oldu. Ayağa kaldırma işlemin-
de mevcut 5 sütun ayağa kaldırıldı. 
Diğer sütunlar ise imitasyon olarak 

tamamlandı. Sütunların üstünde 
sütunları birbirine bağlayan özgün 
arşitrav ve onların üstünde yer alan 
özgün kasetler yerlerine yerleştirildi.

Üretilen üç boyutlu animasyon ve 
modellerden yararlanılarak önce iç 
duvar mimari parçaları başka bir yerde 
bir araya getirildi. Duvar  parçalarının 
birbirleriyle örtüştükleri görüldükten 
sonra yapıdaki yerlerine taşındı.  

Ziyaretçilerin tapınağının yakınına 
gelmesi, tapınağı gezmesi isteniyordu. 
Bu sebeple güvenlik katsayının yük-
sek olması, 7şiddetinde bir depreme 
dayanıklı olması gerekiyordu. Zemin 
etüdü yapıldığında zeminin istenen 
sağlamlıkta olmadığı tespit edildi. 
Yapılan sondajlarda zeminde arkeolo-
jik bir bulgu olmadığı tespit edildik-
ten sonra  statik ekiple çalışmalara 
başlandı. Güvenliği sağlamak için 
destekleyici bir taşıyıcı sistem  oluş-
turma kararı alındı. Zemin altına bir 
çelik konstrüksiyon yerleştirildi.  Bu 
konstrüksiyon özgün malzemeye hiç 
temas etmeden tamamen imitasyon 
bölüm içinden geçirilerek kuruldu. 
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PERGE ANTİK KENTİ MOZAİK HARÇLARININ ANALİZİ

Bu çalışmada, Perge Antik Kenti’nde yer alan Güney Hamam, Ma-
cellum (Agora) ve Güney Bazilika Portiği mozaiklerinden alınmış olan 20 
adet mozaik harç örneğini tanımlamak ve problemlerini belirlemek üzere bu 
örneklerin analizleri yapılmıştır.

Öncelikle görsel analizle tanımlamaları yapılan örneklerin nitelik ve 
problemleri, basit spot testler, petrografik analiz, kızdırma kaybı, asit kaybı 
ve asitle reaksiyona girmeyen agregaların elek analizi ile stereo mikroskop 
altında görsel analizi ile XRD, ICP-ES ve SEM-EDS enstrümantal analiz 
yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda mozaik 
harçları 3 ana grup olarak sınıflandırılmıştır. 

Harçların nitelikleri ve içerikleri belirlenerek dönemsel olarak mozaik 
harç üretim teknolojisi saptanmış ve bu sonuca göre ileride yapılabilecek olan 
koruma ve onarım çalışmalarında orijinali ile benzer nitelikte harç karışımla-
rı önerilmiştir. 

THE ANALYSES OF MOSAİC MORTARS OF PERGE ANTİQUE CİTY
In this study, 20 mosaic mortar samples, which were taken from 

the Southern Bath, Macellum (Agora) and Southern Basilica mosaics in the 
Perge Antique City, were analyzed to characterize their properties and deter-
mining their problems.  

The samples were first subjected to visual analysis and then the chara-
cters and problems of the samples were examined by means of simple spot 
tests, petrographic analysis, ignition loss (calcinations) analyses, acid loss 
analyses and sieve analysis of the aggregates that do not react with acid, 
under stereomicroscope. The detailed chemical, mineralogical and physical 
properties were analyzed by using instrumental analysis techniques such as 
XRD, ICP-ES and SEM-EDX methods. As a result of these analyses, the 
mosaic mortars were classified in three groups. 

By means of determining the features and contents of the mortars, the 
mosaic mortar production technology in terms of period was identified and 
in according to the results, the mortar mixtures with similar features to that 
of the original mortars were proposed for use in future conservation and 
restoration works.   

Anahtar Sözcükler: Perge, Mozaik harçları, Tarihi harç analizleri, Antik kireç harçları.

Keywords: Perge, Mozaik mortars, Analyses of historical mortars,  Ancient lime mortars.
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   Giriş
Tarihi eserlerin koruma ve onarım 
(konservasyon ve restorasyon) projeleri; 
belgeleme, teşhis, uygulama (temiz-
leme, yapıştırma - dolgu - tümleme, 
sağlamlaştırma-koruma) ve bakım 
aşamalarından oluşmaktadır (Güleç, 
2009). Bu çalışma, genel koruma basa-
maklarında önemli bir yer tutan teşhis 
aşaması içinde yer almaktadır.

Kültürel miras kapsamında de-
ğerlendirilen anıtlara yapılacak olan 
müdahaleler genel restorasyon ve 
konservasyon ilkeleri doğrultusun-
da, özgün malzeme ve yapım tekniği 
değiştirilmeden yapılmalıdır. Yapının 
otantikliğinin bozulmaması ve zarar 
görmemesi için orijinal malzemeyle 
benzer nitelikte onarım malzemesi 
hazırlanmalıdır. Bunun için de orijinal 
malzemenin niteliklerinin tespitinin 
doğru bir şekilde yapılması oldukça 
önemlidir (Teutonico, 1988; Güleç ve 
Ersen, 1998; Kozlu, 2010). 

Eser malzemesinin içerik ve nitelik-
leri belirlenmeden yapılacak olan ona-
rım çalışmalarında kullanılacak malze-
melerin eserle farklı kimyasal, fiziksel 
ve mekanik özelliklere sahip olması 
durumunda çeşitli mekanik baskılar 
oluşacaktır. Bu mekanik baskıların 
etkisi, çoğunlukla niteliğini yitirmeye 
başlamış olan daha zayıf durumdaki 
orijinal malzeme üzerinde olacaktır. 
Bu tür uygulamalar faydadan çok zarar 
getirecek, bozulma sürecini hızlandıra-
cak ve geri dönüşümsüz hasarlara yol 
açacaktır. Özellikle kazı alanlarındaki 
kalıntılar üzerinde yapılacak olan böy-
le bir onarım çalışması; alanın gözden 
uzak olması, denetlenmesinin daha 
zor olması ve oluşan hasarların ancak 
bir sonraki kazı döneminde görüle-
bilmesi sonucunda telafisi mümkün 

olmayan kayıplara neden olacaktır. 
Kültürel miras kapsamında yer alan 
anıtsal yapılarda bu tür problemlerin 
ve kayıpların oluşmaması için, yapıla-
cak çalışmada, esere ait malzemelerin 
ve problemlerin teşhisinin mutlaka 
yapılması gereklidir. Bu amaçla ya-
pılacak olan anıtların özgün harç ve 
sıvalarının karakterizasyonu, ancak 
yapının farklı yerlerinden alınan çok 
sayıda örnek üzerinde yapılacak olan 
kimyasal, fiziksel, petrografik, minera-
lojik ve biyolojik analizler sonucunda 
saptanabilir. Bu analizler neticesinde, 
orijinal harç ve sıvaların içerikleri, 
üretim teknolojileri ve nitelikleri tespit 
edilerek, eserde yapılacak koruma- ona-
rım çalışmalarında kullanılacak olan 
orijinal malzeme ile benzer nitelikte 
harç ve sıva karışımları belirlenmelidir. 
Bu verilere bağlı olarak da yapılacak 
koruma- onarım projesinin ilgili bölü-
mü hazırlanmalıdır. 

Tarihi harç ve sıvalar üzerinde 
yapılacak olan analiz yöntemleri, 
gerçekleştirilecek olan koruma-onarım 
çalışmasının amacına ve istenilen bil-
gilere göre değişmektedir. Koruma ve 
onarım çalışmalarında orijinale benzer 
nitelikte harç ve sıva içerikleri elde 
edilmesi ve ayrışma prosesinin anlaşıl-
ması için bazı basit yöntemler yeterli 
iken, harçların yapım teknolojisi için 
ileri analiz teknikleri gereklidir (Ersen 
ve Güleç, 2009). 

Bu çalışmada, Antalya ili sınır-
ları içerisinde yer alan Perge Antik 
Kenti mozaiklerine ait harçların 
(Harç örnekleri 2005 ve 2008 yılları 
arasında Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu 
başkanlığında yürütülmüş olan kazı 
sezonlarında, Perge kazı ve onarım 
ekibi tarafından alınmıştır) kimyasal, 
petrografik, mineralojik özellikleri ile 
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hammadde kompozisyonları ince-
lenmiştir. Bu amaçla, Perge Antik 
Kenti’nde yer alan Güney Hamam, 
Macellum (Agora) ve Güney Bazilika 
Portiği mozaiklerine ait harç örnekle-
rinin karakterizasyonu; görsel, kalsi-
nasyon, asitle muamele, elek, stereo 
mikroskop, petrografik; XRD (X-Ray 
Diffraction Analysis ‘X-Işını Kırınımı 
Analizi’), ICP-ES (Inductiveli Coupled 
Plasma -Emission Spectrometry Analysis 
‘İndiktüvlü Eşleşmiş Plazma Analizi- 
Emisyon Spektrometresi’) ve SEM-EDS 
(EDX) (Scanning Electron Microscope 
and Energy Dispersive X-Ray Spect-
roscopy Analysis ‘Taramalı Elektron 
Mikroskobu ve Enerji Dağılımı-X Işını 
Spektroskopisi Analizi’) analiz yöntem-
leri kullanılarak yapılmıştır. 

Yapılmış olan analizlerin değer-
lendirilmesi sonucunda, harçların 
içerikleri ile dönemine ait harç üre-
tim teknolojisi belirlenerek referans 
bilgi olarak literatüre katkı sağlanmış 
ve onarım aşamasında benzerlerinin 
üretilmesi için uygun harç karışımları 
önerilmiştir. Böylece Perge mozaik 
harçlarının karakterizasyonun ve 
üretim teknolojisinin belirlenmesi 
sonucunda yapılan önerilerle yapım 
teknolojisi değiştirilmezken; onarım-
larda kullanılacak olan harçların, oriji-
nal malzeme ile uyumluluk içerisinde 
çalışması sağlanarak orijinal malzeme-
ye yapacağı fiziksel ve mekanik baskı 
önlenmiş, esere daha sağlıklı ve uzun 
bir yaşam sağlanmış olacaktır. 

Perge Antik Kenti’nin Tarihçesi
Antalya ili, Aksu beldesinin yakla-
şık olarak 2 km kuzeyinde bulunan 
Perge Antik kenti, sınırları içerisinde 
bulunduğu Pamphylia Bölgesi tarihine 
paralel bir gelişim göstermiştir (Abba-
soğlu, 2001; Özdizbay, 2001; Özdiz-
bay, 2008) 

Akropolis’te, Kalkolitik Çağ’dan 
itibaren belirlenmiş olan yerleşmenin 
Perge’deki bilinen en eski yerleşme 
olduğu saptanmış olup burada Arka-
ik Dönem’den itibaren bir kentleşme 
görülmektedir. Klasik ve Helenistik 
Dönem ortalarına kadar Akropolis üze-
rinde gelişimini sürdüren kent, Hele-
nistik Dönem’in ortalarından itibaren 
Akropolis’in güneyindeki ovaya doğru 
yayılmış ve gelişimini burada devam 
ettirmiştir. Perge Roma İmparatorluk 
Dönemi’nde M.S.1. yüzyıl sonu ile 3. 
yüzyıl başı arasındaki zaman diliminde 
en parlak dönemini yaşamıştır. M.S.3. 
yüzyıldan itibaren kent ekonomisinde 
zayıflama görülmüştür. Pamphylia, 
5. ve 6. yüzyıllarda bir Bizans eyale-
ti olarak önemini korumuştur. M.S. 
7. yüzyıldan M.S. 10. yüzyıla kadar 
Arap akınları sonucunda kurulmuş 
askeri bir örgütlenme olan Kibyraioton 
Theması’na bağlanmıştır. Pamphylia, 
1221’de Selçukluların, 1300’de Hami-
doğullarının, 1422’de de Osmanlıların 
egemenliği altına girmiştir. 11. yüzyıl-
dan 15. yüzyıla kadar olan Pamphylia 
tarihi içerisinde Perge’nin durumu 
bilinmemekte olup bu yıllarda Perge’de 
devamlı bir yerleşime dair herhangi bir 
kanıt bulunmamaktadır. Fakat muh-
temelen şehrin civarında Türkmen 
aşiretleri yerleşmiştir (Pekman, 1989; 
Abbasoğlu, 2004; Özdizbay, 2001; 
Özdizbay, 2008).

Perge’de bilimsel nitelik taşıyan 
ilk araştırmalar, 19. yüzyılın sonunda 
yapılmıştır. Perge’nin arkeolojik kazı-
ları Türk Tarih Kurumu adına 1946 
yılında ve 1953-1957 yılları arasın-
da Ord.Prof.Dr. Arif Müfit Mansel 
başkanlığında yapılmıştır. Kazılar, 
on yıl ara verildikten sonra 1967-
1974 yılları arasında Ord.Prof.Dr. 
Arif Müfit Mansel, 1975-1987 yılları 
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arasında Prof.Dr. Jale İnan tarafından 
yürütmüştür (Pekman,1989; Abba-
soğlu, 2004; Özdizbay, 2001). 1987-
2012 yılları arasında Prof.Dr. Haluk 
Abbasoğlu başkanlığında yürütülmüş 
olan kazılar Antalya Müzesi tarafından 
halen devam ettirilmektedir. 

Perge Antik Kenti Mozaik  
Döşemeleri ve Deneysel  
Çalışmaları
Akropolis’te I numaralı Bazilika, Aşağı 
Kent’te kuzey- güney doğrultulu Sü-
tunlu Cadde portikleri, kentin kuzey-
doğusundaki konut alanı, Macellum, 
Güney Hamam, Güney Bazilika ve 
Güney Bazilika Portiği ile Batı Nekro-
polis’te yer alan bazı mezar yapıları, 
Perge Antik Kenti’nde mozaik taban 
döşemelerinin bulunduğu alanlardır. 
Mevcut mozaik döşemeler üslup özel-
liklerine göre M.S. 2. ve 5. yüzyıllar 
arasına tarihlendirilmiştir (Işıklıkaya, 
2010).

İncelenmiş olan mevcut harç örnek-
lerine göre Perge mozaik döşemelerin-
de yatak harcına rastlanmamış olup 
tesseralar doğrudan nucleus tabakası 
üzerine yerleştirilmişlerdir.

Görsel Analiz ve Örneklerin 
Tanımlanması
Deneysel çalışmalara başlamadan önce; 
harç örneklerinin tabakaları, dokusu, 
rengi, dayanıklılığı (sağlamlığı), kalın-
lığı, katkı içeriği; agregalarının tipi, 
rengi, boyutu ve yaklaşık miktarları 
görsel olarak incelenip tanımlamala-
rı yapılmış (Tablo 1) ve fotoğrafları 
çekilmiştir. Örneklerin alınmış olduğu 
yerler Plan 1 üzerinde gösterilmiştir.

Kızdırma Kaybı (Kalsinasyon)
Bu analiz ile harçlarda sürekli artan 
sıcaklığa bağlı olarak (105 ± 5 oC, 550 

± 5 oC ve 1020 ± 5 oC’de) meydana 
gelen ağırlık değişiminden yararla-
narak higroskopik su, molekül suyu 
(bağıl su) ve organik madde miktarı 
ile CO2 kaybından CaCO3 miktarı 
belirlenmiştir (Güleç, 1992; Ersen ve 
Güleç, 2009; Güleç ve Ersen, 1998). 
Porselen krozeye konulan 0,5-1,0 g 
arasındaki öğütülmüş örnek ± 0,1 mg 
hassasiyette tartılmış ve kül fırınında 
(NÜVE MF120) 105 ± 5 oC, 550 ± 5 
oC ve 1020 ± 5 oC sıcaklıklarda kızdı-
rılmıştır. Örnekler her ısıtma sonrasın-
da desikatörde soğutularak tartılmış; 
ağırlık farkından örneklerin % nem, 
% 550 oC kaybı ile % CaCO3 oranları 
hesaplanmış ve sonuçları Tablo 2’de 
verilmiştir. 

Asit Kaybı ve Elek Analizi
Harç ve sıvalarda bu analiz, örnek içe-
risindeki bağlayıcı kısım ve karbonatlı 
agregalar dışındaki silikatlı agrega-
lar ile hem dolgu hem katkı olarak 
kullanılan puzzolanik maddelerin 
oranları, nitelikleri ve boyut dağılımla-
rının tespit edilmesi amacıyla yapı-
lır (Teutenico, 1988; Güleç, 1992; 
2005; Güleç ve Ersen, 1998; Ersen 
ve Güleç, 2009). Ortalama 20-25 g 
örnek 105 ± 5 oC’de 4 saat kurutu-
lup tartıldıktan sonra  % 10’luk HCl 
asit ile 10- 20 saat arasında muamele 
edilerek parçalanmıştır. Örneğin asitle 
reaksiyona girmeyen kısmı, ağırlığı 
belirlenen filtre kağıdından süzülmüş 
ve kalıntılar yıkanmıştır. Çözünmeden 
kalan agregalar ile üzerinde kil boyutlu 
agregaların bulunduğu filtre kağıdı 
105± 5 oC’de 24 saat kurutulup tar-
tılmıştır. Ardından  <125, 125, 250, 
500, 1000 µ’luk elek seti kullanılarak 
elenen ve ayrı ayrı tartılan agregala-
rın boyut dağılımı yapıldıktan sonra, 
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stereo mikroskop altında incelenerek 
görsel nitelikleri belirlenmiş ve sonuç-
ları Tablo 1 ve 2’de verilmiştir.

Suda Çözünebilir Tuzların  
Analizi
Tanımlamaları yapılmış olan harç 
örneklerinin içeriğinde, kalitatif ve 
yarı kantitatif olarak suda çözünebi-
lir tuzların nitelikleri (klorür (Cl-), 
sülfat (SO4

=), nitrat (NO3
-),  karbonat 

(CO3
=)) ile miktarları, basit spot test-

ler ve iletkenlik ölçümü kullanılarak 
araştırılmıştır. Öğütülerek toz haline 
getirilen 1 g örnek 100 ml de-iyonize 
su içerisinde bir gün bekletildikten 
sonra çözeltinin berrak kısmından alı-
nan stok çözelti kullanılarak analizleri 
yapılmış olup sonuçları Tablo 3’de ve-
rilmiştir (Güleç, 1992; Güleç ve diğ., 
2005;  Güleç ve Ersen, 1998). 

Yağ ve Protein Analizi 
Harç karışımlarının içeriğine sabunla-
şabilir yağ ve protein esaslı katkı mad-
delerinin katılıp katılmadığını tespit 
etmek amacıyla spot testler yapılmış ve 
sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.

Petrografik Analiz
Harç ve sıva örneklerinin dokusunu 
ve minerallerini belirlemeye yardımcı 
olan bu analiz yönteminde, incelene-
cek malzemenin petrografik özellik-
lerini temsil edecek nitelikte, kütle 
halindeki bir miktar örnek 105 ± 5 
oC’de 2 saat kurutulmuştur. Kurutu-
lan örneklere vakum altında epoksi 
polimer (Araldite AY 103 ve Hardener 
HY 956, CIBA- GEIGY) emdiril-
miştir. Örnekler donduktan sonra 
kesit hazırlama cihazında (Struers, 
Discoplan-TS)  ince dilimler halinde 
kesilerek epoksi polimer ile lamlara 
yapıştırılmıştır. 

Öncelikle hazırlanan parlak (kalın) 
kesitte stereo mikroskop (MBC-10, tek 
nikol) ile örneklerin dokusu, bağlayı-
cı-agrega oranları, bağlayıcı- bağlayıcı 
ve bağlayıcı- agrega fazları, agrega 
türleri, şekilleri ile boyutları belir-
lenmiştir.  Daha sonra 30 µ kalınlığa 
kadar inceltilerek hazırlanan kesitte, 
polarizan mikroskop (SOIF, çift nikol) 
kullanılarak minerallerin kesin olarak 
tanımlanması, ayrışmaları, yeni oluşan 
mineraller ve oluşturdukları dokusal 
özellikler incelenmiş ve sonuçları Tab-
lo 1 ve Şekil 1’de verilmiştir (Güleç ve 
Ersen, 1998; Ersen ve Güleç, 2009;  
RILEM TC 167 (Part 1)-COM, 2005; 
Güleç ve diğ., 2005; Kozlu, 2010) 

SEM-EDS (EDX) Analizi
Örneklerin içeriğindeki minerallerin 
biçimi, boyutları, yerleşim düzeni 
ve kristal yapısı görsel olarak, yük-
sek büyütmeli SEM (ZEIZZ, EVO/
LS10 Taramalı Elektron Mikroskobu) 
görüntüleriyle; malzemelerin içerikleri 
ise EDS (Brucker Enerji dağılımlı X- 
Işını Spektroskopisi) ile belirlenmiş ve 
elde edilen veriler Tablo 4 ile Şekil 2 
ve 3 ’de verilmiştir. Örnekler öncelikle 
stereo mikroskop altında görüntülen-
miş ve SEM-EDS çekilecek alanlar 
belirlenmiştir.  Bu alanlardan çekilen 
SEM görüntüleri ile bu görüntüler 
üzerinde işaretlenen alan ve noktalar-
da yapılan EDS analizi spektrumları 
değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.

XRD Analizi 
Öğütülerek toz (<90 µ) haline geti-
rilmiş olan örnekler, XRD cihazının 
((Philips X-Pert Pro) örnek odacığına 
yerleştirilmiş; yapılan çekimle elde 
edi¬len grafikten örneklerin mineral-
leri tanımlanmıştır (Ersen ve Güleç, 
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2009). XRD analiz sonuçları, sonuç 
değerlendirme bölümünde ve Şekil 2 
ve 3’de verilmiştir.

ICP-ES Analizi 
Seçilen harç örneklerinin kimyasal içe-
riklerini belirlemek üzere öğütülerek 
toz (<125 µ) haline getirilmiş örnek-
lerden 0,200 gramı lityum metaborat 
(LiBO2) füzyonu ile çözünmüş ve 
ICP-ES (Inductively Coupled Plas-
ma- Emission Spectroscopy) ile analizi 
yapılarak (Acme Analytical Laborato-
ries (Vancouver) Ltd., 2010) sonuçları 
Tablo 5’de verilmiştir.

Sonuçlar ve Değerlendirilmesi
Yapılmış olan kızdırma kaybı, petrog-
rafik, asit kaybı ve asitle reaksiyona 
girmeyen agregaların elek analizi ile 
stereo mikroskop altında görsel analizi 
sonuçları (Tablo 1 ve 2)  değerlendir-
melerine göre, örnekler 3 ana grupta 
sınıflandırılmıştır.

1. Grup 
1b, 2b, 4b,  6b, 7b, 8b, 9b, 10,  11,  
12b ve 13b no.lu, seviye -1 tabakasın-
dan (nucleus) alınmış olan harçların 
oluşturduğu 1. grup örneklerde agrega 
olarak çoğunluğu 4 mm elek altı olmak 
üzere, 2 ile 8 mm elek arası boyutlarda 
elenmiş tuğla-keramik kırıkları kulla-
nılmıştır. Bu grup, bağlayıcı miktarına 
göre 2 alt gruba (1a ve 1b) ayrılmak-
tadır. 

1a grubunu oluşturan 1b, 4b, 11, 
12b ve 13b no.lu örneklerde, bağla-
yıcı oranı %35 civarındadır. Örnek-
lerin çoğunluğunda agrega olarak 4-5 
mm elek altı tuğla-keramik kırığı 
kullanılmış olup; 12b no.lu örnekte 
2 mm, 4b no.lu örnekte ise 8 mm 
elek altı tuğla-keramik kırığı kulla-
nılmıştır.

1b grubunu oluşturan 2b, 6b, 7b, 8b, 
9b ve 10 no.lu örneklerde ise bağlayıcı 
oranı biraz daha fazla olup % 35-40 
oranındadır. Örneklerin çoğunluğunda 
agrega olarak 4- 6 mm elek altı tuğ-
la-keramik kırığı kullanılmış olup; 9b 
no.lu örnekte 3 mm,  7b no.lu örnekte 
ise 8 mm elek altı tuğla-keramik kırığı 
kullanılmıştır.

2. Grup 
1a, 2a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a ve 13a  no.
lu, seviye -2 tabakasından (rudus) alın-
mış olan harçların oluşturduğu 2. grup 
örneklerde, agrega olarak kuvars, tüf 
ve diğer volkanik kayaç parçacıkların-
dan oluşan 2-10 mm arasında değişen 
boyutlarda kum kullanılmıştır. 
Bu örneklerden %25-30 oranında 
bağlayıcı içeren 1a, 6a, 9a ve 13a  
no.lu örnekler 2b grubunu oluşturur-
ken,  %35 civarında  bağlayıcı içeren 
diğer örnekler  (2a, 5a, 7a ve 8a)   2a 
grubunu oluşturmaktadır.  Boyutları 
kendi içlerinde değişken olan 2a ve 2b 
grubu örneklerinden 2a grubuna giren 
8a no.lu örnekte dere ve kara kumu 
karışımının diğer örnekler ise volka-
nik (tüfik nitelikli) kayaç parçacıkları 
içeren kara kumunun agrega olarak 
kullanıldığı tespit edilmiştir. 

3. Grup 
Mozaik çevre bordüründe kullanılan 
ve yakın dönem  (1980’lerde) onarım 
malzemesi olan 3 no.lu örnek 3. grup 
olarak sınıflandırılmıştır. Örneğin 
bağlayıcısı tamamen portland çimento-
su (250-300 dozlu) olup agregaları bir 
miktar tüfik parçacıklar da içeren  
8 mm elek altı volkanik kara kumudur.

Bu analizlere ek olarak yürütülmüş 
olan ileri analizlerden XRD analiz so-
nuçları, yapılmış olan genel analizlerin 
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sonuçlarını desteklemiş; petrografik 
analizle tespit edilen kalsit, kuvars vb. 
minerallerin niteliklerini kesinleştirir-
ken, çözünebilir tuz analizinde tespit 
edilen nitrat tuzlarının varlığını da 
(örnek 6a) kesinleştirmiştir. XRD ana-
liz sonuçlarına göre, örneklerde bulu-
nan temel mineraller kalsit ve kuvars 
olup; kalsit bağlayıcı ve agrega olarak, 
kuvars ise agrega olarak kullanılmış-
tır. Bu minerallerin haricinde seyrek 
olarak nitratin, manganokalsit ve 
grafit tespit edilmiştir. Seyrek olarak 
rastlanan bu minerallerden nitratinin, 
gübre ve benzeri canlı atıklarından 
kaynaklan nitrat tuzlarından; man-
ganokalsitin örneklerde bulunan ve 
opak mineral olarak tanımlanan siyah 
renkli maddelerden; grafitin ise örnek 
içeriğindeki kirecin ve tuğlanın pişiril-
mesinde kullanılan yakıtın cürufların-
dan kaynaklandığı düşünülmektedir.

ICP analizleri ile örneklerin içerik-
lerinde %21,20 -36,69 arasında kalsi-
yum oksit bulunduğu tespit edilmiştir. 
Bu örneklerden karbonatlı agregalar 
içerenlerde kalsiyum oksit oranı yükse-
lirken, silikatlı agregalar ile tuğla-ke-
ramik kırığının daha yoğun olduğu 
örneklerde bu oran azalmaktadır. 
Ayrıca % 19,8-34,5 arasında değişen 
oranlarda kızdırma kaybı, kalsiyum 
oksit miktarlarını, dolayısı ile örnek-
lerin bağlayıcılarının kireç olduğunu 
doğrulamıştır. Örneklerin tamamında 
% 0,32-2,18 arasında değişen oran-
larda magnezyum oksit bulunması ise, 
bu örneklerin bağlayıcı kireçlerinde az 
ya da kayda değer oranda dolomitik 
özellik bulunduğunu göstermiştir. 
Örneklerde tespit edilen %1,58-4,61 
arasında değişen oranlarda alüminyum 

oksit ve bu miktarlara paralel olarak 
azalan miktarda, %1,36-2,52 arasında 
değişen oranlarda demir oksit bulun-
ması bu örneklerde dolgu ve katkı 
olarak tuğla-keramik kırıklarının ve 
tozunun kullanıldığını göstermiştir. 
Örneklerin içeriklerinde tespit edilen 
%19,10-52,37 arasında değişen silis-
yum dioksitin bir kısmı tuğla-keramik 
kırığı ve tozundan gelmişken; silis-
yum dioksit oranının göreceli yüksek 
olduğu örneklerde, ilave dolgu olarak 
silikatlı agregaların kullanıldığını gös-
termiştir. Agrega nitelikleri ile ilgili 
olan bu sonuçlar petrografi ile yapılan 
tespitlerle de doğrulanmıştır.

SEM-EDS analiz sonuçları, genel 
analiz sonuçlarını desteklemiştir. İlave 
olarak örneklerde kullanılmış olan 
bağlayıcının değişik oranlarda dolomi-
tik özellikli söndürülmüş kireç olduğu; 
agrega olarak karbonatlı parçacıklar 
yanında silikatlı (kuvars ve şistik) 
parçacıklar ile katkı ve agrega olarak 
tuğla-keramik kırığı ve tozunun kulla-
nıldığı belirlenmiştir.  

 Bu bilgilerin dışında görsel olarak 
yapılan tespitlerde, alınmış olan 
örneklerde tessellatum, nucleus ve rudus 
tabakaları açıkça görülmüştür. Örnek-
lerin alt kısmında bulunan iri tuğla 
parçaları ile mermer blokaj taşların-
dan, alt tabaka harçlarının altında 
blokaj (statumen) tabakasının bulundu-
ğu anlaşılmaktadır. 

Bu değerlendirmelere göre Perge 
Antik Kenti mozaik döşemelerinin 
yapım aşamaları aşağıdaki gibidir:

1. Blokaj tabakası (statumen) üze-
rine 1: 2,5-3 oranında hava kireci ile 
tüfik niteliği de olan kara kumu içeren 
harç karışımı kullanılarak “rudus” 
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(kaba alt harç, seviye -2) tabakası üre-
tilmiştir. Bu harçta kullanılan agrega-
ların maksimum boyutları 2- 10 mm 
arasındadır. 

2. Bu kaba (alt) harç tabaka-
sı üzerine bağlayıcı agrega oranını 
değiştirmeden, ancak yer yer veya 
zaman zaman bağlayıcı oranını biraz 
artırarak ve agrega olarak tuğla- kera-
mik kırıklarının kullanıldığı “nucleus”  
(ince üst harç, seviye -1) tabakası ya-
pılmıştır. Bu harçta kullanılmış olan 
tuğla-keramik kırıkları çoğunluğu 4 
mm elek altı olmak üzere, 2 ile 8 mm 
elek arası boyutlardadır.

Elimizdeki mevcut mozaik har-
cı örneklerine göre mozaik taban 
döşemelerin oluşturulduğu tessera-
lar  doğrudan ince harç tabakasına 
(nucleus) gömülmüştür. Alt ile üst 
harç tabakaları arasında herhangi bir 
kirlilik ve kalıntı tespit edilmemiştir. 
Bu da,  mozaik üretiminin ve taban 
hazırlığının aynı zamanda (alt harç 
tabakası yapılıp prizlendikten sonra 
bekletilmeden üst harcın yapıldığını) 
uygulandığını, yani bu alanlardaki 
üretimin doğrudan (direkt metodla) 
mozaik dekorasyon yapmak üzere 
planlandığını göstermektedir.

Yapılmış olan analizlerde agrega 
boyut dağılımları homojen görünmekle 
birlikte, örneklerin görsel analizlerin-
de, kaba harç dokusuna serpiştirilmiş 
10-25 mm arasında değişen boyutlar-
da çakıllar bulunduğu tespit edilmiş-
tir. Yüzeydeki tesseralar hariç, kirlilik 
olarak karışmış veya dolgu olarak ilave 
edilmiş olan bu tip çakılların görsel 
olarak tespit edilen oranları % 0- 15 
arasında değişmektedir.

Ayrıca, üretim aşamasında mal-
zeme tedarik şartlarından ve değişik 
ustalardan kaynaklanan ufak tefek 
bağlayıcı / dolgu farklılığı ve dolgula-
rın nitelik farklılığı olmakla birlik-
te mozaik harçlarının aynı zaman 
dilimine ait (çağdaş) olduklarını 
söyleyebiliriz. 

Yapılmış olan analizlerde, tüm 
örneklerde suda çözünebilir tuzların 
kayda değmeyecek oranlarda olduğu 
tespit edilmiştir. Tuzların beklenen 
değerlerden çok daha az olmasının 
sebebi, bu alanların uzun zamandır 
yağmur suyuyla yıkanması olmalıdır. 
Örneklerin hemen hemen tamamında 
tespit edilen protein ise bu alanda 
ölmüş olan böcek, fare, kertenkele vb. 
hayvan kalıntılarından kaynaklanmış 
olmalıdır. Örneklerin hiçbirinde yağ ve 
lifsel (kıtık) katkı tespit edilmemiştir.

Bu değerlendirmelere göre, ya-
pılacak onarım çalışmalarında harç 
olarak 2a ve 2b gruplarının bulundu-
ğu rudus tabakasında bağlayıcı olarak 
1 kısım hava kirecinin kullanılması,  
agrega olarak ise ortalama 3 kısım 
volkanik kayaç nitelikli 10 mm elek 
altı kara kumunun kullanılması uy-
gun olacaktır.

1a ve 1b gruplarının bulunduğu 
nucleus tabakasında ise, 1 kısım hava 
kirecinin kullanılması,  agrega olarak 
ise ortalama 2,5 kısım 5 mm elek 
altı tuğla-keramik kırığı kullanılması 
uygun olacaktır.

Portland çimentosu içeren 3. grup 
harçların ise mekanik yöntemle uzak-
laştırılarak, yerine 

1a ve 1b grubu için önerilen harç 
karışımının kullanılması uygun ola-
caktır.
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Plan 1. Örnek 
alınan yerlerin 
plan üzerinde 
belirtilmesi 
(Çizim: Perge 
Kazı Arşivi; 
İşaret ve 
Renklendirme; 
Nazım Can 
Cihan).

Şekil 1. 
Örnekler-
in stereo 
mikroskop 
ve polarizan 
mikroskop 
resimleri. 

- 5000 µ -

Örnek 3

Örnek 6a

Örnek 8a

Örnek 8b

- 5000 µ -

- 5000 µ -

- 5000 µ -

- 2000 µ -

- 2000 µ -

- 2000 µ -

- 2000 µ -

- 500 µ -

- 500 µ -

- 500 µ -

- 500 µ -
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Şekil 2. Örnek 6a’nın XRD grafiği ve analiz yapılan bölgelerinin SEM-EDS analizi sonuçları.

6a

2.
 b

öl
ge

1. 
bö

lg
e

6a 1. bölge

6a 2. bölge

6a XRD grafiği
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Şekil 3. Örnek 6b’nin XRD grafiği ve analiz yapılan bölgelerinin SEM-EDS analizi sonuçları.

6b

6b 1. bölge

6b XRD grafiği

6b 2. bölge

2.
 b
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ge

1. 
bö

lg
e
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PİRİ MEHMET PAŞA CAMİSİ TAŞIYICI SİSTEM  
SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE UYGULAMALARI

İstanbul’un Silivri İlçesi kent merkezinde yer alan Piri Mehmet Paşa 
Cami Yavuz Sultan Selim’in son, Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk sadrazamı 
olan Piri Mehmet Paşa tarafından Acem Ali’ye yaptırılmıştır. Cami üzerinde 
yer alan kitabede 937 Hicri, 1530-1531Miladi tarihlerinde yapıldığı belir-
lenmiştir. 

Bu çalışmada taşıyıcı sistemi yığma kârgir olan yapıda zamanla ortaya 
çıkan ahşap hatıl çürümesi, kenet korozyonu, kubbe hasarları ve benzeri 
olumsuzluklar tespit edilerek yapısal sistemin mevcut durumu değerlendi-
rilmiş, bu olumsuzlukların giderilmesi, taşıyıcı sistemin özgün dayanımına 
mümkün olduğunca ulaştırılması için yapılması gerekenler ve bu doğrultuda 
yapılan uygulamalar tanıtılmıştır.

STRUCTURAL SYSTEM PROBLEMS OF PİRİ MEHMET PAŞA 
MOSQUE, SOLUTION RECOMMENDATIONS AND APPLICATIONS

Piri Mehmet Paşa Mosque, located in the town center of Silivri 
in İstanbul, was built by Acem Ali assigned by Piri Mehmet Paşa, the last 
grand vizier of Yavuz Sultan Selim and the first grand vizier of Kanuni Sul-
tan Süleyman. According to the epigraph on the wall of the mosque, it was 
built between 1530-1531.

In this study, by determining the rotting of wood tie beams, corrosion of 
cramp iron, dome damage and similar problems, the general state of the stru-
cture are evaluated and the actions to be taken in order to eliminate these 
problems and make the original system approach to its original strength as 
possible and the applications in the site are introduced accordingly. 

Anahtar Sözcükler: Piri Mehmet Paşa Camii, 16. yüzyıl, Tarihi kârgir yapıda taşıyıcı 
sistem onarımı ve iyileştirmesi

Keywords: Piri Mehmet Paşa Mosque, 16th century, Repair and improvement of the 
structural system of historical masonry structure 
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   Giriş ve Yapının Tanıtımı
Cami Yavuz Sultan Selim’in son, 
Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk sadra-
zamı olan Piri Mehmet Paşa tarafın-
dan Acem Ali’ye yaptırılmıştır. Cami 
üzerinde yer alan kitabede 937 Hicri, 
1530-1531Miladi tarihlerinde yapıldı-
ğı belirlenmiştir. 

Piri Mehmet Paşa Camii, İstanbul 
Silivri İlçesi, kent merkezinde yer 
almaktadır. Banisi Piri Mehmet Paşa, 
Yavuz Sultan Selim’in son, Kanuni 
Sultan Süleyman’ın ilk sadrazamadır. 
1518-1523 yılları arasında sadra-
zamlık yapmıştır. 1564–1532 yılları 
arasında yaşayan Piri Mehmet Paşa 
külliyenin haziresinde gömülüdür[1].

Yapı kare planlı, 12.72m (11.49m 
iç çapı) çapında, 16.71m yüksekli-
ğinde tek kubbeli harim mekânı, bu 
mekanın iki yanında kare planlı tek 
kubbeli birer oda, güney duvarında 
birleştirilmiş yarım kubbe ile örtülü 
mihrap bölümü ve kuzey yönünde yer 
alan beş kubbeli son cemaat yerinden 
oluşmaktadır. İçeriden ölçüldüğünde 
kubbe eteğinden kubbe en üst nokta-
sına kadar olan derinlik 5.65m olup 
kubbe kalınlığı ise

60-62cm civarındadır. Beden du-
varları ise küçük kubbelere kadar 145-
150cm, küçük kubbelerden sonra 125-
130cm civarındadır. Harim mekânının 
dıştan dışa ölçüleri 14.40mx14.40m 
civarındadır. 

Yan taraflardaki odaların ve son ce-
maat yerinde yer alan kemerlerin üzeri 
de kubbe ile örtülmüştür. Dış cephe-
lerde bütün yüzeyler düzgün kesme taş 
ile kaplanmıştır. Kare planlı mekânın 
örtüsü olan kubbeye geçiş köşelerde 
yer alan dört adet dilimli tromp ile 
sağlanmıştır. Bu tromplar başlangıç 
seviyelerinde mukarnaslarla zenginleş-

tirilmiştir. Tromplar arasında oluşan 
cepheler doğrultularındaki bölgeler 
kemerlerle geçilmiştir ve içlerinde bir 
adet üstten teğet sivri kemerli alçı 
revzen pencere yer almaktadır. Bu 
durumda harim kubbesi köşeler ve 
kenarlarda bulunanlarla birlikte sekiz 
adet kemer üzerine mesnetlenmekte-
dir. Kemerler arasında oluşan eğrisel 
yüzeyler ilgili kısımlardaki hacim-
lerde pandantifler oluşturularak elde 
edilmiştir. Güney duvarına birleştiril-
miş dikdörtgen planlı yarım kubbeyle 
örtülü mihrap bölümü kare planlı ana 
kubbenin örttüğü ibadet mekânından 
bir kemerle ayrılır.  Yapının içine ait 
3600 fotoğraflar aşağıda verilmiştir.

Yapıda beden duvarları ahşap ha-
tıllı kaba yonu taş duvarlarla oluştu-
rulmuş olup dış cephe düzgün kesme 
taşlar ile kaplanmıştır. Cephedeki kap-
lama taşları çoğunlukla 22cm kalınlı-
ğında olup az da olsa bazı kısımlarda 
25-30cm civarındadır.

Şekil 1. Piri Mehmet Paşa Külliyesi Vaziyet 
Planı [2]
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Minare dairesel planlı olup kaidesi 
özgündür. Yuvarlak gövde üzerinde taş 
şebeke ve taş külah ile minare son-
lanmaktadır.Giriş kısmındaki revak 
bölümü sütunlarının beden duvarları 
ve birbirleriyle bağlantısını sağlayan 
metal gergi dışında metal gergilere 
rastlanmamıştır.

Yığma kârgir yapılar taş, tuğla, 
kerpiç gibi çok çeşitli malzemenin üst 
üste yerleştirilerek zati ağırlıkları ile 
ortaya çıkan sürtünme kuvvetinden 
veya harcın bağlayıcılığından faydala-
nılarak elde edilen yapılardır. Kârgir 
birim malzemenin çekme dayanımı 
çok küçük olduğu gibi ayrıca üs tüste 
konulan ve aralarında çekme daya-
nımı sıfır alınabilecek çamurdan çok 
az çekme gerilmesine sahip Horasan 
harcına kadar değişen bir yelpazede 
harç konularak elde edilen kârgir 
duvarların çekme dayanımı daha da 
düşüktür. Bu nedenle deprem, temel 
oturması ve benzeri nedenlerle ortaya 
çıkabilecek çekme etkilerini karşılaya-
bilecek, duvarlarda istenmeyen çatlak 
ve ayrılmaları önleyebilecek,duvarların 
hem düzlemleri doğrultusunda hem 
de düzlem dışı bütünlüklerini koru-
ma amaçlı elemanların duvar içlerine 
yerleştirilmeleri gereklidir.Yine aynı 
amaçla duvarların göreceli hareketleri-
ni engelleyici metal veya ahşap gergiler 
de genellikle kat hizalarında oluşturu-
lur. Bu gergiler boşluk oranı fazla olan 
kemer açıklıklarının olduğu kısımlarda 
gerek kemer açılmasını gerekse kemerli 
kısmın ana beden duvarlarından farklı 
hareketini engellemek için de kullanı-
lır.Bazı dönem uygulamalarında, eğer 
duvar birim malzemesi moloz ve ya 
kaba yonu taş ise, yatay hatıl olarak 
tuğlalar da kullanılmıştır. Tarihi yapı-
larda temel, duvar, kemer, pandantif 
(Türk üçgeni, bini), kubbe, tonoz, 

gergi, volta döşeme, ahşap döşeme 
gibi taşıyıcı sistem elemanları ortaya 
çıkmaktadır [3]. 

Tarihi kârgir yığma yapıların 
onarımlarında ve taşıyıcı sistem 
iyileştirmelerinde öncelikle yapının 
mevcutdurumunun sağlıklı olarak 
tespiti, oluşan temel oturmasına bağlı 
olarak duvarların düşeyden sapması 
ve duvar çatlakları gibi hasarların 
artıp artmadığı, gergilerin korozyona 
uğrayıp uğramadıkları, ve mesnet-
lerinden sıyrılıp sıyrılmadıklarının, 
duvariçlerinde bulunan ahşap hatılla-
rın çürüyüp çürümediklerinin tespiti 
gerekmektedir [3].

Tarihi yapılarda yukarıda sözü edi-
len çekme gerilmesi alan elemanların 
bozulup bozulmadıkları, ileri düzeyde 
bozulmuşlarsa bunların yapının özgün 
dayanımına ulaştırılması için yapının 
bütüncül hareket etmesini sağlayacak, 
yapı elemanlarının göreceli hareketle-
rini engelleyecek şekilde yeniden teşkil 
edilmeleri gereklidir. Eğer kesme taş 
kaplamalı kaba yonu taş duvarda oldu-
ğu gibi çürümüş ahşap hatıllara ulaş-
mak çok zor ve yapının özgünlüğüne 
zarar verecek derecede olumsuzluklara 
yol açabilecekse bu durumda mekani-
ğin genel ilkeleri ve tarihi yapıların 
davranış bilgisi de dikkate alınarak 

Resim 1. Girişteki revak gergileri



106 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2013

duvar dışından geçen, altına kur-
şun konularak montajı yapılabilecek 
paslanmaz metal gergilerin kullanıl-
masıyla da yapının özgün dayanımına 
ulaştırılmasına çalışılmalıdır.

2. Yapısal Hasarlar 
Temel oturmaları sonucunda yapıdaki 
oturmalar nedeniyle özellikle kubbede 
ve kubbeyi taşıyan kemerlerde önemli 
düzeyde yapısal çatlaklar bulunmak-
tadır. Yerinde yapılan incelemeler 
sonucu tespit edilen hususlar aşağıdaki 
verilmiştir:

Dış cephe kaplama taşlarının 
atmosfere açık olan dış yüzeylerinde 
aşınmalar oluşmuş olup, yer yer dökül-
meler gözlenmiştir. 

Güney duvarına birleştirilmiş dik-
dörtgen planlı yarım kubbeyle örtülü 
mihrap bölümü ile kare planlı ana 
kubbenin örttüğü ibadet mekanı ara-
sındaki geçiş boşluğu üzerinde bulu-
nan kemerde ve mihraba dönüldüğün-
de sağ ve sol kol taraflarında bulunan 
ana kemerlerde ve buralarda bulunan 
pencere kemerlerinde temel oturmaları 
nedeniyle form değişiklikleri ve ayrıl-
malar oluşmuştur. Kemerlerde ortaya 
çıkan bu yer değiştirmeler nedeniyle 
ana kubbede de özgün kubbe yüzeyi 
dışı göreceli hareketler oluşmuştur. Bu 
hasarların daha önceki bir dönemde 
olduğu, söz konusu bölgede kubbenin 
içinde kubbe örgüsünde sonraki dönem 
tuğlaları ile onarım yapıldığı, ayrıca 
kubbede önemli göreli yer değiştirme 
olan bu bölgede kubbenin oturduğu 
beden duvarında da onarımlar olduğu 
görülmüştür. 

Tromplar üst konturda kemerlere, 
alt konturda ise konsol taşlarla oluş-
turulmuş mukarnaslara mesnetlenmiş 
olup söz konusu mukarnas taşları 

hasarlı olduğundan alt kotlarda 
tromplar yeterince mesnetlenememek-
tedir. Bu nedenle aşağıdaki fotoğrafta 
görülen ahşap askılama sistemi oluş-
turulmuştur.

Temel oturmasının meydana çıkar-
dığı göreceli hareketler nedeniyle Cami 
içerisindeki alt seviye pencereleri ke-
merlerinde ve söve taşlarında çatlaklar 
tespit edilmiştir.

Son cemaat ve mihrap mekânla-
rının beden duvarlarının sonlandığı 
kotta, yapı duvarlarının göreceli hare-
ketlerini ve kubbelerin açmalarını en-
gelleyen ahşap hatıl sisteminin ahşap 
elemanları tamamıyla çürümüştür. 

Yer yer duvar içlerinde bulunan 
ahşap hatıl elamanlarının da çürümüş 
olduğu tespit edilmiştir. 

Minare kaidesi ve gövdesi taşların-
da önemli düzeyde ayrılmalar, hasarlar 
ve bozulmalar tespit edilmiştir.

Ana kubbe eteğinde bulunması 
gereken gergi yerinde tespit edileme-
miştir.

Resim 2. Ana kubbede oluşan hasarın tuğla  
dikişi ile önceki bir dönemde onarılması
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3. Taşıyıcı Sistemin Mevcut  
Durumunun Değerlendirmesi, 
Onarım ve İyileştirme Yöntemleri
Yapının plan geometrisine bakıldı-
ğında, mihrap cephesinde buluna ana 
kemerin mesnetlendiği duvarların plan 
alanının diğer bölgelere göre küçük 
olduğu, bu durumun söz konusu bölge-
lerdeki zemin gerilmesinin diğer bölge-
lere göre daha büyük olması, dolayısıy-
la bu bölgede daha fazla oturma ortaya 
çıkması sonucunu doğurduğu görül-
mektedir. Yapının diğer bölgeleriyle 
karşılaştırıldığında zaten daha zayıf 

olan mihrap bölgesinin ana kemerinde 
ve mihrap cephesine dik doğrultudaki 
harim mekânı beden duvarlarında yu-
karıda sözü edilen oturmanın meydana 
getirdiği zayıflamanın da olumsuz 
katkısıyla depremlerde daha da arttığı 
düşünülen, duvarlarda, kemerlerde ve 
özellikle ana kubbede önemli dü-
zeyde hasarlar ortaya çıkmış olduğu 
görülmüştür.Yapının inşa tarihinden 
günümüze kadar temel oturmasını 
tamamlayıp tamamlamadığı gerekli 
sondajlar ile belirlenmelidir. Sondaj-
lar sonucu yapılan değerlendirmede 

Resim 3-  
Resim 4. Askıya 
alınan hasarlı 
konsol taşlar 
ve bu taşlarla 
desteklenen 
tromplar 

Resim 9. 
Gövde 
taşlarında 
bozulma

Resim 
8. Kaide 

taşlarında 
bozulma

Resim 5. Pencere kemerinde 
ve kemer üstü duvardaki çatlak

Resim 6. Resim 7. Beden duvarlarının üst kotunda 
bulunan ahşap hatıl sisteminin çürüyen ahşap hatılları
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Resim 10 -11. Paslanmaz metal gergi konumları

oturmaların tamamlandığı görüşüne 
varılması durumunda aşağıda verilen 
sistem onarımı ve iyileştirme önerileri 
ile yetinilebilir [4].

Mihrap kubbesinin en üst kotun 
düzeyinden, kare planlı harim me-
kanını saracak bir 316 kalitesinde, 
200mmx12mm en kesit boyutlarına 
sahip paslanmaz çelik gergi oluşturul-
malıdır. Bu çelik gergi ile duvar taşları 
arasına 4x2=8mm kalınlığında kurşun 
konulmalıdır.

Ana kubbenin eteği kotunda, tüm 
kubbe eteğinin çevreleyen 316 kalite-
sinde, 200mmx12mm enkesit boyutla-
rına sahip paslanmaz çelik gergi oluş-
turulmalıdır. Bu çelik gergi ile duvar 
taşları arasına 4x2=8mm kalınlığında 
kurşun konulmalıdır.

Tüm küçük kubbe eteklerindeki 
çürümüş ahşap hatıllar özgün malzeme 
ile ve özgün boyutlarda yenileriyle de-
ğiştirilmeli. Bu işlem esnasında ahşap 
hatılların hem enine hem de boyuna 
doğrultuda bağlantıları ve süreklilikle-
ri sağlanmalıdır.

Duvar içlerinde bulunan çürümüş 
tüm ahşap hatıllar özgün malzeme ile 
ve özgün boyutlarda yenileriyle değiş-
tirilmelidir. Bu işlem esnasında ahşap 
hatılların hem enine hem de boyuna 
doğrultuda bağlantıları ve süreklilik-
leri sağlanmalıdır. Her ne kadar cami 

beden duvarları ahşap hatıllı moloz taş 
duvar sisteminde oluşturulmuş ise de 
dış cephede 25cm kalınlıklı kesme taş 
kaplama oluşturulmuştur. Söz konusu 
kesme taş kaplamanın sökülüp ahşap 
hatılların oluşturulması hem güç hem 
de koruma ilkeleri açısından sakın-
calı olabilir. Bu durumda tüm beden 
duvarlarının olası göreceli hareketleri-
ni önleyebilmek için beden duvarları 
içinden geçen çelik gergiler oluşturul-
malıdır. Söz konusu çelik gergilerin 
beden duvarlarından geçirilebilmeleri 
için karot makineleriyle delme işlemle-
ri yapılmalıdır.

Tüm duvar ve kemerlerde görece-
li hareketler nedeniyle ortaya çıkan 
çatlaklara hidrolik kireç enjekte 
edilmelidir. 

Taşlar numaralandırılarak mina-
re kaidesiyle sökülerek yeniden inşa 
edilmelidir. Yeniden inşa esnasında 
sağlam olarak sökülen taşlar da kul-
lanılmalıdır. Yeni taşların fiziksel ve 
kimyasal özelliklerinin özgün taşların 
fiziksel ve kimyasal özelliklerine yakın 
olmasına özen gösterilmelidir.

Gerekli sondajlar yapılarak kapla-
ma taşları ile duvar arasındaki metal 
bağlantılar kontrol edilmeli, ileri 
düzeyde korozyonlu metal elemanlar 
paslanmaz metal elemanlarla değişti-
rilmelidir. 

Birinci gergi kotu

Üçüncü gergi kotu

İkinci gergi kotu
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Tromplar askıya alınarak trompla-
rın mesnetlendiği hasarlı konsol taşlar 
değiştirilmeli veya uygun paslanmaz 
metal sistemleri oluşturularak destek-
lenmelidir.

Taşlarda oluşmuş yüzey kayıpla-
rının <5 cm olması durumunda bu 
taşlar olduğu gibi korunmalı, >5 cm 
olması durumunda taş çürütülerek ye-
rine aynı malzeme ve boyutlarda yenisi 
konmalıdır.

Cami duvarları alt kotunda su 
toplanmasını ve temellere su girişini 
engelleyecek şekilde drenaj sistemi 
oluşturulması ve zemin üst kotu dü-
zenlemesi yapılmalıdır.

Uygulama
Yukarıdaki taşıyıcı sistem değerlendir-
mesinde sözü geçen olumsuzlukların 
giderilmesine yönelik olarak önerilen 
onarım ve iyileştirme yöntemleri be-

Şekil 2. Kubbedeki çelik gergiler için kesit 
görünümleri çizimleri

Şekil 4. Beden duvarındaki çelik gergiler 
için plan görünümleri

Şekil 5. Beden duvarındaki çelik gergiler 
için cephe görünümleri ve detaylar 

Şekil 3. Çelik gergiler için detay kesit
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Şekil 6. 
Flanş Detayı

Resim 12 a-b-c.  Çelik gergi uygulaması

Resim 14 a-b-c-d. Çürüyen ahşap hatılların değiştirilmesi ve hatıl sürekliliğinin sağlanması

Resim 
15a - 15b. 
Kubbeye 
hidrolik 
kireç 
enjeksiyonu   

Resim 16a 
-16b. Hasarlı-
dağılmış 
taşların 
değiştirilmesi 

Resim 13. Çelik gergi  
uygulaması   
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nimsenerek gerekli çizimler hazırlan-
mış ve yerinde uygulama yapılmış olup 
söz konusu onarım ve sistem iyileştir-
me çizimleri ile birlikte uygulamaya 
ilişkin fotoğraflar aşağıda verilmiştir.

5. Sonuç
Yukarıda sözü edilen onarım ve iyileş-
tirme yöntemi ve uygulama yöntemiyle 
caminin taşıyıcı sistemine ve mima-
risine en az müdahalede bulunulmuş, 
cami özgün taşıyıcı sistem dayanımına 
mümkün olduğunca yaklaştırılmıştır.  

Tüm bu uygulamalarda, davranış 
biçimi bilinen, binyıllar süresince 
kâgir yapı bünyesi ve davranışı açısın-
dan uygunlukları sınanan geleneksel 
bağlayıcı harç, geleneksel ahşap hatıl 
sistemi ve yine geleneksel yapılarda 
kullanılan çelik gergi sistemi kulla-
nılmıştır. Bu çözüm yoluyla yapısal 
ve mimari açıdan en az müdahale ile 
cami, özgün taşıyıcı sistem ve mimari 
niteliklerini kaybetmeden korunacak 
ve yaşayan bir tarihi değer gelecek 
nesillere aktarılacaktır.

[1] Silivri’nin Tarihi, Silivri Belediyesi, 2007, İstanbul

[2] Aslanapa, O., Osmanlı Devri Mimarisi, İnkılap Kitapevi, İstanbul

[3] Kocaturk T, Selbesoğlu A.,Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi Sıbyan Mektebi Revak Gergile-
rinin Onarımı, kârgir yapılarda koruma ve onarım semineri 2012, sayfa 198-203.

[4] Prof. Dr. Turgut KOCATÜRK,  Doç. Dr. Mesut ŞİMŞEK, Yrd. Doç. Dr. Nihat İLHAN, 
İstanbul İli, Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 20M-4 Pafta, 31 Ada, 19 Parselde 
Bulunan Piri Mehmet Paşa Camii’nin Taşıyıcı Sistemi Hakkında Teknik İnceleme ve De-
ğerlendirme Raporu, Y.T.Ü. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Mevzuatı Çerçevesinde 
Hazırlanmıştır, 02.12.2013.
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CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA CAMİİ TAŞIYICI SİSTEM 
SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE UYGULAMALARI
Turgut Kocatürk 1

Sait Şaşmaz 2

Asuman Budak 3

Deniz Kahraman 4
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İstanbul İli, Kasımpaşa Semtinde yer alan Cezayirli Gazi Hasan Paşa 
Camii III. Selim’in sadrazamı Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından yaptırıl-
mıştır. Şadırvanın üzerindeki kitabeye göre yapım yılı 1782’dir. 

Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası’nın avlusundaki cami, kalyoncuların 
disiplinli ibadetlerini yapmaları ve Donanma-ı Hümayun’da görev verilecek 
“Kalyon İmamları”nın dini eğitim görmelerini sağlamak amacıyla inşa edil-
miştir. 

Dikdörtgen planlı yapının 11.10m (9.71m iç çapında) çapında, 17.45m 
yüksekliğinde tek kubbeli ana sahın mekanı, bu mekanın içinden merdivenle 
ulaşılan, hünkar mahfili katı ve girişinde iki kat yüksekliğinde son cemaat 
mekanı bulunmaktadır.  Ana sahını ahşap karkas arası kagir elemanlar kul-
lanılarak yığma sistemde, ana sahının arkasında bulunan son cemaat kısmı 
taşıyıcı sistemi ise ahşap sistemde inşa edilmiştir. Caminin strüktürel açıdan 
hasarları tespit edilmiş, onarım ve güçlendirme yöntemleri belirlenmiştir. 
Daha sonra restorasyon uygulaması gerçekleştirilerek Camii’nin taşıyıcı siste-
mi mümkün olduğunca özgün dayanımına ulaştırılmaya çalışılmıştır.

STRUCTURAL SYSTEM PROBLEMS OF CEZAYİRLİ GAZİ 
HASAN PAŞA MOSQUE, SOLUTION RECOMMENDATIONS AND 
APPLICATIONS

Cezayirli Gazi Hasan Paşa Mosque, located in Kasımpaşa District in İstan-
bul, was built on the order of Cezayirli Hasan Paşa, the grand vizier of III. 
Selim. According to the epigraph of the fountain of the mosque, it was built 
in 1782.

The mosque, which is situated in the yard of the Cezayirli Gazi Hasan 
Paşa Barracks, was built to enable the sailors to pray regularly and for the 
imams to study their religious education.  

Anahtar Sözcükler: Cezayirli Gazi Hasan Paşa Cami, 18. yüzyıl, kagir yapı taşıyıcı sistemi 
onarımı, ahşap yapı taşıyıcı sistemi onarımı.

      ABSTRACT 

      ÖZET 
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1.Giriş ve Yapının Tanıtımı
Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışla ve 
Camii, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi’nde 
yer almaktadır. İstanbul’daki ilk mo-
dern kışla binası olan Cezayirli Gazi 
Hasan Paşa Kışlası ve Cami sürekli 
bir deniz gücü oluşturmak maksadıyla 
Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan 
Paşa tarafından 1782 yılında yaptırıl-
mıştır. 

Cezayirli Gazi Hasan Paşa III.
Selim saltanatında 1789-1790 tarih-
leri arasında sadrazamlık yapmış bir 
Osmanlı devlet adamı ve askeridir. Ha-
yatı sürekli cephede geçen Gazi Hasan 
Paşa 1790’da Şumnu’da vefat etmiştir.

Kışlanın avlusundaki cami, kal-
yoncuların disiplinli bir ibadet ve 
Donanma-ı Hümayun’da görev verile-
cek “Kalyon İmamları”nın dini eğitim 
görmelerini sağlamak amacıyla inşa 
edilmiştir. Yapı zemin kat, birinci 
kat ve asma kattan oluşmaktadır. İki 
mekândan oluşan zemin kata giriş 
yapının güneybatı ve kuzeydoğu cephe-
lerindeki kapılardan sağlanmaktadır. 

Zemin kat ile birinci kat arasında 
bağlantı olmayıp kuzeybatı cephesinde 
yer alan merdivenlerden son cemaate 
ulaşılmaktadır. Son cemaat mekânı al-
tında çeşme ve abdest alma muslukları 
olan bir hazne vardır.

Dikdörtgen planlı yapının 11.10 m 
(9.71m iç çapında) çapında, 17.45 m 
yüksekliğinde tek kubbeli ana sahın 
mekânı, bu mekânın içinden merdi-
venle ulaşılan, hünkâr mahfili katı ve 
girişinde iki kat yüksekliğinde son ce-
maat mekanı bulunmaktadır. İçeriden 
ölçüldüğünde kubbe eteğinden kubbe 
en üst noktasına kadar olan derinlik 
4.34 m olup kubbe kalınlığı 35 cm 
civarındadır. Kasnak katının altına 
kadar çıkan beden duvarları ortalama 
63 cm dir. Son cemaat mekânı hariç 
yapının dıştan dışa ölçüleri 16.70mx 
11.42 m dir.

Ana sahnın üstünü örten kubbe dı-
şında son cemaatin ve mahfilin üstünü 
örten iki kırma çatı oluşturulmuştur. 
Ahşap karkas ve tuğla hatıllı yığma 
taş örgüden oluşan beden duvarlarının 

Plan of main nave of the structure is rectangular and its dome’s inner 
and outer diameters are 9.71 and 11.10 meters respectively. From the main 
nave, the emperor’s place can be attained by means of stairs. Narthex is at 
the entrance of the structure and its height is double the normal height of a 
flat. The walls of the main nave were built by using masonry elements betwe-
en the timber carcass, and narthex was built by using timber elements only. 
The floors, emperor’s place and dome of the mosque were also built by using 
timber elements only and the wood dome was covered by lead plating. The 
structural damages of the building were determined; the methods of repairing 
and strengthening were defined. Later, application of the restoration is car-
ried out and the strength of the structural system has been increased as far as 
possible to its original strength level. 

Keywords: Cezayirli Gazi Hasan Pasha Mosque, 18th century, restoration of masonry 
structural systems, restoration of timber structural systems.
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üzeri sıva ile kaplanmıştır. Kare planlı 
mekanın örtüsü olan ahşap kubbeye 
geçiş köşelerde yer alan tromplar ile 
sağlanmıştır. Tromplar arasında olu-
şan cepheler doğrultularındaki bölgeler 
kemerlerle geçilmiştir. Bu durumda 
ana sahın kubbesi köşeler ve kenar-
larda bulunanlarla birlikte sekiz adet 
kemer üzerine mesnetlenmektedir.

Yapıda beden duvarları ahşap 
karkas ve çevresini saran taş ve tuğla 
örgülü duvardan oluşmaktadır. Dış 
cephe ve iç cephe sıvalıdır. Dış cep-
hedeki taşların kalınlığı 18-30 cm 
arasında değişmekte iken tuğlaların 
boyutları 24x12x2 cm dir.

Minare dairesel planlı olup özgün-
dür. Yuvarlak gövde üzerinde taş şebe-
ke ve taş külah ile minare sonlanmak-
tadır. Minarenin yanında ahşap karkas 
sistemli son cemaat mekânı bulun-
maktadır. Bu mekanın taş minare ile 

arasında herhangi bir metal bağlantı 
elemanına rastlanılmamıştır.

Karma sistemden oluşan ana beden 
duvarları ile ahşap konstrüksiyonlu 
son cemaat mekânı arasında metal 
veya başka bir malzeme ile bağlan-
tı bulunmamaktadır. Bu iki sistem 
birbirinden bağımsız olarak çalışmak-
tadırlar.  

Yığma kâgir yapılar taş, tuğla, 
kerpiç gibi çok çeşitli malzemenin üst 
üste yerleştirilerek zati ağırlıkları ile 
ortaya çıkan sürtünme kuvvetinden 
veya harcın bağlayıcılığından faydala-
nılarak elde edilen yapılardır. Kagir 
birim malzemenin çekme dayanımı 
çok küçük olduğu gibi ayrıca üst üste 
konulan ve aralarında çekme daya-
nımı sıfır alınabilecek çamurdan çok 
az çekme gerilmesine sahip Horasan 
harcına kadar değişen bir yelpaze-
de harç konularak elde edilen kagir 

Resim 2. 
Abdülhamit 
Albümleri’nde 
kışla (1880-1893)

Resim 
1. Hava 

fotoğrafı 
(2012)

Resim 3-4. 
1930’lu 
yıllarda Cami 
(Encümen Arşivi)
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Resim 5. Kuzeybatı Cephesi                         

Resim 6. Güneybatı Cephesi

Resim 7. Kuzeydoğu Cephesi                                    Resim 7. Kuzeydoğu Cephesi                                    

duvarların çekme dayanımı daha da 
düşüktür. Bu nedenle deprem, temel 
oturması ve benzeri nedenlerle ortaya 
çıkabilecek çekme etkilerini karşılaya-
bilecek, duvarlarda istenmeyen çatlak 
ve ayrılmaları önleyebilecek, duvarların 
hem düzlemleri doğrultusunda hem 
de düzlem dışı bütünlüklerini koru-
ma amaçlı elemanların duvar içlerine 
yerleştirilmeleri gereklidir. Yine aynı 
amaçla duvarların göreceli hareketleri-
ni engelleyici metal veya ahşap gergiler 
de genellikle kat hizalarında oluşturu-
lur. Bu gergiler boşluk oranı fazla olan 
kemer açıklıklarının olduğu kısımlarda 
gerek kemer açılmasını gerekse kemerli 
kısmın ana beden duvarlarından farklı 
hareketini engellemek için de kullanı-
lır. Bazı dönem uygulamalarında, eğer 

duvar birim malzemesi moloz veya 
kaba yonu taş ise, yatay hatıl olarak 
tuğlalar da kullanılmıştır.

Tarihi yapılarda temel, duvar, ke-
mer, tromp, kubbe, tonoz, gergi, volta 
döşeme, ahşap döşeme gibi taşıyıcı 
sistem elemanları ortaya çıkmaktadır.

Tarihi kâgir yığma yapıların ona-
rımlarında ve taşıyıcı sistem iyileştir-
melerinde öncelikle yapının mevcut 
durumunun sağlıklı olarak tespiti, 
oluşan temel oturmasına bağlı olarak 
duvarların düşeyden sapması ve duvar 
çatlakları gibi hasarların artıp artma-
dığı, gergilerin korozyona uğrayıp uğ-
ramadıkları, ve mesnetlerinden sıyrılıp 
sıyrılmadıklarının, duvar içlerinde 
bulunan ahşap hatılların çürüyüp çü-
rümediklerinin tespiti gerekmektedir.
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2. Yapısal Hasarlar 
Temel oturmaları sonucunda yapı-
daki oturmalar nedeniyle ana beden 
duvarlarının terazisi bozulmuştur. 
Yapı güneybatı yönünde 14 cm kadar 
yatmıştır.

Yerinde yapılan incelemeler sonucu 
tespit edilen diğer hususlar aşağıda 
verilmiştir:
 Son cemaatin ahşap kaplamalarının 

atmosfere açık olan dış yüzeylerinde 
çürümeler olmuştur.
 Son cemaatin kaplaması kaldırıldık-

tan sonra ortaya çıkan ahşap karkasın 
zaman içinde yıprandığı, cepheden 
giren sular nedeniyle çürüdüğü görül-
müştür.
 Çimento sıvası raspa edilerek ortaya 

çıkarılan ana beden duvarlarındaki 
ahşap hatılların çürümüş olduğu gö-
rülmüştür.
 Kagir duvarların 60 cm kadar olması 

nedeniyle duvarda araştırma yapılma-
sına karar verilmiş ve yapılan çürütme 
çalışması sonucunda taş örgünün için-
de 20-25 cm kalınlığında dikmelerin 
olduğu bu dikmelerin hatıl ile birleş-
tiği noktada yastıklar olduğu tespit 
edilmiştir. Bunun üzerine çürütme 

yapılarak açılan ahşap karkasın büyük 
oranda çürüyüp işlevini kaybettiği 
görülmüştür.
 Ahşap döşeme kaplamaları söküldük-

ten sonra ortaya çıkan ahşap kirişlerin 
kurtlandığı ve çürüdüğü gözlenmiştir.
 Yapının çatı sistemini tespit ede-

bilmek amacıyla kötü durumda olan 
kurşun kaplama kaldırılmış, altındaki 
toprak katmanı temizlenmiştir. Bu 
durum sonucunda ortaya çıkan ahşap 
kaplama söküldüğünde tüm çatı siste-
minin ahşap konstrüksiyonlu olduğu 
belirlenmiştir. Ahşapların çoğunun 
kurşunun yağmur suyu alması nede-
niyle çürüdüğü görülmüştür. Kubbeyi 
oluşturan kaburgaların ise sağlam 
olduğu, yer yer kısmi müdahalelere 
ihtiyaç olduğu gözlenmiştir. Bu ka-
burgaların doğrudan üzerine çakılmış 
olan bağdadi çıtalarında ciddi anlamda 
kurtlanmaların ve çürümelerin olduğu 
görülmüştür. Yüzeyinde özgün kale-
mişi olan sıvaların dökülmemesi için 
çıtalara dışarıdan müdahale edilmesi 
zaruriyetinin olduğu anlaşılmıştır. 
 Yer yer duvar içlerinde bulunan 

ahşap hatıl elamanların da çürümüş 
olduğu tespit edilmiştir.

Resim 9. Çürümüş ahşap kaplamaların 
sökülmesi

Resim 10. Çimento sıvaların raspa 
edilmesi
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Resim 11-12. 
Çürütme 
yapılan 
yerlerde 
ortaya çıkan 
ahşap dikme 
ve hatıllar

Resim 13. Kurşun ve toprağın kaldırılması

Resim 15-16. Duvar içlerindeki çürümüş hatıllar 

Resim 14. Ahşap kaplamaların sökülmesi 
ve ahşap kaburgaların durumunun tespit 
edilmesi

3. Taşıyıcı Sistemin Mevcut 
Durumunun Değerlendirmesi, 
Onarım Ve Güçlendirme  
Yöntemleri
Yapı incelendiğinde, ahşap taşıyıcı 
sistemin çürümesinden kaynaklı ha-
sarlar ve yumuşak zemin üzerinde yer 
almasından kaynaklı oturmalar olduğu 

görülmüştür. Bu etkenlerin yapıda 
çatlakların oluşmasına neden olduğu 
anlaşılmıştır. Yapının inşa tarihinden 
günümüze kadar temel oturmasını 
tamamlayıp tamamlamadığı gerekli 
sondajlar ile belirlenmelidir. Sondaj-
lar sonucu yapılan değerlendirmede 
oturmaların tamamlandığı görüşüne 
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varılması durumunda aşağıda verilen 
sistem onarımı ve güçlendirme önerile-
ri ile yetinilebilir.

1.Yapının ahşap karkas sistemini 
ortaya çıkarmak için kagir duvarlarda 
çürütme yapılmalıdır. Ortaya çıkarılan 
ahşap dikme ve hatılların durumları 
tespit edilmeli, değiştirilmesi gereken-
ler masif ahşap veya laminasyon yönte-
miyle üretilen elemanlarla yenilenme-
lidir. Lamine ahşap dikmeyi meydana 
getiren ahşap elemanların açılmasını 
önlemek ve sağlamlık derecesini 
artırmak için belirli aralıklarla bulon 
yapılmalıdır.

2.Ahşap dikmelerin zemin katta 
oturtulacağı yere kagir yapı ile ahşabın 
ilişkisini koparmak amacıyla kurşun 
konulmalıdır.

3.Yapıdaki tüm çürümüş ahşap 
hatıllar özgün malzeme ile ve özgün 
boyutlarda yenileriyle değiştirilmelidir. 
Bu işlem esnasında ahşap hatılların 
hem enine hem de boyuna doğrultuda 
bağlantıları ve süreklilikleri sağlanma-
lıdır. Ahşap hatıllar krikolarla yerleşti-
rilerek mevcut duvarın yükünü alması 
sağlanmalıdır.

4.Kısmi olarak çürüme görülen 
yerlerde özgün malzemeyi ve detayı 

Resim 17-
18. Ahşap 
hatıl ve 
dikme 
hizaları - 
kuzeybatı 
cephesi ve 
güneybatı 
cephesi

Resim 
19-20. 
Ahşap hatıl 
ve dikme 
hizaları - 
Kuzeydoğu 
Cephesi ve 
Güneydoğu 
Cephesi
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Resim 21-22. Üç boyutlu modelde kubbenin detayları

koruyabilmek için sağlam kısım bırakı-
lıp, çürümüş kısım kesilerek uzaklaş-
tırılmalı ve yerine göre üretilmiş yeni 
ahşap birlikte çalışabilecek detaylarla 
monte edilmelidir.

5.İşlevini kaybetmemiş, çürümemiş 
ahşap elemanların (özellikle çatı mah-
yaları, makaslarındaki elemanlar ile 
kirişler) sağlamlaştırılması için sandviç 
yöntem uygulanmalıdır. Özgün ahşap 
elemanın iki yanına yeni parçalar ko-
nulmalı ve bunların birlikte hareketini 
sağlamak amacıyla belirli aralıklarla 
bulon yapılmalıdır.

6.Tüm duvar ve kemerlerde 
göreceli hareketler nedeniyle ortaya 
çıkan çatlaklara hidrolik kireç enjekte 
edilmelidir. 

7.Ahşap kubbeyi oluşturan omurga-
larda gerekli görülen yerlerde sandviç 
sistem uygulanmalı veya kısmi olarak 
parça yenilenmelidir. 

8.Kubbedeki bağdadi çıtaların 
ahşap kaburgalarla bağlantısını güç-
lendirmek için belli aralıklarla 10 cm 
genişliğinde paslanmaz çelik hasır 
kullanılmalı, bunlar ahşap kaburgalara 
sarsıntı oluşturmayacak şekilde monte 
edilmeli ve özgün horasan sıva ile pas-

lanmaz çeliğin bağlantısını sağlamak 
amacıyla alçı uygulanmalıdır.

9.Taşlarda oluşmuş yüzey kayıp-
larının <5 cm olması durumunda bu 
taşlar olduğu gibi korunmalı, >5 cm 
olması durumunda taş çürütülerek ye-
rine aynı malzeme ve boyutlarda yenisi 
konmalıdır.

10.Cami duvarları alt kotunda su 
toplanmasını ve temellere su girişini 
engelleyecek şekilde drenaj sistemi 
oluşturulması ve zemin üst kotu dü-
zenlemesi yapılmalıdır.
11.İşlevini kaybetmiş taş söveler 
yenilenmelidir. Kurşun ve kenet gibi 
elemanlarla birbiriyle ve duvar ile iliş-
kilendirilmelidir.

4.Uygulama
Yukarıdaki taşıyıcı sistem değerlendir-
mesinde sözü geçen olumsuzlukların 
giderilmesine yönelik olarak önerilen 
onarım ve güçlendirme yöntemleri 
benimsenerek gerekli çizimler hazır-
lanmış ve yerinde uygulama yapılmış 
olup söz konusu onarım ve sistem 
güçlendirme çizimleri ile birlikte 
uygulamaya ilişkin fotoğraflar aşağıda 
verilmiştir.
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Resim 
23.Dikme-
yastık ve 
hatılların 
köşe 
birleşimi 
için 
detaylar

Resim 
24. 
Hatılların 
birleşimi 
için 
detaylar

Resim 25. 
Dikmelerin 
hatıllarla 
birleşimi 
için 
detaylar
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Resim 26. Yeni üretilen ahşap hatıl ve 
dikmelere emülzer uygulanması

Resim 31 - 32. Kolon – yastık birleşimi

Resim 33. Kubbe kaburgalarına emprenye 
uygulanması

Resim 34. Paslanmaz çelik hasırın ahşap 
kaburgalara monte edilmesi

Resim 28. Ahşap 
dikme ve yastıkların 
yerine konulması

Resim 30. Yeni 
konulan ahşap hatıl ve 
başlıkların krikolarla 
yerleştirilmesi

Resim 29. Yeni konulan ahşap hatıl ve 
başlıkların krikolarla yerleştirilmesi

Resim 27. Emülzer uygulanmış ahşap 
elemanların yerine konulması
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Resim 35-36. Paslanmaz çelik üzerine alçı uygulanması

5. Sonuç
Yukarıda sözü edilen onarım ve güçlen-
dirme yöntemi ve uygulama yöntemiyle 
caminin taşıyıcı sistemine ve mima-
risine en az müdahalede bulunulmuş, 
cami özgün taşıyıcı sistem dayanımına 
mümkün olduğunca yaklaştırılmış-
tır. Tüm bu uygulamalarda, davranış 
biçimi bilinen, binyıllar süresince kâgir 
yapı bünyesi ve davranışı açısından uy-

gunlukları sınanan geleneksel bağlayıcı 
harç, geleneksel ahşap hatıl sistemi ve 
yine geleneksel ahşap karkas sistemi 
modern tekniklerden de faydalanıla-
rak kullanılmıştır. Bu çözüm yoluyla 
yapısal ve mimari açıdan en az mü-
dahale ile cami, özgün taşıyıcı sistem 
ve mimari niteliklerini kaybetmeden 
korunacak ve yaşayan bir tarihi değer 
gelecek nesillere aktarılacaktır.

[1] Polat M., Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, 
1989,  İstanbul

[2] Tanyeli G., Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camisi Tarihsel Araştırma, Mevcut Durum- 
Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Raporu, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2007, İstanbul

KAYNAKÇA
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BARBAROS HAYREDDİN PAŞA TÜRBESİ  
RESTORASYON ÇALIŞMALARI1

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa (Ö.1546) Beşiktaş’taki 
türbesini vefatından önce Mimar Sinan’a yaptırmıştır. Etrafında Küçük bir 
hazire alanı da bulunan türbe sekizgen gövdeli, sağır kubbeli, giriş revaklıdır. 
Türbenin içinde Barbaros Hayreddin Paşa, eşi Bala Hatun, Cezayirli Hasan 
Paşa ve Cafer Paşa’nın sandukaları yer alır. Bu makalede türbenin yapısal 
özellikleri ve sorunları ile 2012 yılında gerçekleştirilmiş olan restorasyon 
uygulamalarına yer verilmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Barbaros Hayreddin Paşa, Türbe, Mimar Sinan

      ÖZET 

Selcen Cesur 2

1 Bu makale; Selcen Cesur’un 3 - 4 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen “V. Kârgir Yapılarda Koruma ve 
Onarım” Semineri’nde yapmış olduğu sunumdan hazırlanmıştır.
2 Dr. Selcen Cesur, İstanbul İl Özel İdaresi, e-posta: selcenc@hotmail.com

   Türbenin Konumu 
Beşiktaş İlçesi’nde, Deniz Müzesi, 
Üsküdar İskelesi ve Sinanpaşa Camii 
arasında, Beşiktaş Meydanı’ndadır.

Tarihçesi 
Kitabesine göre H. 948 (M. 1541-
42) yılında yapılmıştır. Mimar 
Sinan’ın eseri olan türbe XVI. yüz-
yılın ünlü denizci ve kaptan-ı der-
yası Barbaros Hayreddin Paşa adına 
ölümünden 5 yıl önce yapılmıştır. 
Tezkerelere göre Mimar Sinan’ın ilk 
mezar yapısıdır. 

1944’te Barbaros Heykeli’nin ya-
pımı gündeme gelmiş, bu süreçte tür-
benin haziresindeki mezarlar ve Yedi 
Sekiz Hasan Paşa’nın Türbesi Yahya 
Efendi Mezarlığı’na taşınmıştır. Türbe 
çevresinde istimlakler yapılmıştır. Yapı 
bu yıllarda restore edilmiştir. 

Giriş kapısı üzerinde sülüs hatla 
“Bu, Cezayir ve Tunus Fatihi merhum 

Resim 1. Hava Fotoğrafında Türbenin 
konumu

Resim 2. 
1913-1914 
Tarihli 
Alman 
Mavisi 
Haritası’nda 
Türbe



125KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2013

Resim 3. 1922 tarihli Pervititch  
Haritası’nda Türbe

Resim 5. 1940 öncesinde bir 
törende türbenin esas (kuzey) girişi 
ve avlu duvarları 

Resim 7. 1940’lı yıllarda Türbe’nin 
deniz cephesinin görünümü 

Resim 8. 1940’lı yıllarda Türbe 
çevresindeki çalışmalar 

Resim 6. 1940’larda yapılan yol ve çevre 
düzenlemesinden sonra değişen giriş ve çevre 
duvarları 

Resim 4. 1940’lı yıllarda Türbe ve değişmeye 
başlayan çevresi 

Gazi Kaptan Hayreddin Paşa’nın tür-
besidir. Allah’ın rahmeti üzerine olsun. 
H. 948”  yazılıdır. Giriş kapısı alınlığı 

üzerine Celi sülüs yazıyla yeşil zemin 
üzerine mealen “Ya rab, O’na rahmet 
kapılarını aç” yazılıdır.
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Türbenin Mimari Özellikleri
Türbe sekizgen planlıdır ve kesme 
taştandır. Kapı önünde üstü aynalı 
tonozlu iki sütuna dayanan bir revak 
bulunur. Bu tonoz örtüsü mermerden 
baklava başlıklı sütunlar ve sivri ke-
merler üzerine oturmaktadır. Sekizgen 
gövdenin giriş yönü hariç, içte ve dışta 
bütün yüzleri birbirinin aynıdır. Çatı 
basit bir silme ile sonlanır. Kubbe 
sekizgen alçak bir kasnak üzerine 
oturmaktadır. 

Türbe zemininde sonradan yapıl-
mış imitasyon altıgen tuğlalar bu-
lunmaktadır. Orta kısımda Barbaros 
Hayreddin Paşa, eşi Bala Hatun, Ce-
zayirli Hasan Paşa ve Cafer Paşa’nın 
sandukaları yer alır. Sandukalar mev-
cut zeminden ahşap döşeme ve karkas 
ile yükseltilmiştir. Sanduka etrafında 
ahşap geometrik motifli korkuluk 
bulunmaktadır.

İç mekan duvar yüzlerinin kompo-
zisyonu her kenar için aynıdır. Dıştaki 
mermer sövelerin ve aynaların içeriye 
yansıtıldığı sade profiller içinde kün-

dekari kapakların olduğu alt pencereler 
bulunur. Fevkalade müzeyyen içlikler 
de profilli çerçeveler içinde yer alır.  

Kubbede celi sülüs yazıyla “Esirge-
yen ve bağışlayan Allah’ın adıyla, ey 
Rabbimiz, bizimle kavmimizin arasın-
daki işi gerçekle açığa çıkar. Muhak-
kak ki sen gerçekleri açığa çıkaranların 
en iyisisin” H.1378 yazılıdır. Kubbe 
ortasında besmeleyle birlikte altın yal-
dızla yazılmış Araf süresinin 89. ayeti 
bir madalyon halinde yer alır.

Cephelerde pencere düzeni giriş 
cephesi dışında aynıdır. Her yüzde alt 
ve üst kotta birer pencere olmak üzere 
toplamda 2 adet pencere vardır. Tepe 
pencereleri sivri kemerli, alt pencereler 
dikdörtgen formdadır. Mermer söve 
üstünde mermer pencere aynası bulu-
nur. Pencere önlerinde lokmalı demir 
parmaklıklar vardır.

Haziresinde Barbaros Hayreddin 
Paşa’nın yakınları medfundur. Ancak 
günümüzde görülen mezar taşlarının 
büyük bölümü başka yerlerden taşına-
rak buraya getirilmiştir.

Resim 9. ve 10. Türbenin giriş kapısında yer alan kitabeler

Resim 11. 
Vaziyet 
planı
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Resim 12. Avluya giriş kapısı 1940’larda 
kuzeyde iken, günümüzde batıda, park 
yönünde bulunmakta

Resim 16. Kubbenin malakari 
süslemeleri ve hat yazısı 

Resim 17. Kubbe kasnağındaki profilli 
silme ve mukarnaslı alçı bezeme 

Resim 13. Türbenin batı  
görünüşü (restorasyon öncesi)

Resim 14. Giriş kapısı 
ve revak (restorasyon 
öncesi) Resim 15. Türbe A-A kesiti Resim 15. Türbe A-A kesiti
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Restorasyon Öncesi Başlıca 
Sorunlar
 Kurşun örtüler ve silmelerde bozul-

malar 
 Kubbede üç seviyede çepeçevre de-

vam eden çatlaklar 
 Türbe içinde zeminden yükselen 

nem 
 Duvarlarda iki seviyede çepeçevre 

devam eden çatlaklar
 çimentolu sıva ve dış yüzde oluşan 

nem 
 Kubbe kasnağı profilli silmesinde 

kenetlerin korozyonu nedeniyle oluşan 
hasarlar 
 Küfeki taşı yüzeylerde çeşitli derece-

lerde kirlilik 
 Tonoz üzengi seviyesinde çürüyen 

hatılların oluşturdukları boşluklar
olarak sıralanabilir.

Restorasyon Çalışmaları 

Kubbe ve Tonoz 
Kubbede kurşun kaldırıldıktan sonra 
büyük oranda bozulmuş kalın bir sıva 
tabakası ile çatlaklarla karşılaşıldı. 
Metal gergi araştırması yapılıp ol-
madığı anlaşıldıktan sonra çatlaklara 
kireç harçlı enjeksiyon yapıldı. Özgün 
sıvanın sağlam bölümleri korunarak 

dağılan kısımları özgüne uygun içerikli 
harçla sıvanıp, çamuru yapılarak kur-
şun serilmiştir. 

Kornişlerin demir kenetleri sökül-
müş taşlar numaralandırılıp yerle-
rinden sökülmüş ve istiflenip korniş 
altındaki taşları bağlayan paslanmış 
kenetler de değiştirilmiştir.

Çürüyerek yok olmuş ahşap hatılla-
rın yerine emprenye yapılmış 1. Sınıf 
meşe kerestesinden aynı ölçülerde hatıl 
temin edilip harçla yerine yerleştiril-
miş ve paslanmaz çelik elemanlarla 
bulonlanmış, birleşim yerleri kenet-
lenmiştir.  Sonrasında tonoz çatlakları 
onarılıp horasan sıva ve çamur yapıl-
dıktan sonra kurşun döşenerek üzeri 
kapatılmıştır.

Kubbe İç Yüzeyindeki Çalışmalar 
Yapılan araştırma raspalarında kubbe-
nin özgün nefaset sıvasına ulaşılmış-
tır. Laboratuvara analize gönderilen 
katmanlarda üst kısımlarda alçı olduğu 
tespit edilmiştir. Ayrıca kırmızı toz bo-
yanın özgün olmadığı anlaşılmıştır. Bu 
nedenle boya ve alçı ekler raspa edilmiş-
tir. Kasnak silmesinde yapılan raspada 
ise yine özgün renge ulaşılmıştır.

Resim 18. Tonoz üzengi seviyesinde  çürüyen  
hatılların boşlukları 

Resim 19. Paslanmış 
kenetlerin değiştirilmesi
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Resim 20. Ahşap hatılların emprenye 
yapılmış meşe hatıllarla yenilenmesi

Resim 22 - 23 -24. Kubbe iç yüzeyinde araştırma raspası yapılması

Resim 25. 
Kubbede özgün 

‘ultramarine 
blue’ renginin 

kullanımı

Resim 26. 
Duvardaki 
çimento esaslı 
sıvanın raspası

Resim 21. Kurşun kaplanması

Yapılan araştırma raspalarında 
ulaşılan lacivert renk laboratuvar ana-
lizlerinde özgün ve “ultramarine blue” 
olarak tespit edilmiştir. Bu özgün renk 
kubbe ve revak yüzeyine uygulanmıştır.

Duvarda yapılan raspalar yüzeyin 
çimento esaslı harçla sıvandığını gös-
termiştir. Yalnızca giriş kapısı üze-
rindeki kör pencere içinde özgün sıva 
bulunmuştur. Burası haricinde çimen-
tolu sıvalar bütünüyle raspa edilmiştir 
ve derzleri çözülen duvarlara yapılan 
enjeksiyon sonrası horasan harcı ile 

sıvanmıştır. Nefaset sıvası yapılarak 
duvar yüzeyleri tamamlanmıştır.

Türbe zeminindeki çimentolu şap 
kaldırıldı. Horasan harçla yeni düzen-
leme yapılarak, şeşhane tuğlalar dö-
şendi. Sandukaların altındaki çürüyen 
ahşap platform yenilendi. Ahşap san-
dukaların bakımı ve onarımı yapıldı.

Düşük basınçlı kumlama ile taş 
temizliği yapıldı. Ardından türbenin 
etrafında ve hazire alanında çevre 
düzenlemesi yapılarak uygulama 
tamamlandı.
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Resim 27. Duvarlardaki ahşap hatılların 
durumu

Resim 29. Emprenye edilmiş ahşap 
hatılların bulonlanması

Resim 
30. Farklı 
seviyelerdeki 
ahşap 
hatılların 
konumlarını 
gösteren 
kesit

Resim 31. 
Türbenin 

imitasyon 
tuğla zemin 

döşemesi

Resim 32 - 33 - 34. 
Türbe etrafında 

drenaj çalışmaları 
yapılması

Resim 28. Emprenye edilmiş ahşap 
hatılların yerlerine konulması
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Resim 35. Kontrollü kumlama ile dış cephe 
temizliği

Resim 37 - 
38. Türbenin 
restorasyon 
sonrası 
görünümü 

Resim 36. Hazire alanındaki 
mezar taşlarında gerçekleştirilen 
uygulamalar

İhale Hakkında; 
“Beşiktaş İlçesi, Barbaros Hayreddin 
Paşa Türbesi Restorasyonu İşi”
Denetim: İstanbul İl Özel İdaresi İmar 
Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı 
Etüt Proje Müdürlüğü
Projeler: Taksim Yapı Mim. İnş. Rest. 

Tur. San. ve Tic. Ltd.Şti.
07.06.2011/5266 Tarih Ve Sayı İle 
Onaylı
Yüklenici: Yapsaş Yapı San. ve Ti-
c.A.Ş.
Mülkiyet: Vakıflar Genel Müdürlüğü
Sorumluluk: Deniz Müzesi
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REKONSTRÜKSİYON- YENİDEN YAPIM YÖNTEMİ 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Oğuz Ceylan1

Rekonstrüksiyon - yeniden yapım 
yöntemi koruma bilim çevrelerince 
üzerinde en fazla tartışılan, çoğunlukla 
da benimsenmeyen, reddedilen bir mi-
mari uygulama türüdür. Bu sunumda 
sizlere dünyadan ve ülkemizden - özel-
likle kendi çalışmalarımdan - çeşitli re-
konstrüksiyon yeniden yapım örnekleri 
sunarak, bu örnekler bağlamında bu 
yöntemi ve bu yöntemin gerçekleşme 
şartlarını irdelemeye çalışacağım.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
tarih ve 660 sayılı İlke Kararı’nda; 
korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin 
gerekli özellikleri taşımasına rağ-
men elde olmayan sebeplerle tescili 
yapılmamış ve / veya herhangi bir 
nedenle yitirilmiş olan yapının, gerek 
kültür varlığı niteliği, gerekse kül-
türel çevreye olan tarihsel katkıları 
açısından, eldeki mevcut belgelerden 
(yapı kalıntısı, rölöve, fotoğraf, her 
türlü özgün yazılı - sözlü, görsel arşiv 
belgesi vb.) yararlanmak suretiyle 
kendi parsellerinde daha önce bulun-
duğu yapı oturum alanında, eski cephe 
özelliğinde, aynı kitle ve gabaride, 
özgün plan şeması, malzeme ve yapım 
tekniği kullanılarak, kapsamlı resti-
tüsyon etüdüne dayalı rekonstrüksiyon 
uygulaması olarak tanımlanmaktadır. 
Bu tanımda geçen restitüsyon kavramı 
ise tamamen yok olmuş veya kısmen 
yıkılmış ögelerin, yapıların veya yapı-
lar topluluğunun özgün veya belirli bir 

tarihteki durumlarının arşiv kayıtla-
rında, yapı üzerindeki izlerde, yapıya 
yerleşmeye ait çizim fotoğraf gibi bel-
gelerden veya temel izlerinden yararla-
nılarak yapılan çizimlerle veya maketle 
anlatımı olarak tanımlanabilir. 

Rekonstrüksiyon kavramı koruma 
literatürüne ağırlıklı olarak 20. yüz-
yılın ortalarında II. Dünya Savaşı’nın 
neden olduğu yıkımlar sonrasında 
girmiştir. Ağır bombardıman son-
rası hasar gören kentlerin özellikle 
merkezlerini yeniden inşa çalışmala-
rında tarihi merkezin simge yapıları, 
kentsel doku ögeleri yeniden yapılmış 
ya da yeniden yapılırcasına onarılmış-
tır. Çevrenin görsel bütünlüğünün 
sağlanması, kültürel kimliğin yaşatıl-
ması ve gelecek kuşaklara aktarılması 
düşüncesi bu tip girişimlerde anlamlı 
bulunmaktadır. 

İnşa edildikleri dönemin teknik, 
estetik ve tarihi niteliklerini taşıyan 
ancak bu değerlerini yıkılmaları ve yok 
olmaları nedeniyle yitiren anıtların 
yeniden inşası ile ortaya çıkan yeni 
yapılar yerine yapıldığı anıtın tarihi 
dokusuna, özgün malzeme ve işçiliğine 
sahip değildir.Bir kopya tarihi yapının 
kütle ve mekanlarını ancak biçimsel 
olarak canlandırabilir, anıtın yerini 
alması olanaksızdır. Bir başka deyişle 
tarihi olma değeri ve eskilik değeri 
taşımaz. 

Savaşlar, afetler ve benzeri fela-
ketler sonucu hasar gören ve yok olan 
kent ve ülke için önem taşıyan anıt-

1 Prof.Dr. Oğuz Ceylan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalı, 
e-posta: oceylan55@gmail.com
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lara, tarihi dokulara rekonstrüksiyon 
yönteminin uygulandığı ve çevrenin 
görsel bütünlüğünün sağlanmasının 
hedeflendiği çok sayıda örnek mevcut-
tur. Rekonstrüksiyon uygulamaları 
sadece savaş ve afetler sonucunda yok 
olan anıtlarda veya kent dokularında 
görülmemektedir. Bilinçsiz koruma 
uygulamalarına maruz kalan anıtlarda 
veya yerel yönetimlerinin kent doku-
suna müdahalelerinde de gündeme 
gelmektedir. 

Özellikle kent meydanlarını geniş-
letme çalışmalarında veya yol açma 
uygulamalarında anıtlar hasar gör-
mekte yada tamamen ortadan kaldı-
rılmaktadır. İstanbul’da 1955 - 1958 
yılları arasında gerçekleştirilen imar 
hareketleri sonucunda çok sayıda anıt 
eserin ve kentsel dokunun yok edildiği 
bilgisi kent belleğinde yerini koru-
maktadır.

Bilimsel olmayan ve yeterli araştır-
maya dayanmayan hatalı rekonstrük-
siyon uygulamalarının haklı tepkilere 
neden olduğu görülmektedir. Yok olan 
anıta veya çevreye ait güvenilir görsel 
dokümanların varlığı, anıta ait mimari 
ve yapısal özelliklerin tespiti dönem 
analizi, özgün konumun uygunluğu 
ünik ve/veya sembolik olma durumu, 
çevreye görsel katkının varlığı gibi et-
menler rekonstrüksiyon uygulamasının 
kalitesini yükselten unsurlardır.

Rekonstrüksiyon uygulamaları-
nın sıklıkla görüldüğü bir diğer alan 
ise Boğaziçi sit bölgesidir. Boğaziçi 
bölgesi 1983 yılında sit bölgesi ilan 
edilmiş, ön görünüm ve geri görünüm 
bölgesi olmak üzere iki kısma ayrılmış-
tır. Ön görünüm bölgesinde yeni yapı 
yapımına kısıtlama getirilmiş ancak 
tescilli kültür varlıklarında restorasyon 
geçmiş dönemlerde mevcudu bilinen ve 

tescile uygun ancak günümüze geleme-
yen yapılar için ise restitüsyona dayalı 
rekonstrüksiyon uygulaması olanağı 
tanınmıştır.

Boğaziçi öngörünüm bölgesindeki 
yapıların rekonstrüksiyon uygulama-
larında belirli bir standardın sağla-
nabilmesi amacıyla bazı kriterlerin 
saptandığı puanlama esasına dayalı 
denemeler yapılmıştır. Buna göre; 
güncel konumunun rekonstrüksiyona 
uygunluğu, ön cephe fotoğraflarının 
olması, literatürde rölöve ve restitüs-
yon projelerinin olması,  iç ve yan 
cepheye ait fotoğraflarının olması, 
mimarlık ve veya sanat tarihi açı-
sından önemli olması, ölçülü plan, 
kroki vb. tarihsel önemli olaylarla 
veya kişilerle ilişkili olması, haneda-
na veya merkezi yönetime ait olması, 
hava fotoğraflarının olması, tarihsel 
belgelerde yer alması, gravür resim 
vb. gibi belgelerinin olması... Bu kri-
terlere ek olarak temel kalıntı rölöve-
sini de eklemek gerekir. Şüphesiz bu 
tür değerlendirmeler öznel karaktere 
sahiptir, nesnel değildir. 

Malzeme kullanımı ile ilgili şunları 
söyleyebiliriz; 

Kısmen yok olmuş anıtların rekons-
trüksiyon uygulamalarında mevcut 
mimari ögelerin kullanılması sıklıkla 
karşımıza çıkmaktadır. Uygulama-
larda mevcut ögeler ile yeni ögelerin 
birbirinden görsel anlamda ayrılmaları 
genellikle tercih edilen bir tutumdur. 

660 sayılı ilke kararında özgün 
plan şeması, malzeme ve yapım tekniği 
kullanılarak ifadesi yer almaktadır. 
Yapılacak olan taşıyıcı sistem tahkik-
lerinde yetersizlik görülürse çağdaş 
malzeme ve teknikler kullanılarak 
söz konusu yetersizlikler giderilmesi 
sağlanabilir. 



134 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2013

Rekonstrüksiyon- Yeniden  
Yapım Örnekleri

Heybeliada Abbas Halim Paşa Köşkü 
Heybeliada’daki köşkün kalıntı-
larının varlığı biliniyordu. Ancak 
arazide hiçbir veri bulunmamaktay-
dı. Abbas Halim Paşa Köşkü için bir 
restitüsyon çalışması gerçekleştiril-
mesi için; çalışmalar üç ana koldan 
yürütüldü. Birincisi Abbas Halim 
Paşa’nın kimliği, diğeri yapının 
mimarı Hosef Aznavur ve üçüncüsü 
Egyptian Revival Üslubu...

Abbas Halim Paşa Heybeliada’da 
bir süre yaşadıktan sonra, Malta 
Adası’na sürülüyor. Adaya dönüşünde 
köşkü söktürüp Mısır’a yerleşiyor...

Yapının Mimarı Hosef Aznavur’un 
diğer yapıları incelendi. Bu yapılar 
arasında öne çıkanlar; Sansaryan 
Han, Eski Tütün Depoları, Bulgar 
Kilisesi, Mısır Apartmanı sayılabilir...

Köşkün 40’a yakın fotoğrafı bu-
lunmuş, köşkün mastaba formunda 
inşa edildiği belirlenmiştir. Hosef 
Aznavur’un özgün çizimlerine ulaşıl-
mış (zemin kat planı ve özgün cephe 

Resim 1. Mısır Hıdivi Abbas Halim Paşa, 
Mehmet Akif Bey, Nuri Bey, Sami Paşa 
Zade, Halim Bey, Halil Paşa

Resim 3. Köşkün arşivde yer alan 
fotoğrafı   

Resim 2. Abbas Halim Paşa Köşkü / 
Heybeliada

Resim 4. Hosef Aznavur’un özgün zemin 
kat planı 
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Resim 5. Hosef Aznavur’un özgün 
cephe tasarımı 

Resim 7. Köşkün temel kalıntıları

Resim 6. Hosef Aznavur’un tasarımlarında 
yararlandığı tahmin edilen kaynaklardan bir örnek 

Resim 8 - 9. Bahçe korkuluğu taş babasında 
Eygptian Revival üslubundaki süslemeler

tasarımı) ve dönemin malzeme ve 
yapım tekniği incelenmiştir.

Araştırma kazısı yapılarak temel 
kalıntılarına ulaşılmış ve kalıntı 
rölövesi çizilmiştir. Özgün planlardan 
yararlanılarak restitüsyon projele-
ri hazırlanmıştır. Koruma Kurulu 
tarafından önce parsel tescil edilmiş, 
ardından da temel kalıntı rölövesinin 

ve hazırlanan projeler onaylanmıştır. 
Abbas Halim Paşa Köşkü Egyptian 
Revival tarzında yapılmış ünik bir 
örnektir. Bahçe korkuluk ve babala-
rında Egyptian Revival üslubunda 
süslemeleri görmek mümkün olmuş-
tur. Bu tarzı öğrenmek projenin sağ-
lıklı çizilebilmesi açısından oldukça 
önemliydi.

Resim 10 - 11 
- 12. Kalıntı 
rölövesi, 
zemin kat 
planı ve cephe 
görünüşleri
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Resim 13-14 -15-16. Egyptian Revival 
üslubu araştırmasından örnekler

Karaköy Merzifonlu   
Kara Mustafa Paşa Camii
Bir diğer restitüsyon - rekonstrüksi-
yon çalışması örneği; Karaköy Mey-
danı’nda 1958 yılında Heybeliada’ya 
taşınacağı söylenerek sökülen ancak 
söküldükten sonra kaybolan D’a-
ronco’nun Merzifonlu Camii... Bu 
çalışma yapılırken yapının çok sayıda 
fotoğrafına ulaşıldı. Ayrıca Udine 
Kent Müzesi Arşivi’nden yapının 63 
paftalık özgün çizimleri temin edildi. 
Tüm görsel malzeme toplanarak, 
projenin oluşması sağlandı.1/1 ölçek-
te uygulama maketleri yapıldı.

Perspektif çalışmalarında ise 
uygulama safhasında ne gibi deği-
şiklikler yapılmış olabileceği tespit 
edilmeye çalışıldı. Bu parsel için 
aynı dönemde Mimar Kampanakais 

tarafından da D’aronco ile benzer bir 
yaklaşım sergilenen tasarım yapıl-
mıştır. Bu tasarım da incelenerek 
parselin nasıl ele alındığı irdelendi.

Ayrıca kaynaklarda, D’aronco’nun 
bu camiyi çizerken Otto Wagner’den 
esinlendiği bilgisinden yola çıkılarak 
Otto Wagner’in tasarladığı yapılar 
incelendi. Otto Wagner’in Postpark-
kasse Binası’nda uyguladığı cephe 
kaplama detayının aynısı Merzifonlu 
Camii’nin dış cephe kaplamasında 
da görülmektedir... Otto Wagner’in 
Viyana’daki  tüm eserleri incelendi. 
Bunlar arasında; Steinhof Kilisesi ve 
Karlplaztz metro istasyon binaları 
bulunmaktadır. Çizimler hazırlanır-
ken bu yapılardan elde edilen detaylı 
veriler de kullanıldı. 
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Resim 17. 

Resim 20. 

Resim 21. 
Resim 18 - 19. Karaköy Mescidi 1950’ler 
(Burçak Evren Koleksiyonu)
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Resim 22 - 23 -24 -25. Raimondo D’Aranco’nun özgün çizimleri (Udine Kent Müzesi Arşivi)

Resim 26 - 27. İnşa edilen caminin 
projeden farklı olan bölümlerinin tespiti

Resim 28. Patroclo Kampanakis Çizimleri 
(Cephe ve planlar)

Resim 29. Patroclo 
Kampanakis Çizimleri

Resim 30. Otto Wagner’in Postsparkkasse Binası (Viyana) 
Resim 31. Postsparkkasse Binası cephe kaplama detayı
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Resim 32. 
Otto Wagner’in 
Steinhof Kilisesi 
(Viyana – 
1905)    Resim 
33. Steinhof 
Kilisesi cephe 
kaplamasından 
detay

Resim 34 -35 
-36 -37. Viyana 
Karlsplatz
 Metro 
İstasyonları’ndan 
detaylar 



140 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2013

Kasımpaşa, Sinan Paşa Camii 
Sadece beden duvarları korunmuş olan 
camiye betonarme üst örtü sistemi ve 
son cemaat mekanı eklenmiş, minare 
de betonarme olarak tamamlanmıştır.
Caminin şadırvanı bugün Hüseyin Ağa 
Camii’nin avlusunda yer almaktadır. 
Caminin restitüsyon çalışmaları için; 
Encümen Arşivi’nde 1950’li yıllarda, 
caminin kadro haricinde bırakıldığı 

döneme ait fotoğraflarına ulaşıldı. 
Fotoğraflarda ahşap direklerin/dikme-
lerin oturduğu kaideler görülmektedir. 
Kazı sırasında ise özgün taş kaideler 
bulundu. Kalıntı rölövesinin ardından, 
fotoğraflardan  yararlanılarak 1950’li 
yılların restitüsyon projesi hazırlandı. 

Dönem analizi çalışmaları kap-
samında aynı dönemde inşa edilmiş, 
benzer nitelikteki camilerin detay 

Resim 38 - 39 - 40. Kasımpaşa Sinan Paşa Camii’den görünümler

Resim 41 - 42. Cami’nin 1950’li yıllara ait foroğrafları 
(Encümen Arşivi)

Resim 43 - 44. Plan ve görünüş 

Resim 45. Perspektif Çizimi 
yöntemi ile Encümen Arşivi 
fotoğrafından yararlanılarak 
son cemaat yeri dikmelerinin 
saptanması
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Resim 46 - 47. Plan ve cephe görünüşü 1949 yılı fotoğraflarından yararlanılarak çizilmiştir

Resim 49 - 50. 
restitüsyon 
çizimleri; plan 
ve görünüş

Resim 48. 
Dönem analiz 
paftası

özellikleri, mimari öge özelliklerinin 
yansıtıldığı bir pafta hazırlandı. Koso-
va’da bu camiye ikizi kadar benzeyen 
bir başka camiye ulaşıldı. Handaniye 

Cami i restitüsyon projesi için güzel 
bir örnek teşkil etti. Rekonstrüksiyon 
uygulamasında ise ortaya çıkartılan 
özgün kaideler kullanıldı.
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Resim 51. Sinan Paşa Camii’nin ahşap 
dikmeli son cemaat mekanı (2010)

Resim 53. Fatih Camii, James Robertson 
1860’lı yıllar

Resim 55- 56 . Fatih Camii’nin revakları onarım sonrası görünümü (2013)

Resim 52. Sinan Paşa Camii’nin iç 
mekanından görünüm

Resim 54. fatih Camii’nde onarım; 
betonarme saçak yapımı, 1950’li yıllar 
(Foto Hikmet)

özgün taş 
kaideler
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Resim 57. Üsküdar, Atik Valide Külliyesi 
vaziyet planı

Resim 58 - 59. Tabhanenin sökülmüş olan 
özgün sütun ve sütun başlıkları

Resim 60 - 
61. Tabhane 
özgün revak 
bölümü 
yıkılmadan 
önceki 
durumu

Resim 63. 
Tabhanenin 
yıkılan 
revak 
bölümü

Fatih Camii 
Rekonstrüksiyon çalışmaları; kötü ve 
yanlış koruma uygulamaları sonucu 
kaybedilen mimari öğelerin yeniden 
kazanılması şeklinde de karşımıza 
çıkıyor...Fatih Camii’nin betonarmeye 
çevrilmiş olan revakları özgün şekline 
tekrar döndürüldü... 

Atik Valide Külliyesi
Atik Valide Külliyesi’nden bir başka 
restitüsyon - rekonstrüksiyon çalış-
ması... Külliye’nin tabhane kısmın-

da yer alan revak bölümünün bir 
kanadı bir dönem yıkılmıştır. Özgün 
elemanlar (sütunlar ve başlıklar) 
yapının başka bir mekanında yerde 
yatar vaziyette bulunmuş, yapının 
üzerinden okunan izlerden (tonoz 
seviyesi vb.) de yararlanılarak özgün 
elemanlar yerlerine monte edilerek 
revak oluşturulmaya başlanmıştır. 
Kemerler ve tonoz örtü inşa edildik-
ten sonra kurşun kaplanarak kısmi 
rekonstrüksiyon uygulaması tamam-
lanmıştır. 
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Resim 64. Revak tonoz örtüsünün izleri

Resim 70. Revak kemerlerinin örülmesi 

Resim 65. Tabhanenin revak bölümünün 
yeniden inşası 

Resim 71. Revak tonoz örtüsünün yeniden örülmesi

Resim 66 - 
67 - 68 - 69. 
Sütunların 
ayağa 
kaldırılması, 
sütun 
başlıklarının 
gergi 
demirleri ile 
birleştirilmesi
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Resim 72. 
Revak tonoz 
örtüsünün 
yeniden 
örülmesi

Kanlıca Sipahiler Ağası   
Mehmet Emin Ağa Yalısı 
Boğaziçi öngörünüm bölgesinde yer 
alan örnek bir uygulama Kanlıca 
Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa 
Yalısı... Boğaziçi öngörünüm böl-
gesinde restitüsyona dayalı rekons-
trüksiyon uygulamaları yapılabilmesi 
mümkün...Temel kazıları yapılarak, 
kalıntıların rölövesi hazırlanmıştır. 
Bulunan tüm fotoğraflardan pers-

pektif çizimleri hazırlanarak plana 
geçiliyor. Aynı noktalardan fotoğraf 
çekimleri de yapılarak fotoğrafların 
gerçekliği ispatlanmıştır.

Puanlama sistemi; Boğaziçi ön gö-
rünüm bölgesindeki yapıların rekons-
trüksiyon uygulamalarında belirli bir 
standardın sağlanabilmesi amacıyla 
bazı kriterlerin saptandığı, puanlama 
esasına dayalı denemeler yapılmıştır. 
Buna göre*;

Güncel konumunun rekonstrüksiyona uygunluğu 40

Ön cephe fotoğraflarının olması 40

Literatürde rölöve ve restitüsyon projelerinin olması 40

İç ve yan cephelere ait fotoğraflarının olması 20

Mimarlık ve/veya sanat tarihi açısından önemli olması 20

Ölçülü kroki-plan-harita-vb. gibi belgelerinin olması 20

Tarihsel önemli olaylarla veya kişilerle ilişkili olması 20

* Atalan, Özlem, 2007, Boğaziçi Kıyı Yerleşmelerinin Tarihsel Değişim Süreci ve Koruma Yöntemleri Üzerine Bir 
Araştırma; Ortaköy Kuruçeşme Sahili, Doktora Tezi, YTÜ, İstanbul. 
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Hanedana veya merkezi yönetime ait olması 20

Hava fotoğraflarının olması 20

Tarihsel belgelerde yer alması 10

Gravür-resim vb. gibi belgelerin olması 10

İlk üç kriter en önemlileri... Hepsinin bir arada olma şartı yok. Bu kriterle-
re temel kalıntı rölövesini de eklemek gerekmektedir.

Resim 73. Kanlıca Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı rölöve - restitüsyon ve 
restorasyon projesi
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Resim 75. Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı restitüsyon çalışması 

Resim 74. 
Sipahiler 
Ağası Mehmet 
Emin Ağa 
Yalısı fotoğraf 
üzerinden 
perspektif 
çalışması

Resim 74’te hazırlanan paftada fotoğraftan yapılan çıkarımlara ilişkin; “Cumbaların birbirlerine 
oranları doğru mu?” sorusu cevaplanmaya çalışılmıştır.
1. Körfez 1 no’lu fotoğraf üzerinden yapılan perspektif çalışmasıyla cumba oranları ve pencere yerleri 
belirlenmiştir. Fotoğraf üzerinden f1 ve f2 kaçış noktaları bulunmuştur ve noktaların levha üzerinde geldiği 
noktalardan çıkarılan görme ışınları dik birleştirilerek bakış noktası bulunmuştur. Bakış noktası ve fotoğraf 
üzerindeki doğrultular birleştirilerek plan izleri ortaya çıkarılmıştır. 
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Resim 76. 
Sipahiler Ağası 
Mehmet Emin 
Ağa Yalısı 
restitüsyon 
çalışması

Dresden, Frauen Kirsche /   
Frauen Kilisesi (1726-1743)
Dresden’den önemli bir örnek... 13-15 
Şubat 1945’te bombalama sonucu yıkı-
lan Frauen Kilisesi’nin yeniden inşası 
uzun yıllar tartışılmıştır. Kilisenin 
yeniden yapım serüveni 1994-2003 

yılları arasında gerçekleştirilmiştir. 
Rekonstrüksiyonda çağdaş malzemenin 
güçlendirme amaçlı kullanılmasının 
bir örneğini bu uygulamada görebiliyo-
ruz. Yapılması planlanan uygulamalar 
hakkında kamuoyunun bilgilendiril-
mesi oldukça önemli... 

Resim 78. 
Bombardımanın 
ardından 
Dresden 
(1945 sonrası)

Resim 79. 
Bombardımanın 
ardından 
Dresden 
(1945 sonrası)

Resim 77. Dresden, Frauen Kilisesi 
(1945 öncesi)
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Berlin Sarayı
Berlin Sarayı bombalama sonucu 
yok olan bir başka bina... Proje-
nin gerçekleştirme aşamalarına 
baktığımızda;yapının üç cephe-
sinde rekonstrüksiyon uygulaması 
yapılırken, diğer cephesinde ise uy-
gulama serbest bırakılarak çağdaş 
yorumlamaya izin verilmiştir. Bu 
yapıda da yine kamuoyunun bil-
gilendirilmesine son derece önem 
verilmiştir...

Resim 80. Rekonstrüksiyonda 
çağdaş malzemenin kullanımı

Resim 83-84. Eski–yeni malzeme arasındaki görsel farklılık 

Resim 81. Dresden, 
Frauen Kilisesi Kesiti 

Resim 82. Dresden, 
Frauen Kilisesi metal gergi 
elemanları

Resim 85 
Resim 86. 
Dresden, 
Frauen 
Kilisesi iç 
mekan

Resim 87 - 
88. Berlin 
Sarayı 
yıkılmadan 
önce 
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Resim 89. Berlin Sarayı’nın 
bombalanması (1945 - 1950)

Resim 90. İtalyan Mimar Franco Stella’nın 
projesi - plan 

Resim 91. İtalyan Mimar Franco Stella 
2007 yılında yapılan seçmede birincilik 
ödülünü almıştır

Resim 94. Berlin Sarayı rekonstrüksiyon 
projesi render

Resim 95. Berlin Sarayı rekonstrüksiyon 
projesi kesiti

Resim 92 - 93. Berlin Sarayı 
rekonstrüksiyon projesi 3B model ve 
maket çalışması
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Resim 96 
-97 -98 -99.  
Cephedeki 
orijinal 
heykeller 
ve cephe 
elemanlarının 
yeniden 
üretimi

Resim 100. hazırlık ve bilgilendirme 
çalışmaları

Resim 101 - 102. Hazırlık ve Bilgilendirme 
Çalışmaları

Resim 
103 - 104. 
Fuggerei 
sosyal konut 
yerleşkesi
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Fuggerei
Oldukça ilginç bir rekonstrüksiyon 
örneğini ise Fuggerei’da görmemiz 
mümkün... Fuggerei dünyanın en eski 
sosyal konut yerleşmesidir. Düşük ge-
lirliler için tasarlanmış olan bu yerleş-
keyi tekrar inşa etme gereği duyulma-
sı... Maketler hazırlanarak bu bölgenin 

rekonstrüksiyon projesi hazırlanıyor. 
Şu anda yerleşke müze olarak gezile-
bilmekte...Fiziksel ortamın yanı sıra 
yaşam koşulları - dar gelirliler yaşama-
sı, sabah ve gece kapıların kapanması 
- aynı tutulmuş... Son örnek olarak; 
Venedik’teki Fenice Tiyatrosu yandık-
tan sonra yeniden inşa edilmiştir.

Resim 105 - 
106 -107 -108. 
Augsburg 
1938 - 1941 
(bombardıman 

öncesi)

Resim 109. 25-26 
Şubat 1944’te 
Augsburg Hava 
Bombardımanı 
gerçekleştiriliyor. 
(594 Müttefik Savaş 

Uçağı, 246 Büyük, 

820 Küçük Yangın) 

Resim 110. Mimar 
F. Pöllnitz, 
bombalama 
sonrası Fuggerei 
maketi - 1948
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Değerlendirme;
Savaşlar ve afetler gerçekleştiği, 
çeşitli nedenlere bağlı olarak kül-
tür varlıklarına ve kent dokularına 
müdahaleler devam ettiği müddetçe 

rekonstrüksiyon uygulamalarının 
gündeme gelmesi ve uygulanması 
kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. 

Rekonstrüksiyon uygulamalarının 
öncesinde, rekonstrüksiyon kavra-

Resim 111.  
Fuggerei 
-Tarihsel 
Gelişimi

Resim 112 - 113. 
Rekonstrüksiyo 
sonrası 
Fuggerei 
sosyal konut 
yerleşkesi

Resim 114 - 
115. Fenice 
Tiyatrosu 
Venedik (1792 – 

2004)
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mının koşulsuz bir ön kabul ile ret 
edilmesi yerine kamuoyunun hassasi-
yetleri ve beklentileri doğrultusunda 
irdelenmesi, kamuoyunun bilgilen-
dirilmesi ve buna bağlı olarak des-
teğinin alınması ayrıca anıtın kendi 
öz niteliklerinin değerlendirilmesi 
öncelikli hususlar olmalıdır. 

Rekonstrüksiyon projelerinin uygu-

lamaya konmasında önemli olan bir di-
ğer husus, rekonstrüksiyon projesinin, 
doğru belge ve bilgilere dayanılarak ha-
zırlanacak olan bir restitüsyon projesi-
ne dayanmasıdır. Özgün konumunda, 
geleneksel yapım teknikleri ve malze-
meleri kullanılarak gerçekleştirilecek 
olan rekonstrüksiyon uygulamalarının 
kalitelerinin yükseleceği açıktır.  
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İSTANBUL, ÇATALCA, NAKKAŞ KÖYÜ CAMİİ:  
2011-2012 ONARIMLARI

Nakkaş Camii, İstanbul-Çatalca İlçesi’nin yaklaşık 10 km kuzeyin-
de bulunan Nakkaş Köyü’ndedir. Halen kullanılmakta olan yapı, geçmişte 
onarımlar geçirmesine rağmen 16. yüzyıldan günümüze önemli izler taşıyan 
ve özgünlüğünü büyük ölçüde koruyan bir eserdir. Cami, tümü kurşun örtülü 
olan ahşap çatısı, çift son cemaat yeri ve kuzeydoğu yönündeki mihraplı yan 
sofası ile ilginç ve ünik bir düzenleme göstermektedir. Özellikle 10 sütunlu 
giriş (kuzeybatı) cephesi, ritmik yapısı ve asimetrik kurgusu ile dinamik bir 
anlatıma sahiptir.

Bu çalışmada, 2007 senesinde yapının belgeleme çalışmasıyla başlayan 
ve sonrasında 2011 yılında yapının onarımıyla devam eden süreçte, yerinde 
yapılan incelemelerde elde edilen bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgiler, yapının 
mimari özellikleri, yapımda kullanılan yapım malzemesi ve teknikleri, uygu-
lama öncesinde yapıda tespit edilebilen hasarlar ve uygulama sürecinde, resto-
rasyon projesinde tanımlanan bazı onarım müdahalelerini kapsamaktadır.

ISTANBUL, ÇATALCA, NAKKAŞ KÖYÜ MOSQUE: 2011-2012  
RESTORATİON STUDIES

Nakkaş Mosque is located in Nakkaş village, a small rural sett-
lement. Approx. 10 km. north of Istanbul-Catalca. The building reflects 
traces of 16th century Ottoman construction tradition and still preserves its 
authenticity in spite of several repair works in its long history. It presents 
a unique and interesting layout; a main space, adouble portico, a side aisle 
on the northeastern part with its mihrab, an ablution fountain and alead 
covered timber roof, which embraces whole structure. It is also worth menti-
oning the colonnaded front facade of the mosque with its dynamic statement 
through rhythmic character and asymmetric setup.

In this paper, data provided through investigations in the site, during the 
period between documentation campaign in 2007 and repair works in 2011, 
is presented. This data includes; information on architectural and structural 
characteristics of the monument, construction techniques and materials, visib-
le damages according to detailed documentation and finally some intervention 
proposals defined in the conservation project for the protection of monument, 
which afterwards came into application during the repair works.

      ÖZET 

Umut Almac 1

Zeynep Ahunbay 2

1 Dr. Umut Almac, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, e-posta:  almacum@itu.edu.tr
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    1. Giriş
Nakkaş Camii, İstanbul-Çatalca İlçe-
si’nin yaklaşık 10 km kuzeyinde bulu-
nan Nakkaş Köyü’nde bulunmaktadır. 
Yapı, 16. yüzyıldan günümüze önemli 
izler taşıyan bir eserdir.

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 
Bölümü “MIM 421 Rölöve ve Resto-
rasyon Stüdyosu” lisans dersi kapsa-
mında, 2006-2007 yaz yarıyılında, 
Prof.Dr. Zeynep Ahunbay yürütücülü-
ğünde, Ar.Gör. Betül Ekimci, Ar.Gör. 
Umut Almaç ve lisans öğrencileri 
Müge Okutman, Emel Özertan, Dilek 
Ulutaş ve Celalettin Aksoy tarafın-
dan oluşan ekip, yapıyı belgelemiştir. 
Özgünlüğünü büyük ölçüde koruyan 
yapıda, gözle tespit edilebilen hasar-
lar çizimlere ve raporlara aktarılmış 
ve sonrasında yapının korunması 
için koruma önerileri hazırlanmıştır. 
Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde, 
hazırlanan belgeler Koruma Bölge 
Kurulu’na teslim edilmiş ve İl Özel 
İdaresi’nce yapının bakım ve onarımı-
nın yapılabilmesi için resmi işlemler 
tamamlanmıştır. 2011 yılında başla-
nan onarım çalışmalarında, planlanan 
müdahalelerin büyük kısmı tamamlan-
mış, ancak İl Özel İdaresi tarafından 
sağlanan kaynağın tükenmesi nedeniy-
le, çalışmalara ara verilmiştir. 2014 
yılında sağlanan ek bütçe ile yarım 
kalan çalışmaların tamamlanması 
planlanmaktadır.

2. Tarihçe
Yapının içinde bulunduğu yerleşimin 
adı, 15. yüzyılda yaşamış bir nakka-
şa dayanmaktadır. Prof.Dr. Süheyl 
Ünver, konuya ilişkin araştırma ve 
yayınlarında, Fatih’in Çatalca’nın Kut-
lubey ve İnceğiz köylerini Nakkaş Şeyh 
Mustafa’ya verdiğini ifade etmiştir. 

Sanatkarın evinin bulunduğu ve cami-
sini yaptırdığı yer Baba Nakkaş Köyü 
olarak anılmaktadır. Nakkaş Şeyh 
Mustafa / Baba Nakkaş’ın Arapça vak-
fiyesinde geniş topraklarını kurduğu 
vakfa gelir sağlamak üzere bağışladığı 
yazılıdır. Ünver, Nakkaş köyündeki 
ilk caminin 1476 tarihinde yapıldığını 
ileri sürmektedir. 

Kapısı üzerindeki kitabeye göre 
Nakkaş Köyündeki cami 989H./ 1581 
tarihlidir. Kitabede, camiyi yaptıranın 
Baba Nakkaş olduğu, daha sonra Ömer 
Osman-ı Can tarafından onarıldığı 
belirtilmiştir: 

Ayvansarayi Hüseyin Efendi, Hadi-
katü’lCevami’de “Nakkaş Karyesindeki” 
cami, çeşmeler, mektep ve hamamdan 
oluşan külliyenin Yeniçeri Efendisi 
Mehmet Sa’id bin İbrahim Efendi tara-
fından yaptırıldığını ileri sürmektedir.

Nakkaş Köyü Camiinin kıble du-
varının önünde bir açık türbe bulun-
maktadır. Taşında bir tarih ve yazı 
bulunmayan mezarın Baba Nakkaş’a 
ait olduğu ileri sürülmektedir.

Baba Nakkaş Camii ve Haziresi 
İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu tarafın-
dan 1997 yılında tescil edilmiştir.

3. Yapıya İlişkin Bilgiler
Cami, geniş bir bahçe içinde yer al-
maktadır (Resim 1). Arazinin eğimli 
olması nedeniyle, bahçe sınırlarının 
büyük bölümü taş bir duvar ile çevri-
lidir. Bahçenin güneydoğu tarafında, 
caminin kıble duvarı ile sınırlanan 
ve içinde 18. - 19. yüzyıllara ait çok 
sayıda mezar bulunduran büyük bir 
mezarlık (no:5)vardır. Güneyde, bahçe 
duvarına bitişik ve köy meydanına 
doğru bakan eski bir çeşme (no:7) 
bulunmaktadır. 
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Nakkaş Camii, ana mekân, çift son 
cemaat yeri ve kuzeydoğuda ana mekâ-
na paralel uzanan mihraplı yan sofaya 
sahiptir (Resim 2). Bu mekanlara, 
kuzeyde şadırvan, güneybatıda minare 
ve gasilhane-dershane? bitişmektedir. 
Farklı işlevlere sahip tüm bu mekan-
lar, kurşun kaplı ahşap bir çatı altında 
toplanmıştır.

Caminin iç mekanı 10.75x9.40 m 
ölçülerinde dikdörtgen plana sahiptir. 
Mekan, çıtalı ahşap düz tavanlıdır. 
Yaklaşık 90 cm kalınlığındaki horasan 
derzli moloz taş örgülü beden duvarla-
rında iki sıra pencere açığı bulunmak-
tadır (Resim 4). Alt dizideki pencereler 
kireçtaşı sövelidir. Duvarlar, iç mekan-
da çimento esaslı sıva ile kaplıdır. Ana 
mekanda, yaklaşık 1.60 m genişliğinde 

ve giriş duvarına paralel ahşap kadın-
lar mahfili bulunmaktadır (Resim 2). 
Ahşap minber, kürsü, kapı ve pencere 
kapakları gibi dekoratif özellikleri olan 
ayrıntılar ahşap malzeme kullanılarak 
yapılmıştır.

Cami ana mekanını tanımlayan 
taşıyıcı duvarlar, kuzeybatı yönünde 
uzatılarak son cemaat yerini iki kena-
rından sınırlamaktadır (Resim 2).Son 
cemaat yerinin kuzeybatı kenarında taş 
kaideler üzerine oturan 6 adet ahşap 
dikme bulunmaktadır. Ahşap dikmele-
rin uzunluğu 4 metrenin üzerindedir. 

Caminin kuzeydoğu duvarına 
bitişik yan sofası, 5 adet taş sütun ile 
bahçeden ayrılan yarı açık bir mekan-
dır (Resim 2). Kıble duvarında mu-
karnaslı mihrap nişi bulunmaktadır. 

Resim  1. Vaziyet Planı3 Resim  2. Zemin kat planı, +2,00m.

1 Çalışmada kullanılan çizimler, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde hazırlanan çalışmadan alınmıştır.



158 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2013

Resim 3. Kuzeybatı cephesi, 2007 Resim  4. Güneydoğu cephesi, 2007

Mekan, çatı eğimini gösteren çıtalı 
ahşap tavana sahiptir. Yan sofa ve son 
cemaat yerlerinin döşemesi kireçtaşı 
kullanılarak kaplanmıştır.

Dış son cemaat yeri, caminin tüm 
kuzeybatı cephesi boyunca uzanmakta, 
doğu ucu şadırvanın bulunduğu kırma 
çatılı bölüme dayanmaktadır (Resim 
3). Dış son cemaat yeri kuzey yönün-
de eşit aralıklarla dizilmiş kireçtaşı 
sütunlar ve parapetlerle sınırlanmak-
tadır. Marmara mermerinden imal 
edilmiş çokgen biçimli şadırvan, yapı-
nın kuzey köşesinde, son cemaat yeri 
ile bağlantılı kare bir mekan içinde 
bulunmaktadır.

Minare, yapının güneybatı duva-
rına bitiştirilmiştir (Resim 2). Girişi, 
iç mekanın batı köşesindeki kapıdan 
sağlanmaktadır. Duvar örgüsü dıştan 
kesme taş, içte ise kaba yonu tekniğin-
dedir (Resim 3).

4. Tespit Edilen Hasarlar
Yerinde yapılan incelemelerde gözle 
tespit edilebilen hasarlar 3 ana başlık 
altında toplanmıştır.

4.1. Strüktürel Hasarlar
Yapının kıble duvarının güney kö-
şesinde bir çatlak bulunmaktadır. 
Güneydoğu duvarının zemin kotunda 
pencere hizasından başlayarak, duvarın 
saçak hizasına kadar yükselen çatlağın, 

yapının güney tarafında gerçekleşen 
zemin oturmalarından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 2001 yılında, ya-
pının bu bölümünde onarım yapıldığı 
bilinmektedir. Yapılan sağlamlaştırma 
harcamalarına ilişkin açıklamalar bu-
lunmakla birlikte, uygulama sırasında 
yeterince fotoğraf çekilmemiş veya 
arşive girmemiştir. Dolayısıyla, onarı-
mın kapsamı hakkında detaylı bilgilere 
ulaşılamamıştır.

Dış son cemaat yeri kuzeybatı cep-
hesi ve yan sofa kuzeydoğu cephesinde 
sıralanan taş sütunların, parapet ve 
dolgu duvar seviyelerinde çatlaklar bu-
lunduğu tespit edilmiştir (Resim 5 ve 
Resim 6). Her iki cephede de sütunla-
rın arası, dış son cemaat yerinde özgün 
kireçtaşı parapetlerle, yan sofada ise 
sonradan yapılan dolgu duvarlarıyla 
kapatılmıştır. Kısmi dolgu duvarları 
nedeniyle taş sütunlar, kısa kolon 
durumuna düşmektedir. Depremle 
ilişkili kesme kuvveti, taş sütunlarda 
tespit edilen çatlakları ortaya çıkarmış 
olmalıdır.

2007 yılında yapılan belgeleme 
çalışması sürecinde, ahşap çatıda gözle 
algılanabilir deformasyonların oldu-
ğu tespit edilmiştir. Ancak, kurşun 
kaplamanın kaldırılarak, ahşap çatı 
sisteminin doğrudan incelenmesi, 
2011 yılında onarım uygulaması ön-
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cesinde mümkün olabilmiştir. Mevcut 
çatı konstrüksiyonu, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından 1990’lı yıllarda 
yürütülen onarım çalışmalarında inşa 
edilmiştir. Yeniden yapımda, daha 
önceki dönemlere ait sağlam kalabilen 
birkaç ahşap çatı elemanının tekrar 
kullanıldığı dikkati çekmiştir. Yapının 
mevcut ahşap çatısındaki en önemli 
hasar deformasyonlardır (Resim 7 ve 
Resim 8).

Önceki onarımlarda, çatının taşıyıcı 
sistem şemasının iyi kurgulanmaması, 
yetersiz kesite sahip ahşap elemanların 
kullanılması ve birleşim detaylarındaki 
hatalar nedeniyle mevcut hasarların or-
taya çıktığı düşünülmektedir. Bununla 
birlikte, kurşun kaplama altına geçen 
su nedeniyle çatının bazı bölümlerinde 

ahşap malzemenin çürüdüğü ve özel-
likle kaplama tahtalarının taşıyıcılığını 
yitirdiği tespit edilmiştir. 

4. 2. Malzeme Bozulmaları, 
Rutubet vb.
Duvarların ve minarenin boşalan derz-
lerinde otların büyüdüğü, beden duvar-
larında örgüdeki bağlayıcı harcın yer 
yer ayrıştığı, ayrıca duvar örgüsündeki 
kaba yonu taşların arasında boşlukla-
rın bulunduğu tespit edilmiştir. 

Caminin eğimli bir arazi üzerine 
yerleşmesi nedeniyle özellikle doğu 
yönündeki yamaçtan gelen sular ze-
minden yükselen nem sorununa neden 
olduğu görülmüştür. Çatıdaki delinmiş 
kurşun levhalardan, iç mekana suyun 
girdiği belirlenmiştir.

Resim  5. Kuzeybatı cephesi                                          

Resim  7. Kuzeybatı cephesi Resim  8. Kuzeydoğu cephesi, 2007

Resim  6. Kuzeydoğu  
cephesi, 2007
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Resim  9. Yeni ahşap çatı önerisi, kesit                          Resim  10. Yeni ahşap çatı önerisi, perspektif

4. 3. Ekler ve Diğer Müdahaleler 
(Kötü Onarımlar vb.)
Cami iç ve dış mekanında kablolar, 
gelişigüzel  borular, ekler bulunmakta-
dır. Caminin görünümü bu müdahale-
lerden olumsuz etkilenmektedir.  

Son onarımda cepheler koyu renkli 
ve karışımı uygun olmayan bir harçla 
derzlenmiştir. Son cemaat yerinde 
zemine yakın kesimde bozulan taşlara 
ise çimentolu harçla yama yapılmış-
tır. Ahşap ögeler- sütunlar, pencere 
kapakları ve tavanlar kalın ve uygun 
olmayan renkte yağlıboya tabakala-
rıyla örtülüdür. Mihrabın taş dokusu 
da mermer görünümlü yağlıboya ile 
kapatılmıştır.

5. Onarım Çalışmaları
Uygulama işi öncesinde, yapının dış 
koşullardan en az şekilde etkilenmesi 
ve yağışlı havalarda onarım çalışmala-
rının devam ettirilebilmesi amacıyla, 
geçici bir koruyucu ahşap çatı inşaa 
edilmiştir.

Strüktürel Problemlere İlişkin 
Onarımlar
Çatıdaki hasarlara ilişkin onarım uy-
gulaması öncesinde elde edilen veriler, 
ahşap strüktürün bütünüyle yeniden 
kurgulanması ve kurşun kaplamanın 
yenilenmesi gerektiğini işaret etmiştir. 

Yeni çatı için ana mekânda, mevcut 
durumdaki iki makas yerine, üç adet 
makas kullanılması önerilmiştir. Böy-
lece her bir makas üzerindeki yük azal-
tılmış, makaslar arasındaki aşıkların 
kesit yüksekliği küçültülerek mevcut 
çatı eğimi korunarak makasların daha 
dik olması sağlanmıştır (Resim 9). 
Bununla birlikte, tavan kaplamasını 
taşıyan bırakma kirişlerinin boyları kı-
saltılmış, böylece bu kirişlerde sehim-
ler azaltılmıştır. Çatının kıble duvarı 
tarafında eğik mahya (sırt) merteğinin 
uzunluğu yaklaşık 7 metreye ulaş-
maktadır. Bu uzunluktaki ahşap bir 
eleman en az iki ayrı parçanın birleş-
tirilmesiyle oluşturulabilir. Birleşimin 
daha sağlıklı olması ve ahşap kirişte 
sehim şartının sağlanabilmesi için 
desteklenmesi gerekmiştir. Bu amaçla, 
çatının kırıldığı noktadaki üçgen ma-
kas ile kıble duvarı arasına ahşap bir 
trapez makas konulması önerilmiştir 
(Resim 10). Böylece bırakma kirişleri-
nin geçtiği açıklık da ikiye bölünmüş 
olacaktır. Çatı makaslarına ilişkin 
diğer bir öneri, mahyanın kuzeybatı 
ucunda duvarın 20 cm ötesinde bulu-
nan mevcut makasın kaldırılarak yeni 
makasın yığma duvar üzerine oturtul-
masıdır. Kurşun örtü altındaki ahşap 
kaplama ve tavan kaplaması dışındaki 
tüm ahşap çatı elemanları, sabit ve 
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hareketli yükler etkisinde gerilme ve 
sehim koşullarını sağlayacak biçimde 
yeniden boyutlandırılmıştır.

Dış son cemaat yeri kuzeybatı cep-
hesi ve yan sofa kuzeydoğu cephesinde 
sıralanan taş sütunların,levha ve dolgu 
duvar seviyelerinde tespit edilen çat-
laklarla ilgili olarak, hasarlı elemanlara 
doğrudan bir müdahale edilmemiştir. 
Taş sütunlar ile parapetler arasındaki 
çimento esaslı dolgular temizlenerek, 
herhangi bir zorlamada daha kolay 
deforme olabilecek alçı ve organik 
malzeme katkılı kireç esaslı bir harç ile 
doldurulmuştur.

Malzeme Bozulmaları ve Rutu-
bet Sorununa İlişkin Onarımlar
Yapıda kullanılan malzemelere ve 
tespit edilen bozulmalarına ilişkin ana-
litik bilgilerin elde edilmesi amacıyla, 
yeter sayıda malzeme numunesi,  İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi, Koruma 
Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, 
Konservasyon ve Restorasyon Labora-
tuvarı’nda analiz edilmiştir. Onarım-
larda kullanılan malzeme içerikleri, 
söz konusu rapordan elde edilen bilgi-
ler ışığında belirlenmiştir.

Kuzeydoğu yönündeki yamaçtan 
gelen yüzey suları şadırvan ve yan sofa 
duvarlarında yarattığı problemlerle 
ilişkili olarak, yapının beden duvarları 
çevresinde yeni drenaj sistemi yapıl-
mıştır.

Ekler ve Kötü Müdahalelere 
İlişkin Onarımlar
20. yüzyıl onarımlarında, uygun olma-
yan malzeme, renk ve doku kullanıla-
rak yapılan duvar derzleri, bütünüyle 
temizlenmiş ve yenilenmiştir. Ayrıca, 
çimento esaslı sıvalar ve niteliksiz plas-
tik onarımların tümü kaldırılmıştır. 

Mekanların bütünlüğünün ve cep-
helerin asıl karakterinin ortaya çıkarıl-
ması için sonradan eklenen niteliksiz 
kısımlar kaldırılmıştır. Yan sofayı 
son cemaat yerinden ayıran bölme ve 
kuzeydoğu duvarındaki sütunların 
arasını kapsatan plastik esaslı doğra-
malar bu kapsamda temizlenmiştir 
(Resim 11, Resim 12). Ayrıca şofben, 
elektrik kabloları, su boruları gibi dış 
son cemaat yerinin görünümünü bozan 
tesisat kaldırılmıştır.

Ahşap tavandaki kahverengi ve bej 
yağlıboya tabakaları kaldırılarak, altla-

Resim  11. 
Yan sahın, 

2007

Resim  12. 
Yan sahın, 
2012
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rından eski boya katmanları araştırıl-
mıştır. Onarımlarda, ahşap dikmelerin 
ve tavanların 16. yüzyıl renk düzenine 
kavuşturulması önerilmiştir. Tavanda 
kırmızı boyayla zemin oluşturulması 
ve üzerindeki çıtaların yeşil renkte 
olmasıyla, iç mekanın tarihi dönem 
havasını canlandırmaya katkıda bulun-
duğu düşünülmektedir.

Mihrabın ve pencere kapaklarının 
üstlerindeki yağlıboyalar da sökülerek 
altlarındaki dokular ortaya çıkarıl-
mıştır (Resim 13 ve Resim 14). E.H. 
Ayverdi’nin Nakkaş Camisi’yle ilgili 
olarak yayınladığı resimler arasında 
mihrap boyasız olarak görünmektedir. 
Dolayısıyla mihrap üzerindeki yağlıbo-
ya katmanları temizlenerek, yalın taş 
dokusu çıkarılmıştır. Pencere kapak-
larının boya söküm işlerinden sonra, 
ahşap ve metal elemanlarının gerekli 
onarımları yapılmıştır.

6. Sonuç
Nakkaş Camii, İstanbul’un yakın 
çevresinde bulunan önemli bir eserdir. 

Korunması, daha fazla kişi tarafından 
tanınması ve çevresindeki doğal ve 
arkeolojik değerlerle birlikte bir ziyaret 
programına girmesi, doğa yürüyüşleri 
ve kültürel turizm açısından önemlidir. 

Onarım çalışmaları kapsamında, 
çatıdan su girişinin durdurulması ve 
zamanla aslından farklı renkte yağlı 
boyalarla, özgün etkisini yitiren ahşap 
dikme ve tavan elemanlarının bakım 
onarımdan geçirilerek, yeniden 16. 
yüzyıla uygun renklere boyanarak 
sunulmasının, bu değerli eserin sade 
güzelliğinin daha iyi anlaşılmasına 
yardım edeceği düşünülmüştür. Ayrıca 
minarenin şerefe altındaki taş dökül-
melerinin önlenmesi, serenin onarımı, 
alemin düzeltilmesi gibi küçük ayrıntı-
lar caminin daha uzun süre yaşamasını 
garanti edecektir.

Yapıda tespit edilen rutubet 
probleminin çözülebilmesi amacıyla, 
beden duvarlarına paralel bir drenaj 
sistemi teşkil edilmiştir. Bu uygulama 
sürecinde, beden duvarları kenarında 
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yapılan kazı çalışmalarında, yapının 
temel duvarlarının oldukça nitelik-
siz bir biçimde inşaa edildiği, duvar 
örgüsünde bağlayıcı harcın ayrıştığı ve 
örgüdeki moloz taşlar arasında boşluk-
lar olduğu görülmüştür. Ampatmansız 
tipteki temel duvarlarının mümkün 
olduğunca onarılmasına gayret edil-
miştir. Ancak onarım uygulamaları 
sonrasında, kıble duvarındaki mevcut 
çatlağa yerleştirilen mekanik çatlak 

ölçerin, bu duvardaki hareketin devam 
ettiğini gösterdiği tespit edilmiştir. 
2014 yılında İl Özel İdaresi tarafından 
sağlanan ek bütçe, öncelikle bu proble-
min teşhisi ve çözümü için kullanıla-
caktır. Bu kapsamda, tarihi yapıların 
temel sistemleri konusunda uzman bir 
geoteknik mühendisinden danışmanlık 
alınarak, gerekli araştırmalar yapılmış 
ve onarım önerilerin geliştirilmesi 
aşamasına gelinmiştir.
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KARGİR YAPILARDAKİ KORUMA VE ONARIM  
ÇALIŞMALARINDA DOĞAL TAŞLARIN JEO-MÜHENDİSLİK 
ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ

Kârgir  yapıların koruma ve onarım çalışmalarında, yapıda kullanı-
lan özgün doğal taşların ve değiştirilmesi gerekenlerin yerine kullanılacak 
olan alternatiflerinin yapının bulunduğu ortamdaki çevre koşullarına karşı 
jeo-mühendislik özelliklerinin belirlenmesi kaçınılmazdır. Bu özelliklerin 
tanımlanan standartlara göre laboratuar deneyleri ve analizleri ile optimal 
olarak irdelenmesi ve bu bulgulara göre yapıya uygun doğal taş seçimi başlıca 
yöntem olmalıdır. Tanımlanan bu standartlarda tariflenen deneyler ve ana-
lizler doğal taşların jeo-mühendislik özelliklerinin belirlenmesi ve kullanım 
yerlerine bağlı olarak performanslarının değerlendirilmesini sağlamaktadır. 
Standartlara uygunluk asgari yeterlilik koşulu olup, doğal taşların yapıdaki 
servis ömrünü belirlemektedir.

Bu bildiride; kârgir  yapılardaki koruma ve onarım çalışmalarında doğal 
taşların jeo-mühendislik özelliklerine başlıklar halinde değinilmiş ve bu özel-
liklerin önemi vurgulanmıştır.   

THE IMPORTANCE OF GEO-ENGINEERING PROPERTIES OF 
NATURAL STONES IN THE WORK OF THE CONSERVATION AND 
RESTORATION OF MASONARY STRUCTURES

In the work of conservation and restoration of masonry structures 
used in the construction of the original natural stones and needs to be rep-
laced instead of the alternatives that will be used the presence of structures 
against environmental conditions in determining the properties of geo-engi-
neering is inevitable. These properties are defined according to the standar-
ds of laboratory experiments and analysis, and based on these findings by 
examining the optimal structure should be the principal method of selection 
of natural stone. The experiments described in this standards are defined 
and analysis of geo-engineering properties of natural stone, depending on the 
identification and evaluation of their performance to ensure that the user is 
located.

Standards compliance is the minimum eligibility condition which deter-
mines the service life of the masonry structure of natural stone.

Anahtar Sözcükler: Doğal taş, jeo-mühendislik özellikler, koruma ve onarım, standartlar.

      ABSTRACT 

      ÖZET 

O. Serkan Angı1
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standards.

    1.Giriş
Yerkabuğundan çeşitli teknolojiler 
yardımıyla çıkarılarak kullanılan 
“Endüstriyel Hammaddeler” içinde 
“Doğal Taşlar”ın önemli bir yeri var-
dır. Doğal taş, tarihsel çağlar boyunca 
insan ile bütünleşen bir malzemedir. 
İnsan yaşamı, barınmadan, korunma-
ya, duygularını, mesajlarını geleceğe 
aktarmadan ve sonsuza yolculuğunda 
da bedenini emanet etmeye kadar, 
sağlamlığın ve güvenin simgesi olan 
doğal taş ile iç içedir. Doğal taş, ilkel 
insandan günümüzün çağdaş insanına 
kadar yaşamı boyunca şekil ve işlev 
değiştirerek sürekli kullanılagelmiş-
tir. Anadolu’da, Hitit, Eski Yunan, 
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osman-
lı uygarlıkları dönemlerinde doğal 
taşlarla yapılmış, benzersiz anıtsal 
kârgir  eserler bulunmaktadır. Bu 
eserlerde doğal taşlar, işlenebilirlik, 
dayanıklılık, koruyuculuk, yalıtıcılık, 
iyi parlatılabilirlik, görünüm, farklı 
renk-desen çeşitliliği ve taşıdığı estetik 
niteliklerinden dolayı; taşıyıcı (sütun, 
kemer vd.), kaplayıcı (duvar, zemin 
vd.) ve süsleyici eleman olarak yaygın 
bir biçimde kullanılmıştır.

Kârgir  yapılarda kullanılan doğal 
taşların tanımlanması (lithological 
identification), ayrışma-korunmuşluk 
durumlarının tespiti (deteriortati-
on-weathering forms) ve buna bağlı 

olarak, onarım (repairing), temizleme 
(cleaning), sağlamlaştırma (consoli-
dation) ve restorasyon (restoration) 
yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla 
yapılan önlemler ve işlemlere koruma 
(conservation) çalışmaları adı veril-
mektedir.

Koruma çalışmalarının amacı ise, 
insanın kültürel geçmişinin belgeleri 
olan tarihi eserlerin, mümkün oldu-
ğunca bozulmalarını, değişimlerini ve 
yok olmamalarını önleyerek gelecek 
nesillere aktarmaktır. 

Doğal taş kullanılarak yapılmış 
kârgir  yapılarda planlanan koruma ve 
onarım çalışmaları sırasıyla; belgeleme 
(documentation), teşhis (diagnosis), 
temizleme (cleaning), onarım (repai-
ring), sağlamlaştırma (consolidation) 
ve/veya değiştirme (replacement) aşa-
malarından oluşmaktadır. 

Bu kapsamda, yapıda kullanılan 
ve/veya kullanılması düşünülen doğal 
taşların bulunduğu çevresel koşullara 
bağlı olarak jeo-mühendislik özel-
liklerinin tanımlanması gerekmek-
tedir. Jeo-Mühendislik özellikleri; 
esas olarak doğal taşların dayanımı, 
durabilitesi, işlenebilmesi ve uygun 
kullanım alanının seçimi ile doğrudan 
ilişkilidir. Bu özellikler, tanımlanan 
standartlarda tariflenen laboratuar 
deneyleri ve analizleri yapılarak belir-
lenmektedir.

In this paper, a masonry building and repair work on the protection of 
geo-engineering properties of natural stone in the form of the title is mentio-
ned and emphasized the importance of these properties.
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2. Doğal Taşların  
Sınıflandırılması
Doğal taşlar jeolojik oluşumlarına 
göre; mağmatik, tortul ve metamorfik 
doğal taşlar olarak başlıca üç gruba 
ayrılmaktadır (Şekil 1). 

Bunun yanı sıra doğal taşlar; jeo-
lojik özelliklerine, üretim amaçlarına, 
ticari türlerine ve kullanım alanlarına 
göre de sınıflandırılmaktadır.

Jeolojik özelliklerine göre doğal taşlar;  A- 
Oluşum Kökenlerine Göre; Mağmatik, 
Sedimenter ve Metamorfik, B- Yapısal 
Özelliklerine Göre; Tabakalı, Masif, 
Foliasyonlu, C- Mineralojik ve Kimya-
sal Özelliklerine Göre; Silisli, Kar-
bonatlı ve Killi, D- Renklerine Göre; 
Açık, Ortaç ve Koyu Renkli, E- Doku-
sal Özelliklerine Göre; İnce Taneli, İri 
Taneli, Gözenekli, Damarlı, Kristalen, 

Porfirik, F- Sertliklerine Göre; Sert, 
Orta Sert, Yumuşak olarak sınıflandı-
rılmaktadır.

Üretim amaçlarına göre doğal taşlar; 
Endüstriyel Hammadde Olarak 

Doğal Taş
 Çimento Hammaddeleri
 Seramik Porselen Hammaddeleri 
 Cam Hammaddeleri
 Kireç
 Alçı
 Hafif Yapı Malzemeleri (Pomza, 

Perlit vb.)
Yapı Elemanı Olarak Doğal Taş

 Boyutlandırılmış (Blok) Taşlar
 Yontulmuş Taşlar
 Kırılmış Taşlar (Agrega)
 Örtü Taşları  (Arduvaz)
 Dekorasyon Taşları (Kayraktaşları, 

Dere çakılları, Mozaik)

Şekil 1. Doğal taşların jeolojik oluşumlarına göre sadeleştirilmiş sınıflaması.
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 Süs Taşları (Yarı Kıymetli-Kıy-
metli Mineraller) şeklinde sınıflandı-
rılmaktadır. 

Ticari türlerine göre doğal taş-
lar; uluslararası piyasada isimlen-
dirme karmaşasının önüne geç-
mek için son yıllarda “doğal taş”                                                
sektöründeki ticari sınıflama; 
A- Gerçek mermerler, B- Kireç-
taşları ve Dolomitler, C- Traver-
ten ve Oniksler, D- Granit-Diğer 
Sert taşlar, E- Kumtaşı-Kuvarsit,                                     
F- Sleyt (Kayraktaşı), G- Dekoratif 
Doğal Taşlar (Şist, Volkanik Tüf, 
Cüruf, Çakıl Taşı, Obsidyen, Yarı Kıy-
metli Süs Taşları ve Mozaik) olarak 
yapılmaktadır.

Kullanım alanlarına göre doğal 
taşlar ise; A- Kaplama Taşı, B- Döşe-
me Taşı, C- Parke ve Bordür  (Kaldı-
rım) Taşı, D- Taşıyıcı Yapı Elemanı 
( Duvar, Sütun, Kemer, Tonoz vb.), 
E- Tamamlayıcı Yapı Elemanı (Söve, 
Korniş,  Paye, Süpürgelik, Korkuluk 
vb.), F- Dekorasyon (Peyzaj) Taşı, G- 
Örtü (Çatı Kaplama) Taşı, H- Süsleme 
(Bezeme) Taşı, I- Temel Taşı (Kesme 
Taş veya Blokaj Dolgu) şeklinde sınıf-
landırılmaktadır.

3. Doğal Taşların  
Jeo-Mühendislik Özellikleri
Doğal taşların mimari projelerdeki 
kullanım alanını belirleyen bazı önemli 
özellikleri bulunmaktadır. Bunlar; ta-
şın estetik özellikleri, jeo-mühendislik 
özellikleri, bulunabilirliği ve fiyatıdır. 

Doğal taşların estetik özelliklerini; 
insanların zevk anlayışı ve modaya 
paralel olarak değişen tercih rengi, 
dokusu (desen), tane ve kristal boyu-
tu oluşturur. Özellikle renk, doğal 
taşın bileşiminde bulunan mineral ile 
yabancı maddelerin türü ve mikta-
rına göre değişiklik gösterir. Gerçek 

mermer olarak tanımlanan metamor-
fik kireçtaşları saf oldukları zaman 
beyaz renkte olup bu rengi bileşiminde 
bulunan kalsit mineralinden almakta-
dır. Bazı elementler (Fe, Mn, C, S vb.) 
ile organik ve yabancı maddeler doğal 
taşlarda değişik renk kombinasyonla-
rına neden olmaktadır. Örneğin, sert 
taş grubundan olan granitlerin bile-
şiminde esas mineral olarak kuvars, 
feldispat ve mika bulunmaktadır. Bu 
nedenle granitler genelde açık renkli 
doğal taşlardır. Buna karşılık diğer 
sert taş grubundan olan bazaltlar ise 
bileşimindeki piroksen ve olivin mi-
nerallerinden dolayı çoğunlukla koyu 
renklidirler. 

Doğal taşların koruma ve ona-
rım çalışmalarında jeo-mühendislik 
özelliklerini oluşturan parametrelerin 
belirlenmesi için tanımlanan standart-
lara göre bazı laboratuar deneyleri ve 
analizleri yapılmaktadır. Buradan elde 
edilen sonuçlar doğal taşların bulun-
duğu çevre koşullarına bağlı olarak 
kullanım alanlarına belirlemektedir.

Doğal taşların jeo-mühendislik özellikleri;  
A- Mineralojik-Petrografik Özellikler
 Mineral Bileşimi (Esas, Tali ve 

İkincil)  Polarizan Mikroskop ve XRD 
Analizi
 Doku (Tane-Kristal Şekli, Boyu, 

Yönelimi, Sınırları, Çimento-Matriks 
Türü, Boşluk, Mikro Çatlak, Damar,  
Anklav , Şiliren, Jeod, Durumu ve 
Yayılımı) Polarizan Mikroskop-SEM  
Analizi
 Ayrışma Türü ve Derecesi 
 Opak Mineral  (Pirit, Hematit, 

Manyetit, Siderit) Tayini – Cevher 
Mikroskobu)

B- Fiziksel Özellikler
 Yoğunluk (Kuru ve Suya Doygun) – 

Özgül Ağırlık (Piknometre)



169KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2013

S
ta

nd
ar

t 
N

o
S

ta
nd

ar
t 

A
dı

 
(İ

ng
ili

zc
e)

S
ta

nd
ar

t 
N

o
S

ta
nd

ar
t 

A
dı

(T
ür

kç
e)

EN
 19

25
 

N
at

ur
al

 s
to

ne
 t

es
t 

m
et

ho
ds

 - 

D
et

er
m

in
at

io
n 

of
 w

at
er

 a
bs

or
pt

io
n 

co
ef

fi
ci

en
t 

by
 c

ap
ill

ar
it

y 
TS

 E
N

 19
25

 
D

oğ
al

 t
aş

la
r 

- D
en

ey
 m

et
ot

la
rı

 - 

K
ılc

al
 e

tk
iy

e 
ba

ğl
ı s

u 
em

m
e 

ka
ts

ay
ıs

ın
ın

 t
ay

in
i

EN
 19

26
N

at
ur

al
 S

to
ne

 t
es

t 
m

et
ho

ds
 – 

D
et

er
m

in
at

io
n 

of
 

 c
om

pr
es

si
ve

 s
tr

eg
th

TS
 E

N
 19

26
D

oğ
al

 t
aş

la
r-

 T
ek

 e
ks

en
li 

ba
sı

nç
 d

ay
an

ım
ı t

ay
in

i

EN
 19

36
 

N
at

ur
al

 s
to

ne
 t

es
t 

m
et

ho
ds

 - 

D
et

er
m

in
at

io
n 

of
 r

ea
l d

en
si

ty
 a

nd
 

ap
pa

re
nt

 d
en

si
ty

, a
nd

 o
f 

to
ta

l a
nd

 

op
en

 p
or

os
it

y 

W
TS

 E
N

 19
36

 

D
oğ

al
 t

aş
la

r 
- D

en
ey

 m
et

ot
la

rı
 - 

G
er

çe
k 

yo
ğu

nl
uk

, g
ör

ün
ür

 y
oğ

un
lu

k,
 t

op
la

m
 v

e 

aç
ık

 g
öz

en
ek

lil
ik

 t
ay

in
i 

EN
 12

37
0

N
at

ur
al

 s
to

ne
 t

es
t 

m
et

ho
ds

 – 
D

et
er

m
in

at
io

n 
of

  

re
si

st
an

ce
 t

o 
sa

lt
 c

ry
st

al
lis

at
io

n
TS

 E
N

 12
37

0
D

oğ
al

 t
aş

la
r 

– T
uz

 k
ri

st
al

le
nm

es
in

e 
ka

rş
ı d

ir
en

ci
n 

ta
yi

ni

EN
 12

37
1 

N
at

ur
al

 s
to

ne
 t

es
t 

m
et

ho
ds

 - 

D
et

er
m

in
at

io
n 

of
 f

ro
st

 r
es

is
ta

nc
e 

TS
 E

N
 12

37
1 

D
oğ

al
 t

aş
la

r 
- D

en
ey

 m
et

ot
la

rı
 - 

D
on

a 
da

ya
nı

m
 t

ay
in

i 

EN
 12

37
2 

N
at

ur
al

 s
to

ne
 t

es
t 

m
et

ho
ds

 - 

D
et

er
m

in
at

io
n 

of
 f

le
xu

ra
l s

tr
en

gt
h 

un
de

r 
co

nc
en

tr
at

ed
 lo

ad
 

TS
 E

N
 12

37
2 

D
oğ

al
 t

aş
la

r 
- D

en
ey

 m
et

ot
la

rı
 - 

Y
oğ

un
 y

ük
 a

lt
ın

da
 b

ük
ül

m
e 

da
ya

nı
m

ı t
ay

in
i 

EN
 12

4
0

7 
N

at
ur

al
 s

to
ne

 t
es

t 
m

et
ho

ds
 - 

P
et

ro
gr

ap
hi

c 
ex

am
in

at
io

n 
TS

 E
N

 12
4

0
7 

D
oğ

al
 t

aş
la

r 
- D

en
ey

 m
et

ot
la

rı
 

pe
tr

og
ra

fi
k 

in
ce

le
m

e 

EN
 12

4
4

0
 

N
at

ur
al

 s
to

ne
 – 

D
en

om
in

at
io

n 
cr

it
er

ia
TS

 E
N

 12
4

4
0

 
D

oğ
al

 t
aş

la
r 

- İ
si

m
le

nd
ir

m
e 

kr
it

er
le

ri

EN
 12

5
24

 

B
ui

ld
in

g 
m

at
er

ia
ls

 a
nd

 p
ro

du
ct

s 
- 

H
yg

ro
th

er
m

al
 p

ro
pe

rt
ie

s 
- T

ab
ul

at
ed

 

de
si

an
 v

al
ue

s 

TS
 E

N
 12

5
24

 

B
in

a 
m

al
ze

m
el

er
i v

e 
m

am
ul

le
ri

 - 

H
id

ro
ıs

ıl 
öz

el
lik

le
r-

 ç
iz

el
ge

le
şt

ir
ilm

iş
 t

as
ar

ım
 

de
ğe

rl
er

i

T
ab

lo
 1

. D
oğ

al
 t

aş
la

rı
n 

A
vr

up
a 

B
ir

liğ
i’n

e 
uy

ar
la

nm
ış

 d
en

ey
 s

ta
nd

ar
tl

ar
ı



170 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2013

EN
 12

6
70

N
at

ur
al

 s
to

ne
 - 

Te
rm

in
ol

og
y

TS
 E

N
 12

6
70

 
D

oğ
al

 t
aş

la
r 

- T
er

im
le

r 
ve

 t
ar

if
le

r

EN
 13

16
1 

N
at

ur
al

 s
to

ne
 t

es
t 

m
et

ho
ds

 - 

D
et

er
m

in
at

io
n 

of
 f

le
xu

ra
l s

tr
en

gt
h 

 

un
de

r 
co

ns
ta

nt
 m

om
en

t 
TS

 E
N

 13
16

1 
D

oğ
al

 t
aş

la
r 

- D
en

ey
 m

et
ot

la
rı

 - 

Sa
bi

t 
m

om
en

t 
al

tı
nd

a 
eğ

ilm
e 

da
ya

nı
m

ın
ın

 t
ay

in
i 

EN
 13

36
4

N
at

ur
al

 s
to

ne
 t

es
t 

m
et

ho
ds

 - 

D
et

er
m

in
at

io
n 

of
 b

re
ak

in
g 

lo
ad

 a
t 

do
w

el
 h

ol
e

TS
 E

N
 13

36
4

D
oğ

al
 t

aş
la

r 
- D

en
ey

 m
et

ot
la

rı
 - 

Sa
pl

am
a 

de
liğ

in
de

 k
ır

ılm
a 

yü
kü

nü
n 

ta
yi

ni

EN
 13

37
3 

 
N

at
ur

al
 s

to
ne

 t
es

t 
m

et
ho

ds
 - 

D
et

er
m

in
at

io
n 

of
 g

eo
m

et
ri

c 
 

ch
ar

ac
te

ri
st

ic
s 

on
 u

ni
ts

TS
 E

N
 13

37
3 

D
oğ

al
 t

aş
la

r 
- D

en
ey

 m
et

ot
la

rı
 - 

D
oğ

al
 t

aş
 m

am
ul

le
ri

ni
n 

ge
om

et
ri

k 
öz

el
lik

le
ri

ni
n 

ta
yi

ni
 

EN
 13

5
0

1-
1 

Fi
re

 c
la

ss
if

ic
at

io
n 

of
 c

on
st

ru
ct

io
n 

pr
od

uc
ts

 a
nd

 b
ui

ld
in

g 
el

em
en

ts
 - 

P
ar

t 
1: 

C
la

ss
if

ic
at

io
n 

us
in

g 
te

st
 d

at
a 

fr
om

 r
ea

ct
io

n 
to

  f
ir

e 
te

st
s

TS
 E

N
 13

5
0

1-
1 

Y
ap

ı m
am

ul
le

ri
 v

e 
ya

pı
 e

le
m

an
la

rı
, y

an
gı

n 
sı

nı
fl

an
-

dı
rm

as
ı -

 B
öl

üm
 1:

 

Y
an

gı
n 

ka
rş

ıs
ın

da
ki

 d
av

ra
nı

ş 
de

ne
yl

er
in

de
n 

el
de

 

ed
ile

n 
ve

ri
le

r 
ku

lla
nı

la
ra

k 
sı

nı
fl

an
dı

rm
a 

EN
 13

75
5

 
N

at
ur

al
 s

to
ne

 t
es

t 
m

et
ho

ds
 - 

D
et

er
m

in
at

io
n 

of
 w

at
er

 

ab
so

rp
ti

on
 a

t 
at

m
os

ph
er

ic
 p

re
ss

ur
e

TS
 E

N
 13

75
5
 

D
oğ

al
 t

aş
la

r 
- D

en
ey

 m
et

ot
la

rı
 - 

A
tm

os
fe

r 
ba

sı
nc

ın
da

 s
u 

em
m

e 
ta

yi
ni

 

EN
 14

15
7 

N
at

ur
al

 s
to

ne
 t

es
t 

m
et

ho
ds

 - 
D

et
er

m
in

at
io

n 
of

 a
br

as
io

n 

re
si

st
an

ce
TS

 E
N

 14
15

7 
  

D
oğ

al
 t

aş
 – 

aş
ın

m
a 

di
re

nc
in

in
 t

ay
in

i

EN
 14

0
6

6
 

N
at

ur
al

 s
to

ne
 t

es
t 

m
et

ho
ds

 - 
D

et
er

m
in

at
io

n 
of

 r
es

is
ta

nc
e 

to
 a

ge
in

g 
by

 t
he

rm
al

 s
ho

ck
TS

 E
N

 14
0

6
6

  
D

oğ
al

 t
aş

la
r 

- D
en

ey
 m

et
ot

la
rı

 ¬
Te

rm
al

 ş
ok

 e
tk

is
i-

yl
e 

yı
pr

an
m

ay
a 

di
re

nc
in

 t
ay

in
i

EN
 14

23
1 

N
at

ur
al

 s
to

ne
 t

es
t 

m
et

ho
ds

 - 
¬

D
et

er
m

in
at

io
n 

of
 t

he
 s

lip
 

re
si

st
an

ce
 b

y 
m

ea
ns

 o
f 

th
e 

pe
nd

ul
um

 t
es

te
r

TS
 E

N
 14

23
1

D
oğ

al
 t

aş
la

r 
- D

en
ey

 m
et

ot
la

rı
 ¬

P
an

dü
l d

en
ey

 

do
na

nı
m

ıy
la

 k
ay

m
a 

di
re

nc
in

in
 t

ay
in

i

EN
 IS

O
 

12
5

72
 

H
yg

ro
th

er
m

al
 p

er
fo

rm
an

ce
 o

f 
bu

ild
in

g 
m

at
er

ia
ls

 a
nd

 

pr
od

uc
ts

 - 
¬

D
et

er
m

in
at

io
n 

of
 w

at
er

 v
ap

ou
r 

tr
an

sm
is

si
on

 

pr
op

er
ti

es

TS
 E

N
 IS

O
 12

5
72

B
in

al
ar

da
 k

ul
la

nı
la

n 
m

al
ze

m
el

er
in

 v
e 

ür
ün

le
ri

n 

hi
gr

ot
er

m
al

 p
er

fo
rm

an
sı

 - 
Su

 b
uh

ar
ı a

kt
ar

ım
ı 

öz
el

lik
le

ri
ni

n 
be

lir
le

nm
es

i



171KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2013

Tablo 2. Doğal taşların kullanım alanlarına göre bilinmesi gereken  jeo-mühendislik 
özelliklerinin öncelik – önem derecesi

KULLANIM ALANI A B C D E F G H I J K L M N

Taşıyıcı 

Yapı Elemanı

Sütun 5 2 5 4 2 5 2 4 - 2 2 4 5 4

Kiriş 5 2 3 4 5 4 3 2 1 2 2 4 5 3

Taşıyıcı Konsol
İç 5 1 3 - 5 2 1 5 5 4 1 1 1 -

Dış 5 5 3 5 5 2 1 5 5 4 2 1 4 5

Duvar Kaplaması
İç 5 5 3 5 5 3 4 4 2 1 4 3 5 5

Dış 5 4 3 5 5 3 4 4 5 4 3 2 4 5

Taban Ve Basamak Kaplaması
İç 1 2 4 5 3 2 4 5 5 5 1 1 1 5

Dış 5 4 3 5 3 1 4 5 5 2 3 2 4 1

Örtü Çatı Kaplaması 4 5 4 - 5 2 1 5 1 4 5 2 5 4

Tezgah - Masaüstü Dekorasyon 4 5 4 5 4 1 1 3 1 1 2 4 5 5

Plastik Sanatlar - Heykel / Büst 1 3 3 5 1 1 2 5 5 5 4 4 5 1

Parketaş - Doğal Taş Kaplama 1 3 3 5 1 1 2 5 5 5 3 4 5 5

Ocak Ve İşletme 

Artıklarını 

Değerlendirme

Hediyelik Eşya - - 5 - 5 1 - 2 4 3 - - - 5

Paladiyen
İç 1 2 3 4 1 1 2 4 5 4 1 1 2 3

Dış 3 3 5 5 3 3 3 2 - - 3 2 4 -

Temel Taşı 2 4 5 5 2 1 - - - - 1 3 4 -

Balast -- Agrega 5 4 3 4 2 - - - - 5 4 5 5 -

5: Kaçınılmaz, 4: Çok Önemli, 3: Önemli, 2: Az Önemli, 1: Önemsiz

A Birim Hacim Ağırlığı

B Ağırlıkça Su Emme

C Tek Eksenli Basınç Direnci

D Donma Sonrası Tek Eksenli Basınç Direnci

E Çekme Direnci

F Elastisite Modülü

G Lineer Isıl Genleşme KatSayısı

H Darbe Direnci Dayanımı

I Yüzeysel Aşınma Direnci

J Sertlik

K Kimyasal Birleşim

L Mineralojik Yapı

M Asitlere Karşı Dayanıklık

N Renk Ve Desen Homojenliği

Doğal Taşların Jeo-Mühendislik Özellikleri
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 Atmosfer Basıncı ve Kaynar Su Al-
tında Ağırlıkça Su Emme 
 Porozite (Gözeneklilik)
 Permabilite (Geçirimlilik)
 Sertlik (Mohs, Shore, Knoop)

C- Kimyasal Özellikler
 Kimyasal Bileşim (Major-Minor 

Okistler, (%) İz Elementler (ppm))
 Kızdırma Kaybı (Ateş Zaiyatı) Ta-

yini
 Çözünebilir Tuzların Tayini
 Organik Madde Tayini 
 pH Tayini

D- Higroskopik (Su Çekicilik) -  
Petrofiziksel Özellikler
 Doygunluk Katsayısı (£ % 80) 
 Su Buharı Difüzyon Katsayısı
 Kapiler (Kılcal) Su Emme Katsayısı 

(£ % 95) 
 Boşluk Boyutu ve Dağılımı (Civa 

Porozimetresi)
 Şişme Potansiyeli Olan Killerin Ta-

yini (Dilatometre)

E- Mekanik Özellikler
 Basınç Dayanımı  ( Deformasyon 

Ölçümlü) : Don Öncesi ve Don Sonrası
 Çekme Dayanımı
 Kesme Dayanımı
 Eğilme Dayanımı (Don Öncesi ve 

Don Sonrası, Islak ve Kuru)
 Darbe Dayanımı
 Aşınma Dayanımı
 Ağırlıkça Don Kaybı
 Ankraj Saplama Deliğindeki Kopma 

Dayanımı
 Yüzey Pürüzlülüğü ve Kaydırmaya 

Karşı Direncin Tayini

F- Elastik Özellikler
 Elastisite Modülü
 Poisson Oranı 
 Ultrasonik Dalga Hızı (Vp) -  

Anizotropi 

G- Termal Özellikler
 Termal İletkenlik Katsayısı
 Termal Genleşme Katsayısı
  Yangına Karşı Dayanıklılık

H- Radyoaktif Özellikler
 Radon Eşdeğer Aktivite Değeri 

(Gamma Spektrometresi)
 Etkin Doz Işıma Hızı Değeri

I- Durabilite (Dayanıklılık-Kalıcılık) 
Özellikleri
 Tuz Kristallenmesine Karşı Direncin 

Tayini
 Don Tesirlerine Dayanıklılık Tayini 

(Donma-Çözülme)
 Termik Şok Etkisiyle Yıpranmaya 

Direncin Tayini (Paslanma)
 Asitlere Karşı Dayanıklılık Tayini
 SO2 Yıpranmasına Karşı Direncin 

Tayini
 Tuzlu Buharla Yıpranmaya Direncin 

Tayini
 UV Işık Etkisiyle Yıpranmaya Di-

rencin Tayini
 Islanma-Kuruma Etkisiyle Yıpran-

maya Direncin Tayini şeklinde sınıf-
landırılmaktadır. 

Bu özellikler, kullanıldığı amaca ve 
yere göre doğal taşın sahip olması ge-
reken teknik parametreleri ve bunların 
kabul edilebilir alt sınırları bu amaçla 
geliştirilmiş standartlarda belirlenmek-
tedir. Bu nedenle bilinçli bir seçimde, 
doğal taşlardan beklenen davranışa 
göre aranan özellikler, nicel olarak 
ifade edilmelidir. Başka bir deyişle, 
gereksinimleri en uygun şekilde kar-
şılayabilecek doğal taşın seçilebilmesi 
sırasında, jeo-mühendislik özellikleri-
nin belirlenmesi kaçınılmazdır.

Günümüzdeki uygulamalarda doğal 
taşların, yalnızca belirleyici görsel özel-
likleri ile fiziksel, kimyasal, mekanik 
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ve teknolojik nitelikleri ile yetinilme-
mekte, mimari ve teknik uygulama 
olanakları ile servis ömrünün de 
(durabilitesi) bir arada düşünülmesi 
gerekmektedir. Rasyonel bir doğal 
taş üretimi, işlenmesi ve uygulanma-
sı, ancak bu şekilde mümkün olabil-
mektedir.

1991 yılında Avrupa Birliği, 
89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönet-
meliği kabul edilmiş ve Avrupa Resmi 
Gazetesinde yayınlamıştır. Bu yönet-
melik ülkemizde de, Avrupa birliği di-
rektifinin uyumlaştırılmış hali olarak, 
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 89/106/
AT adı ile 2002’de yayınlanmış ve 
01.01.2007 tarihinde uygulanması 
zorunlu hale getirilmiştir. 

Bu yönetmeliğin amacı, bina ve 
diğer inşaat mühendisliği işleri dahil 
olmak üzere tüm yapı işlerinde daimi 
olarak kullanılmak amacıyla üreti-
lecek yapı malzemelerinin taşıması 
gereken temel gerekleri (Mekanik 
Dayanım ve Stabilite, Yangın Duru-
munda Emniyet, Hijyen, Sağlık ve 
Çevre, Kullanım Emniyeti, Gürültüye 
Karşı Koruma, Enerjiden Tasarruf ve                                 
Isı Muhafazası), bu malzemelerin tabi 
olması gereken uygunluk değerlen-
dirme prosedürleri, piyasa gözetimi 
ve denetim işlemleri ile ilgili usul ve 
esasları belirmektir. 

Bununla birlikte, Mart 2004 
tarihinden itibaren Avrupa Birliği 
ülkelerine yapılacak yapı malzemeleri 
dış satımında ve ülke içi satışlarda 
“CE” (canlı ve çevre sağlığı açısından 
güvenli) belgesi taşıma zorunluluğu da 
getirilmiş bulunmaktadır. Söz konusu 
bu belge üreticinin, ürün ve kullanımı 
konusunda alıcıya garanti ve kalite 
belgesi yerine geçeceğinden doğal taş 
ürününün, mineralojik-petrografik, 
kimyasal, fiziko-mekanik ve teknolojik 

özelliklerinin yetkili akredite kurum ve 
kuruluşlarca belirlenmiş olması ve kul-
lanıma yönelik standartları da taşıyor 
olması gerekmektedir.

CE işareti, “Avrupa’ya Uygunluk” 
kelimelerinin kısaltılmış halidir; 
“Uygunluk Değerlendirme ve İşaretle-
me Sistemi”dir. Yapı malzemelerinin, 
uyumlaştırılmış standartlara, Avrupa 
Teknik Onayına veya tanınan uyum-
laştırılmış ulusal standartlara uygun 
olarak üretildiğini ve ilgili uygunluk 
teyit işlemlerine tabii tutulduğunu 
gösterir.

Bu işaret Avrupa Birliği ülkelerin-
de sahip olduğu güvenilirlik nedeni ile 
ürünlerin serbest dolaşımını sağlamak-
tadır. Bu dolaşım sadece ihracat olarak 
düşünülmemelidir, aynı zamanda 
ülkemiz sınırları içerisinde de serbest 
dolaşım anlamını da taşımaktadır. 

Ürünlerin “CE İşareti”ni taşıması, 
ürünün;

 Güvenlik
 Sağlık
 Çevre
 Tüketicinin korunması ile ilgili 

temel koşulları yerine getirdiğini gös-
termekte ve tanımlamaktadır.

CE işareti taşıyan doğal taş ürün-
lerinin jeo-mühendislik özelliklerinin 
belirlenmesi için tanımlanan stan-
dartlardaki tüm laboratuar deneyleri 
ve analizlerinin gerçekleştirilmesi 
zorunludur. Avrupa Birliği’ne göre TS 
EN numaraları ve kullanılma yerlerine 
göre doğal taş ürün gurupları; 

 TS EN 12057 Doğal Taş Mamuller 
– Modüler Karolar – Gerekler, 
 TS EN 12058 Doğal Taş Mamul-

ler – Döşeme Ve Merdiven Kaplama 
Plakları – Gerekler, 
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 TS EN 1469 Doğal Taş Mamuller 
– Kaplamada Kullanılan Plakalar – 
Özellikler,  
 TS EN 1341 Dış Zemin Döşemeleri 

İçin Tabii Kaplama Taşları – Özel-
likler,
 TS EN 12346-1 Kayrak taşı ve 

diğer taş mamuller sürekli olmayan 
çatı örtüsü ve kaplama için Mamul 
Özellikleri
 TS EN 771-6 Doğal Taşlar Duvarcı-

lık İşleri olarak sınıflandırılmıştır.
Kullanım yerlerine göre, doğal 

taşlar ile ilgili, CE işaretlemesine yö-
nelik olarak, laboratuarlarda yapılması 
gereken Avrupa Birliğine uyarlı deney 
standartları ve deney çeşitleri Tablo 
1’de verilmiştir. 

Koruma ve onarım çalışmalarında 
kullanım alanına ve ortamın çevre 
koşullarına göre doğru seçimi, doğal 
taşların araştırılan jeo-mühendislik 
özelliklerinin var olan standartlara 
uyumu ile anlaşılmaktadır. Tablo 2; 
kullanım amacı ve yerine göre, doğal 
taşlarda bilinmesi gereken jeo-mü-
hendislik özellikleri, önem ve öncelik 
sırasına göre tariflenmektedir.

4. Doğal Taşların  
Jeo-Mühendislik Özelliklerini  
Etkileyen Faktörler
Doğal taşların jeo-mühendislik özellik-
lerini etkileyen faktörler, doğal taşların 
başlıca; mineralojik-petrografik ve 
yapısal özellikleri ile ayrışma durumla-
rıyla doğrudan ilişkilidir.

Doğal taşların jeo-mühendislik 
özelliklerini etkileyen bu faktörlerden 
bazıları aşağıda sıralanmıştır.
 İnce taneli ve kristalli doğal taşlar, 

iri taneli ve kristalli doğal taşlara göre 
taneler ve kristaller arasındaki kenet-

lenme derecesi daha yüksek olduğun-
dan dolayı boşluk oranları (porozite) 
düşük, sert ve dayanımları yüksektir.
 Doğal taşların mineralojik bileşi-

minde kuvars içeriği arttıkça sert-
lik ve aşınma dayanımı artmasına 
rağmen yangına karşı dayanıklılık 
azalmaktadır.
 Doğal taşların mineralojik bileşi-

minde dolomit içeriği arttıkça doğal 
taşların kırılganlığı artmaktadır.
 Doğal taşların mineralojik bileşim-

deki kil içeriği arttıkça, doğal taşların 
su emme oranı artmakta, don etki-
lerine ve aşınmaya karşı dayanımı 
azalmaktadır. 
 Doğal taşların mineralojik bileşimde-

ki mika içeriği arttıkça, doğal taşların 
ayrışmaya karşı olan dayanımları 
azalmaktadır.
 Doğal taşların mineralojik bileşimde 

bulunan demir oksit, demir karbonat 
ve demir sülfür minerallerinin oranı 
arttıkça doğal taşların renk değiştirme 
(paslanma) riski artmaktadır.
 Yapısal olarak foliasyon (yapraklan-

ma) gösteren metamorfik doğal taşlar 
ile tabakalanma veya laminalanma 
gösteren sedimenter doğal taşlar ani-
zotropi (yöne bağlı davranış farklılığı) 
göstereceğinden dolayı bu düzlemlere 
paralel yönde yüke maruz bırakılma-
malıdır.

5. Sonuç
Doğal taşlar, kârgir  yapıların koruma 
ve onarım çalışmalarında uygulanması 
düşünülen farklı mekânlarda, sadece 
sahip oldukları renk ve desen gibi dış 
görünüş kriterlerine göre değil, belirli 
standartlar ışığında laboratuarda sap-
tanacak jeo-mühendislik özelliklerin-
den; mineralojik-petrografik, kimyasal, 
fiziko-mekanik, teknolojik ve durabili-
te özelliklerine bağlı olarak değerlendi-
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rilmelidir. Aksi halde, istenilen teknik 
özelliklere sahip olmayan doğal taşlar 
yanlış yerde kullanıldığında ortamın 
çevresel koşullarının da etkisiyle ni-
teliksiz uygulama projelerinin ortaya 
çıkmasına ve doğal taşların yapıdaki 
servis ömrünün kısalmasına neden 
olacağı bilinmelidir. 

Nerede, hangi doğal taş? sorusu-
na doğru yanıt ararken, sadece taşın 
ismi ve türünden hareketle yapılan 
tercihlerin her zaman doğru sonuç 
vermeyeceği de unutulmamalıdır. 
Örneğin, “granit” ismi, sağlamlığın, 
dayanıklılığın simgesidir. Ancak bazı 
hallerde, “ayrışma” olarak tanımlanan 
iç ve dış çevresel etkenlere bağlı olarak 
zamanla gelişen bir doğal bozunma 
(ayrışma-alterasyon) olayı ile, granit 
içindeki feldispat ve mika gibi mi-
nerallerin özelliklerini tamamen, ya 
da kısmen yitirdikleri durumlarla 

karşılaşılır. Bu gibi hallerde doğal taş, 
mineralojik anlamda “granit” olarak 
tanımlanmasına karşın, sağlamlık ve 
duraylılık niteliklerini tümüyle veya 
kısmen yitirmiştir. Benzer durum, ya-
pıdaki deformasyonlara bağlı oluşmuş, 
fissür, çatlak vb. yapısal unsurlar için 
de geçerlidir. 

Özetle, doğal taş seçimi sırasın-
da, taşa duyulan güven, onun sadece 
ismine dayalı değil, son durumunu 
yansıtan gözlemlerin yanı sıra jeo-mü-
hendislik özelliklerinin tanımlanan 
standartlara göre yapılan laboratu-
var deneylerine ve analizlerine bağlı 
olarak elde edilecek nicel sonuçların 
bilimsel değerlendirilmesine göre 
sağlanmalıdır.     

Doğal taşların “JEO-MÜHENDİS-
LİK” özelliklerini doğrudan etkileyen 
en önemli faktör; Taşın,  “MİNERA-
LOJİK-PETROGRAFİK” özellikleridir.
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ÇİNİLİ HAMAM PROJESİ

Çinili Hamam Projesi, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Zeyrek Kırk Çeşme 
Mahallesi, İtfaiye Caddesi’nde yer alan ve ‘I. Derece Anıtsal Yapı’ niteliğin-
deki ‘tescilli kültür varlığı’ olan Çinili Hamam yapısı ve bitişiğindeki par-
sellerin korunmasını ve yeniden işlevlendirilerek değerlendirilmesini amaç-
lamaktadır. Barbaros Hayrettin Paşa için Mimar Sinan tarafından yapıldığı 
bilinen Çinili Hamam’a ilişkin projenin program kapsamı başlıca üç ana 
bölümden oluşmaktadır: araştırma, belgeleme, ve projelendirme. Projenin 
sağlıklı ilerleyebilmesini sağlamak amacıyla Proje Müellifi tarafından ‘Bilim-
sel Proje Danışma Kurulu’ oluşturulmuş ve tüm süreç konularında uzman 
biliminsanları tarafından desteklenmiştir.

THE TILED HAMAM PROJECT

The Tiled Hamam Project aims the conservation and re-use of 
the Tiled Hamam, a 1. Degree listed cultural asset, and adjacent buildings 
located at the İtfaiye Avenue in Zeyrek Kırk Çeşme District in Fatih, İstan-
bul. Known to have been built by Mimar Sinan for Barbaros Hayrettin Paşa, 
the project for the Tiled Hamam consists of three main parts, research, doc-
umentation, and project preparation. The Project Author created a ‘Scientif-
ic Advisory Board’ and the whole process was supported by the contribution 
of a range of expert scientists.

Keywords: Hamam (Bath), Tile, Zeyrek, Re-use, Scientific Advisory Board

Anahtar Sözcükler: Hamam, Çini, Zeyrek,Yeniden İşlevlendirme, Bilimsel Proje  
Danışma Kurulu

      ABSTRACT 

      ÖZET 

Cengiz Kabaoğlu1

1 Koruma Mimarı Cengiz Kabaoğlu, KA.BA, e-posta: cengiz.kabaoglu@ka-ba.com.tr

   Giriş 
Çinili Hamam yapısı, Barbaros Hay-
reddin Paşa (1467/75?-1546) tara-
fından yaptırılan ve tasarımı Mimar 
Sinan’a ait olan bir kültür varlığıdır. 
Klasik Osmanlı mimarisinin ve sa-
natının özelliklerini taşıyan bu çifte 
hamam, zaman içinde Kaptanpaşa 
Hamamı, “Tezgâhçılar Hamamı” (ya 
da Destgâhçılar), Zeyrek Çinili Hama-
mı ve Hayrettin Paşa Hamamı adla-

rıyla da anılmış ve bugünkü ismini, 
günümüze pek azı ulaşmış olan çini 
kaplamalarından almıştır. Özgün veri-
lerini günümüze kadar önemli ölçüde 
koruyan yapı, etrafında bulunan çoğu 
niteliksiz ve bazıları yasal olmayan 
durumdaki yapılar ile çevrelenmiştir 
(Resim 1 ve 2). Yapıya bitişik konum-
da bulunan tescilli ahşap ve kârgir 
yapılar muhdes eklentilerle niteliksiz-
leştirilmiş durumdadır (Resim 3 ve 4).
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2 a) Yüksel Yoldaş Demircanlı, İstanbul Mimarisi için kaynak olarak Evliya Çelebi Seyahatnamesi, R131, s.381
  b) İbrahim Hakkı Konyalı, Tarih Sohbetleri,Yeni Asya, 6, 7 Haziran 1972 makalesi
3 İ. Aydın Yüksel, Osmanlı Mimarisinde Kanuni Sultan Süleyman Devri (152-1566), VI.cild, s.186
4 Semavi Eyice, TD, XI. Cilt, sayı.15, 1960, s.108-112

Yapının, Barbaros Hayrettin 
Paşa’nın Beşiktaş’taki, şimdi mevcut 
olmayan, medresesine gelir sağlamak 
amacıyla Mimar Sinan’a yaptırıldığı, 
hamamın vakfiyesinde yer almak-
tadır2. Yapım tarihi bilinmemekle 
birlikte, bazı araştırmacılar vakfiye 
tarihi olan 1534’ten önce yapıldığını 
söylemektedir3. Çinili Hamam’da Eyi-
ce’nin sınıflandırmasına göre haçvari 
dört eyvanlı ve köşe hücreli plan şe-
ması uygulanmıştır4. Çinili Hamam’ın 
1728 ve 1833 Cibali yangınlarında 
iki kez hasar gördüğü fakat her ikisin-
den sonra onarılmış olduğu bilinmek-
tedir. Bu iki büyük yangından sonra 
hamam 1833 ila 1850 yılları arasında 

Ali Bey isimli birisi tarafından tamir 
edilmiş ve bu tarihten sonra özel mülk 
olmuştur.

Hamam, 18.08.1942’de 476 sıra 
numarasıyla asar-ı atika olarak kayde-
dilmiş, 02.07.1987/3452 gün ve sayılı 
kararla Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulu tarafından 
tescil edilmiş, Kültür ve Tabiat Var-
lıkları İstanbul 1 Numaralı Koruma 
Kurulu’nun 09.11.1988/693 kararıyla 
‘1. derece anıtsal yapı’ olarak tanım-
lanmıştır.

Mülkiyeti, Proje Sahibi İtoaş – 
İstanbul Turizm ve Otelcilik A. Ş. 
kuruluşuna ait olan Çinili Hamam’ın 
yeniden işlevlendirilerek değerlendiril-

Resim 1. Çinili Hamam, 1940
(İstanbul Arkeoloji Müzeleri)

Resim 3. Çinili Hamam, 1966
(İstanbul Arkeoloji Müzeleri)

Resim 2. Çinili Hamam, 2013 (KA.BA)

Resim 4. Çinili Hamam, 2012 (KA.BA)
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mesi amacıyla gerçekleştirilmesi plan-
lanan Koruma-Onarım ve Sağlıklaştır-
ma Uygulamaları için gerekli Koruma 
Mimarlığı kapsamındaki çalışmalar, 
Proje Müellifi olarak KA.BA Eski 
Eserler Koruma ve Değerlendirme – 
Mimarlık Ltd. tarafından yürütülmek-
tedir. Proje alanı, hamamın bulunduğu 
parsel dışında, hamama bitişik sekiz 
adet parseli kapsamaktadır.

2. Proje
Çinili Hamam Projesi’nin kapsamı 
başlıca üç ana bölümden oluşmaktadır: 
Araştırma, Belgeleme ve Projelendir-
me. Kapsamlı ve çok yönlü olan bu 
projenin safhaları birbirini takip eder 
nitelikte değil, daha ziyade, birbirini 
besleyen, birbirinin içine geçmiş bir 
bütün olarak ele alınmıştır (Resim 5).

2.1. Araştırmalar ve Belgeleme 
Çalışması

2.1.1. Birinci Belgeleme Çalışması
Projenin bu aşaması, yapının geçirdiği 
evrelerin izleri, farklı özellikteki mü-
dahaleler ve niteliksiz birçok eklen-
tinin tespit edilmesiyle başlamıştır. 
Belgeleme çalışması, yapının getirdiği 
özel koşullar nedeniyle iki kez yapıl-
mıştır. Birinci belgeleme çalışması, 
projenin başlamasından sonra, gerçek-
leştirilecek tüm çalışmalara bir altlık 
olacak şekilde ve yapının günümüzdeki 
durumunun ayrıntılı olarak ortaya 
çıkarılmasına yöneliktir.

2.1.2. Avan Uygulamalar
Birinci belgeleme aşamasından son-
ra, Proje Kadrosu’nda yer alan kendi 
dallarında deneyimli Proje Müellifi 
Uzmanları ve Bilimsel Proje Kurulu 
Üyeleri mahallinde incelemeler yap-
mış ve binanın mevcut durumunun 

içinde barındırdığı sorunların ‘gözlem 
ötesi düzeyde tespit edilmesi’ gerek-
tiği yönünde fikir birliğine varmıştır. 
Özellikle ele alınması gerekli konular-
dan bir tanesi olarak hamama adını 
veren çiniler öne çıkmıştır. Günümüz-
de, yapı üzerinde tespit edilebilen az 
sayıda özgün örneğin bulunması ve za-
manında bu yapıdan alındığı söylenen 
çinilerin varlığının bilinmesi, yapının 
özgün durumuna ilişkin ayrıntılı ve 
kapsamlı bir çalışma yapılmasını zo-
runlu kılmıştır. Bu nedenlerle, belge-
lemeye yönelik araştırmaların ilerleti-
lebilmesi amacıyla hamam yapısında, 
‘hazırlık’, ‘inceleme’, ‘araştırma’, ‘bilgi 
toplama’ ve bunların sonucunda ‘elde 
edilen verilerin değerlendirilmesi’ni 
kapsayacak şekilde ‘Avan Uygulamalar’ 
başlığı altında bir dizi iş için Koruma 
Kurulu’na başvurulmuş ve gerekli izin 
alınmıştır. Böylelikle, Türkiye’deki 
birçok koruma-onarım çalışmasında 
uygulama aşamasında yapılan çalış-
malar, yapının daha ayrıntılı olarak 

Resim 5. Projelendirme sürecindeki safha 
ve aşamaları gösterir tablo  
(toplam 65 iş kalemi) (KA.BA)
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Resim 6. Araştırma amaçlı temizlik ve 
boşaltma çalışmaları ve buluntular (KA.BA) Resim7. Örnek envanter fişi (KA.BA)

tanınmasını sağlamak ve proje kapsa-
mında sağlıklı ve yapıya uygun karar-
ların üretilmesinin önünü açabilmek 
için belgeleme aşamasından hemen 
sonra gerçekleştirilmiştir. 

Çinili Hamam’da Avan Uygulama-
lar kapsamında yapılan işler şunlardır: 
 Temizlik ve kontrollü açma çalışma-

ları,
 Muhdes katmanların kaldırılması,
 Özgün çinilerin araştırılması ve 

korunması,
 Niteliksiz eklentilerin sökülmesi,
 Varlığı bilinen ancak izlenemeyen 

mimari unsurların incelenmesi,
 Yerlerinden ayrılmış, yapıya ait par-

çaların toplanması,
 Ölçüm cihazlarının yerleştirilmesi,
 İskele kurulması ve şantiye hazır-

lıkları,
 Güvenliğin sağlanması.

Bu süreçte yapılan temizlik, 
söküm, raspalama, örnek alma gibi 
uygulamalar yapının özgün malzeme 
ve dokusuna zarar vermeyecek şekilde 
çekiç, murç, keski vb. aşındırıcı ucu 
olan mekanik el aletleri kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Tüm çalışmalar 
proje danışmanlarından oluşan uzman-
lar grubu yönlendiriciliği ve deneti-

minde yürütülmüştür. Avan Uygula-
malar sürecinde, bu gruba ek olarak, 
Proje Sahibi’nin isteği doğrultusunda, 
ulusal/uluslararası biliminsanlarını 
desteği de alınmıştır.

Yapıda bulunan çinilerin temizlen-
mesi ve gerekli koruma müdahalele-
rinin yapılması konusunda, İstanbul 
Restorasyon ve Konservasyon Merkez 
Laboratuvarı Müdürlüğü, T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzman-
larınca teknik danışmanlık verilmiş ve 
Koruma Kurulu Kararı’nda da belir-
tildiği gibi, yapı parselinde yapılması 
planlanan ‘temizlik ve kontrollü açma 
işleri’nin uzman gözlemi ve denetimi 
altında gerçekleştirilmesi için İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri tarafından yetkili / 
sorumlu tayin edilmiştir.

Avan Uygulamalar kapsamında, 
yapının gerekli görülen yerlerinde, 
temizlik çalışması yapılmış ve kontrol-
lu olarak açmalar açılmıştır (Resim 6). 
Bu süreçte elde edilen küçük buluntu-
lar için Envanter Fişleri hazırlanmış 
ve buluntular ayrıntılı olarak kaydedil-
miştir (Resim 7). 

Yapıdaki muhdes eklentiler ve 
katmanların kaldırılmasına yönelik 
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çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalış-
malara örnek olarak yapının kuzeybatı 
cephesini oluşturan duvar üzerinden 
fayans kaplamaların, erkekler kısmı-
nın sıcaklık göbek taşı üzerindeki geç 
dönem mermer döşemenin, kubbeler-
deki muhdes kaplamaların ve yapıdaki 
çimento esaslı kaplamaların kaldırıl-
ması gösterilebilir (Resim 8-9).

Özgün çini ve çini izlerinin araş-
tırılması kapsamında, proje öncesin-
de gözlemlenemeyen çiniler ortaya 
çıkarılmış, duvarlarda sıva altlarında 
bulunan çinilerin temizliği gerçekleş-
tirilmiş, ayrıca temizlik ve boşaltma 
çalışmaları sırasında tespit edilen çini 
parçalar temizlenerek belgelenmiştir 
(Resim 10). Bu süreçte, yapının özgün 
çinilerine ait izler de gün yüzüne çıka-
rılmıştır (Resim 11).

Yapıdaki kalem işi ve duvar resim-
leri araştırılmış, bu kapsamda duvarlar 
üzerinde bulunan farklı boya tabaka-
ları tespit edilmiştir. Bazı mekanlarda 
sayısı on ikiye varabilen farklı boya 
tabakaları belgelenmiştir.

Çinili Hamam’ın yapısal sorunları-
nın incelenmesi amacıyla çok kapsamlı 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapı-
nın içinde ve dışında radar tarama 
yöntemi ile zemin etüdü çalışmaları 
yapılmış, yapı içi zemin altında 92 
adet tonozlu taşıyıcı tespit edilmiştir. 
Zemin hareketlerinin gözlenmesi ama-
cıyla inklonometre ölçümleri yapılmış 
ve zemin hareketlerinin halen devam 
ettiği, ve yapıda yarık ve çatlak hare-
ketliliğinin varlığı tespit edilmiştir. 
Yapılan araştırma ve analiz çalışmaları 

Resim 10. Sıva altında bulunan üçgen çini 
levhaların yüzey temizliği (KA.BA)

Resim 11. Muhdes eklentiler kaldırıldıktan 
sonra bulunan çini izleri örneği (KA.BA)

Resim 8. Kuzeybatı duvarındaki 
fayansların kaldırılması (KA.BA)

Resim 9. Kubbelerdeki muhdes 
kaplamalarının kaldırılması (KA.BA)
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sonucu tespit edilen çatlakların sürek-
liliğinin izlenmesi amacıyla bir model 
hazırlanmıştır. Yapıda FEM Analiz-
leri ile mukavemet, yorulma, titreşim, 
akışkan analizleri yapılmış ve sonlu 
eleman analiz modelinde farklı oturma 
profilleri incelenmiştir. Aynı zamanda 
malzeme araştırmaları için yapının 
değişik yerlerinden analiz örnekleri 
alınmış, stereo mikroskop ve spektrum 
analizleri yapılmıştır.

Tüm bu çalışmalar süresince elde 
edilen bulgular uzmanlar tarafından 

değerlendirilmiş ve sanat tarihi araş-
tırmaları, duvar bezemelerinin konser-
vasyonu, malzeme analizi ve koruma, 
çini envanter çalışması başlıkları altın-
da uzman raporları hazırlanmıştır.

Avan Uygulamalar sırasında geç 
dönemlerde eklenen unsurların özenle 
kaldırılmasıyla elde edilen verilerden 
sağlanan bilgiler, bütün müdahalelere 
rağmen, Çinili Hamam’ın ilk yapım 
döneminde var olan mimari, beze-
me ve servis ögelerine ait izlerin ve 
kalıntıların yapının üzerinde koruna 

Resim 12. Zemin kat planı, Avan Uygulamalar sonrası (KA.BA)
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geldiğini ortaya çıkarmıştır. Tarihi 
içinde geçirdiği değişikliklere dair veri-
ler de yine yapı üzerinde açık olarak 
izlenebilmiştir.

2.1.3. İkinci Belgeleme Çalışması
Yaklaşık bir yıl süren Avan Uygula-
malar neticesinde, yapının belgeleme 
çalışmasının yeniden ele alınması ve 
kapsamlı analizlerle güncellenmesi 
gerekmiştir. Bu nedenle, Avan Uygu-
lamalar aşamasının tamamlanmasın-
dan sonra ikinci belgeleme çalışması 
gerçekleştirilmiştir (Resim 12-14).

2.1.4. Dönem Analizi –  
Dönemleme Çalışması
Çinili Hamam’ın özgün işleviyle yeni-
den kullanımına yönelik bir çalışma 
yapılıyor olması, yapının kültürel 
bir kullanımı (örn. müze gibi) içinde 
barındıran bir işlevlendirmeden daha 
karmaşık bir sorunu çözmeyi gerek-
tirmektedir. Yapının çözümlenmesi 
ve farklı dönemlerinin tespit edilmesi, 
yapı için önerilecek müdahale kararla-
rının ve geliştirilecek koruma-onarım 
projesinin en önemli girdilerini oluş-
turmaktadır ve bu bakımdan çalışma 
süreci dikkatle ele alınmıştır.

Resim 13. Cepheler, Avan Uygulamalar sonrası (KA.BA)
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Çinili Hamam, yakın zamana kadar 
kullanılmasından dolayı müdahaleler 
görmüş, hemen hemen bütün yüzeyleri 
çimento sıva, beton katmanlar ve yeni 
mermer levhalar gibi muhdes malze-
meler ile kaplanmıştır. Buna rağmen, 
genel olarak bütünlüğünü koruduğu 
için yapıdaki izler restitüsyon çalışma-
sına büyük oranda veri sağlamaktadır. 
Ancak, özellikle özgün mimari ögeler 
ve bezeme düzenine yönelik eksik olan 
ya da kararsızlık duyulan durumları 
açıklığa kavuşturmak üzere gerçekleş-
tirilen araştırma raspası, temizlik ve 

yüzey araştırması sonuçları, bazı belir-
sizlikleri ortadan kaldırmakla birlikte 
konuyla ilgili raporlarda görüleceği 
üzere yeni soruları da doğurmuştur. 
Çinili Hamam’da sıva raspası çalış-
maları sonucunda altyapıda belirli bir 
düzeye kadar bezeme katmanları, çini 
kaplamanın levha sınırlarını veren iz-
ler ortaya çıkmıştır. Niteliksiz eklerin 
ayıklanması sonrasında Kadınlar Bölü-
mü soyunmalık mekanında alınlıkların 
varlığıyla karşılaşılmıştır. Kubbe ve to-
noz örtüleri üzerindeki beton kaplama-
ların kaldırılması sonrasında kurşun 

Resim 14. Kesitler, Avan Uygulamalar sonrası (KA.BA)
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kaplamanın varlığına ilişkin ipuçları 
ve gözlemlenen durumun, ele geçen 
tüm bulgular ile beraber değerlendir-
mesi ilgili uzmanlarca yapılmıştır.

Tarihsel araştırmalar ve yerinde 
incelemeler sonucunda, Zeyrek Çinili 
Hamam’ın ilk yapım tarihinden bu-
güne geçirmiş olduğu beş ana tarihsel 
dönem belirlenmiştir (Resim 15-16):
 Birinci dönem: İlk yapım dönemi, 

16. yüzyıl.
 İkinci dönem: 1780ler-1850ler. 

Çinili Hamam’ın etkilenmiş olduğunu 
dönemin kaynaklarından öğrendiğimiz 

Cibali yangınları sonrasındaki ona-
rımları ve soyunmalık mekanlarındaki 
ilk katman kalemişlerinin tarihlendiği 
dönemdir.
 Üçüncü dönem: 1850ler-1890lar. Ya-

pının ilk kez özel mülkiyete geçtiği ve 
en kapsamlı müdahalelerin gerçekleş-
tirildiği dönemdir. Bu aralıkta, dönem 
eki olarak gerçekleştirilen mermer 
kaplama ve onu tutan sıvanın altın-
dan, özgün sıva üzerindeki derzleri 
ve kalıntıları saptanmış olan çinilerin 
sökülmüş olduğunu tarihi kaynaklar 
da desteklemektedir.

Resim 15. Dönemleme araştırması, Zemin Kat Planı (KA.BA)
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 Dördüncü dönem: 1900ler-1977. Bir 
önceki dönemin bitişinde yaşanmış 
olan 1894 depremi etkilerinin onarım 
çalışmalarına yön vermesi muhtemel-
dir. Bu dönemde erkekler soyunmalık 
mekanında ahşap strüktürlü şirvan 
yenilenmiş, özgün döşeme kaplamaları 
değiştirilmiş ve yapıya bitişik  me-
kanlar eklenmiştir. Örneğin, kadınlar 
girişinin önüne ek duvarlar yapılmış 
ve özgün giriş kapısı ile giriş zemin 
seviyesi değiştirilmiştir
 Beşinci dönem: 1977-2011. Bu 

dönem yapının bir önceki mülk sahibi 

tarafından gerçekleştirilen erkekler 
girişinin değiştirilmesi ve üst örtüdeki 
değişimleri kapsamaktadır.

2.2. Kararlar ve Öneriler
Çinili Hamam’ın koruma-onarım 
projesi iki aşamalı olarak ele alın-
mıştır. 1. Aşama, yapısal sorunların 
giderilmesine, binanın korunaklı hale 
getirilmesine ve muhdes müdahalelerin 
sökülmesine yönelik olarak geliştirilen 
önerileri kapsamaktadır. Bu aşamada 
yapılacak olan mimari ve inşaî müda-
haleler, mühendislik ve danışmanlık 

Resim 16. Dönemleme araştırması, Kesitler (KA.BA)
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verileriyle ilişkilendirilmiş olarak 
tanımlanmıştır. “Yapının Korunaklı 
Hale Getirilmesi” ifadesi ile kastedilen 
öneriler, yapının belirli şartlara karşı 
(hem doğal hem de insani etmenler) 
güvenli olmasını sağlamaktır. Bu aşa-
mada ayrıca, yeniden işlevlendirmeye 
yönelik ana kararlar da belirlenmiştir 
(Resim 17). 2. Aşama ise, Çinili Ha-
mam ve bitişiğindeki yapı ve alanların 
yeniden işlevlendirilmesine dair mekan 
ve kullanım kararlarını içermektedir. 
Ayrıca yapının cephe ve mekanların-
daki bezeme programı (özgün çiniler, 
kalem işi ve duvar resimleri, mermer 
işçiliği) ve Kırk Çeşme sularıyla hama-
mın özgün su sisteminin araştırılması, 
yorumlanması ve korunarak sergi-
lenmesi konularındaki çalışmaları da 
kapsamaktadır. Halihazırda, 1. Aşama 
ile ilgili çalışmalar tamamlanmak 
üzeredir.

Çinili Hamam’daki incelemeler ve 
değerlendirmeler, yapının özgünlüğü-
nün bozulmasının iç ve dış kısımlarda 
yapılan kaba onarımlarla başladığını 
ve yapılan eklemelerle devam ettiğini 
göstermiştir. Son olarak yapıdaki bo-
zulmayı, bilimsel olmayan yöntemlerle 
yapılmış olan çimento içerikli yeni bir 
çatı üst örtüsünün yapımı izlemiştir. 
Bu müdahale ve değişiklikler bazı bo-
zulmaları da beraberinde getirmiştir. 
1. Aşamada, yapıyı dış koşullara karşı 
dayanıklı kılmak amacıyla yapının dış 
yüzeylerini ilgilendiren bozulmuş ve/
veya değişmiş duvar, kasnak, kapı, 
pencere, saçak, kubbe örtüsü, fil gözü 
ve aydınlık feneri elemanlarının detay-
larının iyileştirilmesi ile ilgili kararlar 
belirlenmiştir.

Yapılacak onarımlarda uyulması 
gereken temel ilkeler şunlardır:
 Yapıdaki mevcut dönem izleri koru-

nacaktır.

 Kabul edilmiş bilimsel koruma-o-
narım ilkeleri doğrultusunda onarım 
müdahaleleri gerçekleştirilecektir.
 En az müdahale ile yapının ayakta 

kalabilme koşulları sağlanacaktır.
 Projede, yapısal ve işlevsel amaç-

lı olan onarımlar; sağlamlaştırma, 
sağlıklaştırma, parça onarımı ve eksik 
kısımların tamamlanması çerçevesinde 
kabul edilecektir.
 Projede, insan eliyle yapılmış, ya-

pının özgün mimarisine uymayan ve 
yapıya zarar veren müdahaleler kaldırı-
lacaktır.
 Uygulama öncesinde yapı malzemesi 

(taş, tuğla, sıva, harç gibi) ve statik 
sağlamlık sorunları, konunun uzman-
larınca belirlenecektir. Bu uzmanlar, 
mimari proje müellifi denetiminde ve 
işbirliği içinde çalışacaklardır.
 Koruma-onarım ve sağlıklaştırma 

müdahalelerinde önerilecek her tür 
tamamlama, özgün yapı malzemesi ile 
uyumlu ve mevcuda aşırı yük getirme-
yecek ancak anlaşılabilir bir farklılık 
getirilerek yapılacaktır.
 Yapısal durumunun gerektirdiği 

koruma ve sağlıklaştırmaya yönelik 
müdahalelerde kalıcı çözümlere gidile-
cektir.
 Projede çağdaş gereksinimlerin karşı-

lığı olan müdahaleler, çağdaş detaylar-
la çözülecektir.

Belirlenen bu temel ilkeler doğrul-
tusunda gerçekleştirilecek 1. Aşamada 
üç ana başlık altında koruma müdaha-
leleri belirlenmiş ve sunulmuştur:
 Yapısal sorunların giderilmesine 

ilişkin (kalıcı) öneriler (Resim 18) 
Taşıyıcı sistem, binaya ve zemine bağlı 
sorunlar ve statik açıdan sorun oluş-
turan muhdes değişmişliklere ilişkin 
müdahale önerileri
 Özgün malzeme, doku sorunları ve 

müdahale önerileri (Resim 19)
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Binanın korunaklı (mahfuz) hale 
getirilmesine ilişkin (kalıcı / geçici) 
olarak yapının gövdesindeki taş - tuğla 
örgüde, kubbeli üst örtüde bulunan 
taş kaplamalarda ve silme taşlarında 
görülen malzeme kayıpları, fiziksel de-
formasyonlar, yüzey kaybı, form kaybı 
(aşınma), parça eksilmesi / yok olması, 
duvar örgüsündeki taş ve tuğla arasın-
daki derzlerin yok olması, bitkilenme, 
malzemeler üzerinde sonradan oluşan 
örtücü nitelikteki kir, tortu, lekelen-
me, islenme nedeniyle ortaya çıkan 
bozulmalara karşın müdahale önerileri
 16. Yüzyıl özgün mimari tasarımı-

na uymayan muhdes değişmişliklere 
ilişkin müdahale önerileri

 3. Sonuç
Çinili Hamam, gerek banisinin Bar-
baros Hayrettin Paşa gerekse mimarı-
nın Mimar Sinan olması bakımından 
özenle yapılmış olduğu düşünülen, ilk 
yapım zamanından beri dikkat çeken, 
prestijli ve önemli bir yapı olmuş, 
temel bir sivil işlevi barındırmasıyla 
da her dönemde toplumun gündelik 
hayatı içinde vazgeçilmez biçimde 
yer almıştır. Yapı, 16. yüzyılda inşa 
edildikten sonra kısa kesintiler dışında 
çok yakın zamana kadar yaklaşık 400 
yıl boyunca özgün işlevini sürdürmüş 
bir anıttır. Kullanımdan ve çevresin-
de meydana gelen doğal afetler gibi 

Resim 18. Statik incelemeler, çatlaklar ve müdahaleler (KA.BA)
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Resim 19. Malzeme analizleri, bozulmalar ve müdahaleler (KA.BA)
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olaylardan ötürü geçmişi boyunca 
farklı zamanlarda müdahale görmüş 
bir yapıdır.

Bu bakımdan Çinili Hamam’ın, 
16. yüzyıla ait bir çifte hamam yapısı 
olarak dönemdaşı olan diğer yapıların 
aksine, neredeyse bütün özgün mima-
ri, bezeme ve servis ögelerinin kendile-
rini, kalıntılarını veya izlerini üzerin-
de koruyarak günümüze ulaşmıştır. 
Bu niteliğiyle Çinili Hamam yapısı, 
mimarlık, kent ve toplum tarihi açısın-
dan çok değerli ve nadir bir örnektir.

Dünya Mirası Alanı Zeyrek’te Çini-
li Hamam’ın koruma-onarım projesi, 
Türkiye’de belirli kurallara göre proje 
çizimleri hazırlanarak gerekli onaylar 
alındıktan sonra uygulamaya geçilen 
standartlaşmış bir süreç yerine fark-
lı bir modelin denendiği bir çalışma 

olarak hedeflenmiştir. 21. yüzyılda 
bu işlevi sürdürmek amacıyla yapılan 
girişim, yapıda yüzlerce yıllık, üst üste 
birikmiş sorunları ele almayı gerekli 
kılmıştır. Bu süreçte, yapıya adını ve-
ren çini bezeme programının varlığıyla 
ilgili kuşkuların giderilmesi ve resto-
rasyon kararlarına yönelik kararların 
geniş kapsamlı tartışılması ve gelişti-
rilmesi gerekmiştir. Projenin sağlıklı 
ilerlemesinde, Çinili Hamam’ın kamu 
yerine özel mülkiyette olmasının ve 
yatırımcının söz konusu yaklaşımı des-
teklemesinin önemi büyüktür. Elbette, 
bu uzun soluklu projenin sürdürülmesi 
ve hayata geçmesinde Bilimsel Proje 
Danışma Kurulu, Proje Müellifi ekibi, 
Teknik Proje Danışmanları ve diğer 
birçok katkı veren kişinin emeği vazge-
çilmezdir.
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   Yer Teslimi Yapılmasının  
Ardından Şantiye Alanının  
Sac Kapama ile Çevrilmesi 
Sultan I. Ahmet Türbesi Restoras-
yon Uygulama İşi kapsamındaki ilk 
çalışmalar fiili yer tesliminin ardından 
01.01.2013 tarihinde başlamıştır. İlk 
iş olarak; şantiye alanının sac kapa-
ma ile çevrilmesi gündeme gelmiş ve 
kapanacak alanın sınırlarını gösteren 
bir proje ile Fatih Belediye Başkanlığı 
Zabıta Müdürlüğü’nden gerekli izinler 
alındıktan sonra şantiye çevresi kapa-
tılmıştır. 

Belgeleme - Türbe İç Mekanında 
Profesyonel Fotoğraf  
Çekimlerinin Yapılması (3600) 
Şantiye çevresi kapatıldıktan sonra, 
türbe içinde ve dışındaki mevcut du-
rumun belgelenmesi amacıyla profes-
yonel fotoğraf çekimleri yapılmıştır.  
Öncelikle; türbe iç mekanındaki her 
detayın görülmesine olanak sağlayan 
3600 çekimler  yapılmış ve buna ek 
olarak türbe iç mekanındaki tüm 
çiniler detaylı ve ölçekli bir şekilde 
fotoğraf ile belgelenmiştir.

SULTAN I. AHMET TÜRBESİ RESTORASYON UYGULAMASI

Sultan Ahmet Külliyesi’nin kuzeydoğu köşesinde yer alan türbenin 
yapımına Sultan I. Ahmet’in ani ölümünün ardından 1617 yılında başlan-
mıştır. 1620’de yapımı tamamlanan türbe günümüzde İstanbul Türbeler 
Müzeler Müdürlüğü’nün kullanımındadır. Bu bildiride Türbenin Ocak 
2013’te başlayan birinci etap restorasyon uygulamalarından çeşitli örneklere 
yer verilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Sultan I. Ahmet, Türbe, Çini konservasyonu

      ÖZET 

Sezgi Düzenoğlu1

1 Y.Mimar Sezgi Düzenoğlu, e-posta: sezgiduzenoglu@gmail.com

Resim 1. 
Sultan Ahmet 
Külliyesi 
ve Sultan 
I. Ahmet 
Türbesi
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Resim 2 - 3. 
Şantiye 
alanının 
çevrilmesi

Resim 4 - 5. 
Türbe iç 
mekanının 
belgelenmesi

Resim 6. 
Türbe 

içindeki 
çini duvar 

panosu

Resim 
8 - 9. 
Pencere 
içindeki 
çinilerden 
örnekler

Resim 7. 
Dolap 
içindeki 
çinilerden 
örnekler

Türbe İç Mekanında  
Yer Alan Sandukaların  
Numaralandırılması ve  
Halıların Toplanması
Türbe içindeki uygulama çalışmaları 
için kurulacak olan ahşap platform 
çalışma iskelesinin sanduka ve halı-
lara zarar vermemesi için, öncelikle 
halılar toplanmış ve türbe içerisinde 
yer alan 36 adet sandukalar numara-
landırılarak korumaya alınmıştır.

Türbe İçinde Yer Alan Çinilerin 
ve Kubbe Göbeğinde Yer Alan 
Kalem İşinin Facing Metodu ile 
Korumaya Alınması
Çini yüzeyler, hem yapının fark-
lı bölümlerinde devam edecek olan 

çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi 
için hem de taşıyıcı duvardan ayrılma-
sı riskini ortadan kaldırmak amacıyla 
Facing Metodu ile koruma altına 
alınmıştır. Bu uygulamada aseton ve 
pamuk ile temizlenen yüzey üzerine 
Japon kağıdı yumuşak fırça ile Para-
loid B72 solüsyonu yavaşça sürülerek 
yüzey koruma altına alınır.
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Türbe İç Mekanında Ahşap  
Çalışma Platformu Kurulması
14,7 x 14,7 x18,5 m boyutlarında-
ki türbe ana mekanındaki uygulama 
çalışmaları için ahşap karkaslı çalışma 
platformu kurulmuştur. İlk platform 
çini yüzeylerin sona erdiği +4.50 ko-
tunda teşkil edilmiştir. Sızdırmaz plat-
form ile çini yüzeylerin üst bölümde 
devam eden uygulama çalışmalarından 
zarar görmesi engellenmiştir.

Revak Bölümünde Ahşap  
Çalışma Platformu Kurulması
4,7 x 15,3 x 9,35m boyutlarındaki re-
vak bölümündeki uygulama çalışmaları 
için türbe iç mekanında olduğu gibi 
ahşap karkaslı çalışma platformu ku-
rulmuştur. Bu sayede revak kubbeleri 
ve tonozunda rahatça çalışma olanağı 
sağlanmıştır.

Türbe ve Revak Bölümünü  
Çevreleyecek Olan Demir  
İskelenin İmalatı ve Kurulumu
100 x 100 x 5mm boyutlarındaki 
kutu profillerle teşkil edilen dikdört-
gen şeklindeki taşıyıcı dikmelerin 
imalatı şantiye sahasında gerçek-
leşmiştir. 6m’lik bölümler halinde 
- onaylı statik projeye uygun şekilde - 
imal edilen dikmeler, vinç yardımıyla 
üst üste yerleştirilip kaynak yapılarak 
21.30m seviyesine ulaşmıştır. Dikme 
aks aralıkları 3,10m olarak belirlen-
miştir.

Türbe ve Revak Bölümünün 
Üzerini Kapatacak Olan  
Koruyucu Çatının Kurulumu
100 x 100 x 5 mm boyutlarındaki 
kutu profillerle teşkil edilen çatı ma-
kaslarının imalatı da şantiye sahasında 
gerçekleşmiştir. Onaylı statik projeye 

uygun şekilde imal edilen çatı makas-
ları 21m’lik  tek parça halinde vinç 
yardımıyla taşıyıcı dikmelerin üzerine 
yerleştirilmiş ve dikme üzerlerinde-
ki plakalara kaynatılarak kurulumu 
tamamlanmıştır. Makasların üzerine 
önce aşıklar monte edilmiş ve daha 
sonra boyalı sac plakalarla örtü ta-
mamlanmıştır.

Şantiyeyi Çevreleyen Sac  
Kapamanın Renkli Branda ile 
Kaplanması
Koruyucu çatının kurulumu tamamlan-
dıktan sonra Sultan I. Ahmet Türbe-
si’nin tarihçesi ve yapısal özellikleri ile 
ilgili bilgilerin/fotoğrafların yer aldığı 
özel resim baskılı branda şantiyeyi çev-
releyen sac kapamanın üzerine yerleşti-
rilmiştir. Koruyucu çatının kurulumu 
tamamlandıktan sonra, üzerinde işve-
ren kurum ve işin adının yazılı olduğu 
mesh branda  türbe ana kubbesini dört 
yönden saracak şekilde çatı makasları-
na asılarak yerleştirilmiştir.

Türbe İçinde ve Revakta Yer 
Alan Kalem İşi ve Malakari  
Desenlerinin Rölövelerinin  
Alınması
Yapıda çalışmalara başlamadan önce 
desenlerin tamamının birer kopyası 
alınarak duvar bezemelerinin, kubbe 
göbeğindeki yazının ve revak kubbele-
rindeki malakari motiflerin mevcut du-
rumu envanterlenmiştir. Bu panoların 
desenleri dijital ortamda da çizilerek 
mevcut projeye işlenmiştir.

Türbe İçinde Yer Alan Kalem İşi 
Bezemelerde Dönem Araştırma 
Raspası Yapılması
Araştırma raspası sonucunda, yapının 
beden duvarlarında bulunan ot taşı 
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üzerine kireç badana çekilmek suretiy-
le uygulanmış üç ayrı katman (dönem) 
tespit edilmiştir. 

1. dönem; 17yy’a ait mavi ve kırmı-
zı renk ağırlıklı özgün kompozisyon.

2.dönem; 19yy’da yapıldığı düşü-
nülen yeşil ve kırmızı renk ağırlıklı 
rumi kompozisyon.

3. dönem; 1971-1978 restorasyo-
nu sırasında ilk dönemin kopyalan-
ması suretiyle elde edilmiş mavi ve 
kırmızı renk ağırlıklı kötü işçilikli 
kompozisyon.

Türbe İçinde Ana Kubbe ve 
Pandantiflerde Kimyasal Boya 
Raspası Yapılması
Yapılan raspalar sonucu kubbede bu-
lunan malakari yüzeylerin son dönem 
restorasyonlarında plastik boyalar ile 

boyandığı anlaşılmıştır. Bu boyalar 
aseton ve pamuk yardımı ile temizlen-
miş ve alttaki 2. dönem ortaya çıkarıl-
mıştır.

Malzeme Analiz Raporu İçin 
Boya, Sıva ve Harç Örneklerinin 
Alınması
Malzeme analiz raporu için labo-
ratuvara gönderilecek boya, sıva ve 
harç örnekleri alınmış ve örneklerin 
alındığı yerler fotoğraflanarak projeye 
işlenmiştir.

Türbe Ana Kubbesindeki  
Malakari Yüzeyler İçin  
Mikroenjeksiyon Harcı  
Hazırlanması
KUDEB tarafından hazırlanan teknik 
rapora uygun olarak hazırlanan mikro-

Resim 10 - 11. 
Kubbe 
göbeğindeki 
kalem işinde 
yüzey koruma

Resim 12 - 13. 
Ahşap çalışma 
platformlarının 
kurulması

Resim 14. Koruyucu çatının 
kurulumu

Resim 15 - 16. Kalem işi ve malakari desenlerin 
rölövelerinin alınması



196 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2013

enjeksiyon harcı kurutulduktan sonra 
dövülüp mikro elekten geçirilerek 
kullanıma uygun hale getirilmiştir.

Kuzey Yönündeki Trompta 
Malakari Altından Çıkan Kalem 
İşine Mikroenjeksiyon Yapılması
Türbe içinde kuzey yönündeki tromp-
ta malakari yüzey altında bulunan 
kalemişinin korunması için öncelikle 
şırınga deliği açılmış ve temizlenmiş; 
sonrasında da mikroenjeksiyon ile 
sağlamlaştırılmıştır.

Türbe Ana Kubbesindeki  
Malakari Yüzeylerde  
Mikroenjeksiyon Yapılması
Türbe ana kubbesindeki malakari yü-
zeylerin katman aralarındaki boşluk-
larının doldurulması için kubbede mik-
roenjeksiyon uygulaması yapılmıştır.

Alemin Sökülmesi
Ana kubbe üzerinde yer alan 3,5m 
yüksekliğindeki bakır alemin parçaları 
tek tek sökülmüş ve temizlenip varak 
yapılmak üzere türbe içerisindeki 
çalışma alanına indirilmiştir. Bakır 

alemi taşıyan ahşap konstrüksiyon da 
yine aynı şekilde sökülerek kubbeden 
aşağıya indirilmiştir.

Türbe ve Revak Üst  
Örtüsündeki Kurşun  
Kaplamanın Toplanması
Alemin sökülmesinin ardından sıra-
sıyla ana kubbedeki, kubbe kasnağı 
etrafındaki, eyvan çatısı üzerindeki ve 
revak bölümünün üzerindeki kurşun-
larının toplanmasına başlanmıştır. 
Toplanan kurşunlar şantiye içerisinde 
belli bir alanda toplanarak izabeye 
gönderilmiştir.

Kubbe Kasnağı Etrafındaki  
Dolgunun Sökülmesi
Ana kubbe eteğindeki kurşunların 
toplanması ile birlikte, bu bölümdeki 
toprağın temizlenmesine başlanmıştır. 
Kubbe eteğindeki bu toprak temizliği 
esnasında silme hizasından yaklaşık 
80cm’e kadar yükselen dolgunun 
içinden çıkan iri taşlar ayıklanmış ve 
kasnak etrafında istiflenmiştir. Dol-
gu toprağı ise çuvallara doldurulup 
şantiye sahasında belli bir noktada 
toplanmıştır.

Resim 17 - 18 - 19. Kalem işi bezemelerde araştırma raspası

Resim 20 - 21. 
Kalem işi 
bezemelerde 
kimyasal 
raspa
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Resim 22 - 23. 
Boya, sıva ve 
harç örnekleri 

Resim 24 - 25. 
Mikroenjeksiyon 
Harcının 
hazırlanması

Resim 26 - 
27. Kalem 
işi yüzeyde  
mikroenjeksiyon

Resim 28-29-
30-31. 
Kubbede 
mikroenjeksiyon 
uygulaması
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Resim 32 
-33. 
Alemin 
sökülmesi

Resim 34 
- 35.  
Kurşun 
kaplamanın 
sökülmesi

Resim 36. Kubbe 
kasnağındaki dolgunun sökümü

Resim 39 - 40 - 41. Kenetlerin temizlenmesi ve antipas sürülmesi

Resim 42 
- 43. Silme 
taşlarına 
hatıl 
çakılması

Resim 37 - 38, Türbe ana kubbesindeki mermer kasnak 
silmesinin ıslahı ve hizalanması
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Kurşun Altı Toprağının  
Temizlenmesi
Ana kubbe ve kubbe kasnağı etrafında-
ki kurşunların toplanmasının ardın-
dan, bu bölümlerde kurşun altı topra-
ğının temizlenmesi işlemi başlamıştır. 
Bağlayıcı özelliğini tamamen yitirmiş 
olan toprak çuvallara doldurularak 
şantiye sahasında belli bir noktada 
toplanmıştır.

Türbe Ana Kubbesindeki  
Mermer Kasnak Silmesinin  
Islahı ve Hizalanması
Ana kubbenin mermer kasnağı üzerin-
de yer alan profilli silme taşları teker 
teker yerinden sökülerek, silme taşları 
altındaki duvar bölümlerin bakımı ve 
ıslahı yapıldıktan sonra ip çekilerek 
hizalanmış ve aynı kota getirilmiştir.

Türbe Ana Kubbesindeki  
Mermer Kasnak Silmesi Altında 
ve Üzerinde Yer Alan  
Kenetlerin Temizlenmesi ve 
Antipas Sürülmesi
Silme taşlarının sökülmesinin ardın-
dan, silme taşları altındaki kargir 
duvar ve mermer kaplamayı birbirine 
bağlayan kenetler mekanik olarak 
temizlenmiş ve antipas sürülerek 
korumaya alınmıştır. Silme taşları 
altındaki kenetlerin temizlenmesi 
ve bakımının yapılmasının ardından 
silme taşları hizalanmış ve aynı kota 
getirilmiştir. Bu işlemden sonra silme 
taşlarını yatayda birbirine bağlayan ke-
netler yenilenmiş ve kurşun dökülerek 
sabitlenmiştir.

Silmelere Hatıl Çakılması
Silme taşlarının ıslahının tamamlan-
masının ardından, onaltıgen mermer 
kubbe kasnağının profilli silme taşla-

rının ucuna 5 x 10 cm kesitli ahşap 
hatıllar çakılmıştır.

Kubbe Kasnağı Etrafındaki  
Dolgunun Yenilenmesi
Kubbe kasnağı etrafındaki toprak dol-
gunun temizliği esnasında dolgudan 
çıkan ve istiflenen iri taşlar, kubbe ete-
ğinde silme taşları arkasındaki boşluğa 
dizilmiş ve üzerine horasan harcı ile 
hazırlanmış dolgu malzemesi dökül-
müştür. Son işlem olarak da horasan 
harcı mala ile perdahlanarak düzgün 
bir yüzey elde edilmiştir.

Türbe Ana Kubbesinde Tuğla 
Derzlerinin Temizlenmesi,  
Horasan ve Çamur Sıva  
Yapılması
Kubbe kasnağındaki dolgunun yeni-
lenmesinin ardından, ana kubbenin 
tuğla örgüsünde  fırça ile derz temiz-
liği yapılmıştır. Bu işlemin ardından 
ana kubbede sırasıyla horasan sıva ve 
çamur sıva işlemleri uygulanmıştır.

Türbe Üst Örtüsüne Yeni  
Kurşun Kaplamanın Döşenmesi
Ana kubbedeki yeni çamur sıvanın 
kurumasıyla birlikte kubbede kurşun 
kaplama işlemleri başlamıştır. Rulo 
halindeki kurşun açılarak dövülmüş 
ve döşenmeye hazır hale getirilmiştir. 
Kurşun kaplamanın döşenmesi işlemi 
kubbe etek ucundan başlayarak kubbe 
tepe noktasına doğru devam etmiş ve 
bu şekilde tamamlanmıştır.

Kubbe Kasnağında İki Sıra  
Kurşun Derzi Yapılması
Mermer kubbe kasnağının alt bölü-
münde yer alan iki sıra özgün kurşun 
derzi temizlenmiş ve çatının kasnak 
etrafındaki kurşunları alttaki kurşun 
derzine doğru kıvrılarak üzeri KUDEB 
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Resim 44 - 
45.  Kubbe 
kasnağı 
etrafındaki 
dolgunun 
yenilenmesi

Resim 46 - 47 - 48. Horasana ve çamur sıva üstü kurşun kaplama 

Resim 
49 - 50. 
Yenilenen 
ahşap karkas 
üstü kurşun 
kaplama

Resim 51 
- 52 -53 - 
54. Alemin 
temizlenmesi, 
boyanması, 
altın varak 
uygulaması
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tarafından hazırlanan raporda belir-
tilen şekilde derz macunu ile kapa-
tılmıştır. Üstteki kurşun derzine ise 
kapak vazifesi görecek olan kurşunlar 
yerleştirilerek üzeri yine derz macunu 
ile kapatılmıştır. Üstteki kurşun par-
çalar alttan gelen kurşunla kilitlenmiş 
ve böylece bu noktalardan yapının su 
alması engellenmiştir.

Türbe Ana Kubbesindeki  
Mermer Kasnak ve Silme ile 
Cephelerdeki Mermer  
Yüzeylerde Derzlerin  
Yenilenmesi
Mermer kubbe kasnağı ve mermer tür-
be cephelerinin tüm derzleri temizlen-
miş ve KUDEB tarafından hazırlanan 
raporda belirtilen şekilde derz macunu 
ile yenilenmiştir. Sonrasında ise, derz-
lerin dışına taşan macunlar silinerek 
temizlenmiştir.

Türbe Ana Kubbesindeki  
Mermer Kasnak ve Silme  
Yüzeylerinin AB57 Jeli ve  
Su ile Temizlenmesi 
Mermer kubbe kasnağının  üzerinde 
yer alan profilli silme taşları hava 
koşulları ve çevresel faktörler nedeniyle 
oldukça kirlenmiş olduğundan, bu bö-
lümlerde öncelikle KUDEB tarafından 
hazırlanan raporda belirtildiği şekilde 
AB57 jeli uygulaması yapılmıştır. 
Daha sonra bu bölüm ve kubbe kasna-
ğındaki mermerler düşük basınçlı su 
ile yıkanarak temizlenmiştir.

Eyvan Çatısındaki Kurşunların 
Sökülmesi, Kurşun Altı  
Toprağının Temizlenmesi ve 
Ahşap Çatı Konstrüksiyonun 
Sökülmesi
Eyvan bölümünün üzerinde yer alan 
kurşunlar toplanıp kurşun altı toprağı 

temizlendiğinde, oldukça yıpranmış 
ve kısmen çürümüş bir ahşap çatı 
konstrüksiyonu ortaya çıkmıştır. Bu 
bölümdeki moloz çuvallara dolduru-
larak alınmış ve ahşap konstrüksiyon 
sökülerek çatının temizliği yapılmıştır.

Eyvan Çatısındaki Ahşap  
Konstrüksiyonun Yenilenmesi, 
Keçe Serilmesi ve Yeni Kurşun 
Kaplamanın Döşenmesi
Eyvan bölümünün ahşap çatı kons-
trüksiyonu emprenye edilmiş ahşaplar-
la özgün durumundaki şekliyle yeni-
den inşa edilmiştir. Ahşap kaplama 
tahtalarının yerleştirilmesinden sonra, 
ilk durumdaki gibi toprak serilmesi 
yerine keçe serilmesine karar verilmiş 
ve sonrasında yeni kurşun kaplamanın 
döşenmesi işlemi tamamlanmıştır.

Alemin Kimyasal Yöntemlerle 
Temizlenmesi, Boyanması ve 
Aleme Altın Varak Yapılması
Ana kubbeye ait olan bakır alemin tüm 
parçaları türbe içerisindeki  çalışma 
alanında temizlenmiştir. Mekanik ve 
kimyasal çeşitli yöntemler denenmiş 
olmasına rağmen, en iyi sonuç Kont-
rat 2000 ile alınmıştır. Bakır alemin 
temizlenmesinin ardından parçalar 
sırayla boyanmıştır. Bakır alemin 
temizlenmesi ve boyanması işlemleri 
tamamlandıktan sonra, alemin varak 
yapılacak her parçasına öncelikle mik-
siyon sürülüp beklenmiştir. Belirtilen 
bekleme süresi dolduğunda varak 
yapılması işlemine başlanmıştır.

Türbe İçinde Ana Kubbede Yer 
Alan ve Avizeyi Taşıyan Demir 
Çubuğun Tombak Eleman ile 
Birlikte Sökülmesi,  
Temizlenmesi ve Yerine Takılması
Türbe içindeki avizeyi taşıyan zincirin 
bağlı olduğu demir çubuğun sökülerek 
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Resim 55 - 56 - 57. Tombak elemanı sökülmesi ,temizlenmesi ve montajı

Resim 58 - 59 - 60. Alemin yerine yerleştirilmesi

Resim 61 - 62 - 63. Yapısal enjeksiyon

Resim 
64 - 65. 
Horasan ve 
çamur sıva 
yapılması
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temizlenebilmesi için, kubbe göbeğin-
deki  dairesel  bitiş elemanı sökülmüş-
tür. Dövme demir çubuğun  mekanik 
olarak temizlenerek yeniden kullanı-
labilecek kadar iyi durumda olduğu 
gözlenmiştir. Herhangi bir kesit kaybı 
söz konusu değildir. Daha önceki resto-
rasyonlarda varak yapılmış olan dairesel 
bitiş elemanı kimyasal olarak yine 
Kontrat 2000 ile temizlenmiş ve varak 
katmanının altında çok iyi durumda bir 
tombak yüzeye ulaşılmıştır. Mekanik 
temizliği yapılan ve antipas sürülerek 
boyanan dövme demir çubuk ile kimya-
sal olarak temizlenen dairesel tombak 
eleman itina ile yerine takılarak, demir 
çubuğun kubbe dışına çıkan ucundaki 
kilit sistemi ile sabitlenmiştir.

Alemin Yerine Yerleştirilmesi
Bakır aleme varak yapılması işlemi 
tamamlandığında, ana kubbeye  ön-
celikle alemi taşıyacak olan emprenye 
edilmiş ahşap konstrüksiyon kurul-
muştur. Daha sonra 3,5m yüksekliğin-
deki alemin rahatça kurulabilmesi için 
ahşap iş iskelesi yapılmış ve böylelikle 
alemin kurulumu tamamlanmıştır.

Revak Tonozunda Yer Alan 
Çatlaklara Yapısal Enjeksiyon 
Yapılması
Şantiye içerisinde talimatlara uygun 
olarak hazırlanan yapısal enjeksiyon 
harcı, revak tonozu üzerindeki birle-
şim noktalarında bulunan çatlaklara 

yerleştirilen hortumlar yardımıyla 
doldurulmuştur.

Revak Bölümünün Üst  
Örtüsünde Horasan ve Çamur 
Sıva Yapılması
Revak bölümündeki yapısal enjeksiyo-
nun tamamlanmasının ardından, revak 
kubbeleri ve tonozunun tuğla örgüsün-
de fırça ile derz temizliği yapılmıştır. 
Bu işlemin ardından sırasıyla horasan 
sıva ve çamur sıva işlemleri uygulan-
mıştır.

Revak Etrafında Yer Alan Çıtalı 
Tavanın ve Kurşun Altı Kaplama 
Tahtalarının Sökülmesi
1971-1978  yılları arasındaki kap-
samlı restorasyon çalışmaları sırasın-
da revak etrafına üç yönden taşıyıcı 
U-profiller eklenmesiyle oluşturulan 
1,80m genişliğindeki ahşap saçağın 
tüm elemanları sökülmüş; kısmen çü-
rümüş ve taşıyıcılığını kaybetmiş olan 
U-profiller açıkta bırakılmıştır.

Revak Etrafında Yer Alan 
U-Profil Yapı Elemanlarının 
Taşıyıcı Özelliğini Kaybetmiş 
Bölümlerinin Yenileriyle  
Değiştirilmesi
U-profil elemanların taşıyıcılığını 
kaybetmiş ve çürümüş olan bölümleri 
kaynakla kesilerek alınmış ve yerine 
yine aynı kesitli yeni U-profiller yerleş-
tirilmiştir.

Resim 66 - 
67. Çürümüş 
ahşap 
kaplamaların 
sökülmesi
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Revak Etrafında Yer Alan 
U-Profil Yapı Elemanlarının  
Mekanik Yöntemlerle  
Temizlenmesi ve Antipas  
Sürülmesi 
Değiştirilmeyen U-profil elemanlar 
öncelikle mekanik yöntemlerle temiz-
lenmiş, daha sonra tüm sistem antipas 
sürülerek korumaya alınmıştır.

Revak Etrafında Yer Alan  
Çıtalı Tavana Ait Ahşap Taşıyıcı 
Kirişlerin ve Kurşun Altı Kaplama 
Tahtalarının Yenilenmesi ve 
Üzerine Keçe Serilmesi
Revak etrafını üç yönden saran saça-
ğın, çürüdüğü için değiştirilen ahşap 
elemanları emprenye edilmiş yeni 
ahşap  elemanlarla değiştirilerek özgün 
sistemine uygun biçimde yeniden teş-
kil edilmiştir. U-profillerin içine yer-
leşen ahşap kirişlerin üzeri emprenye 
edilmiş kaplama tahtaları ile kapatıl-
dıktan sonra bu bölümün üzerine keçe 
serilmiştir.

Revak Üst Örtüsüne Yeni  
Kurşun Kaplamanın Döşenmesi
Revak üst örtüsündeki çamur sıva ve 
keçe serilmesi işlemlerinin tamam-
lanmasıyla birlikte,  revak üst örtü-
sündeki kurşun kaplama işlemleri 
başlamıştır. Rulo halindeki kurşun 
açılarak dövülmüş ve  döşenmeye hazır 
hale getirilmiştir. Kurşun kaplamanın 
döşenmesi işlemi revak saçak ucundan 
başlayarak revağın türbe duvarı ile 
birleştiği hizaya doğru devam etmiş ve 
bu şekilde tamamlanmıştır.

Türbe ve Revak Bölümünün 
Üzerindeki Koruyucu Çatının 
Sökülmesi
Türbe ve revak bölümlerinin üst örtü-
sündeki  kurşun kaplama işlemlerinin 
tamamlanmasıyla birlikte koruyucu 
çatı sistemine ihtiyaç kalmamıştır. Bu 
nedenle koruyucu çatının üzerindeki 
sac kaplamalar, aşıklar ve çatı makas-
ları sökülmüş ve vinç yardımıyla aşağı 
indirilmiştir.

Resim 
68 - 69. 
Revak üst 
örtüsünün 
yenilenmesi 

Resim 
70 - 71. 
Revak üst 
örtüsünün 
kurşun 
kaplanması 
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VİLAYET CAMİİ (NALLI MESCİT) 2011-2013 YILLARI  
RESTORASYON UYGULAMASI

Tarihi Fatih Sultan Mehmet Dönemi’ne kadar uzanmasına rağmen, 
günümüze gelene kadar çok sayıda onarım ve değişim geçiren Nallı 

Mescit’in (Vilayet Camii) 2011-2013 yılları arasında geçirdiği kapsamlı 
onarım, bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

RESTORATION IMPLEMENTATIONS (2011 - 2013) OF VILAYET 
MOSQUE (NALLI MASJID) 

Nallı Masjid (known also as Vilayet Mosque), which had been built 
in the terms of Fatih Sultan Mehmet, has been repaired and changed so 
many times until today. This paper includes the restoration implementations 
of Vilayet Mosque which were executed between 2011 and 2013. 

Anahtar Sözcükler: Restorasyon ve Konservasyon, Osmanlı Mimarisinde Eklektisizm,  
19. yy Mescit Mimarisi

Keywords: Restoration and Conservation, Eclecticism on Ottoman Architecture, 
19th century Masjid Structure

      ABSTRACT 

      ÖZET 
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Gülşah Altun2
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1 Y. Mimar Tuğba Keleş Ocakcan, e-posta: tugbaocakcan@gmail.com
2 Mimar Gülşah Altun
3 Kalemkar-Restoratör Özlem Doğan

   1. Konum
Nallı Mescit Eminönü ilçesinde, Hoca 
Paşa Mahallesi’nde Ankara Caddesi’n-
de yer almaktadır. Bugünkü Vilayet 
Binası bahçesinin Kuzeybatı parselinin 
cadde ile sınırındadır (Şekil 1).4

Tarihçe
Nallı Mescit olarak da bilinen Vilayet 
Camii’nin ilk yapımı Fatih Sultan 
Mehmet Dönemi’ne tarihlenmekle 
birlikte kesin inşa tarihi bilinme-

Şekil 1. Alman Mavileri haritasında Vilayet 
Camii’nin konumu 
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5 Enis Karakaya, “Nallı Mescit”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih
Vakfı Yayınları, İstanbul, 1994, s.42.

mektedir. Hadikatü’l-Cevami’de, 
Akşemseddin’in akrabalarından İmam 
Ali Efendi tarafından II. Mehmet 
Dönemi’nde (1471-1481) yaptırıldığı 
ve Sadrazam Mahmud Paşa Vakfı’na 
bağlı olduğu yazılıdır. Yıllar içeri-
sinde birçok müdahale gören yapı en 
kapsamlı değişimi giriş kapılarındaki 
kitabelerden anlaşıldığı kadarıyla 
1868 ve 1902 tarihlerinde geçirmiştir. 
Son dönem onarımları ise 1968 ve 
1993 yıllarında Vakıflar Genel Müdür-
lüğü, 1997 yılında ise T.B.M.M Milli 
Saraylar Daire Başkanlığı tarafından 
yaptırılmıştır.5(Resim 1-2)

2. Mimari Özellikleri
Vilayet Camii, yaklaşık 9 x 9m ölçü-
lerinde kare bir mekandan oluşmakta-
dır. Tek bir kubbe ile örtülmüş olan 
caminin kubbeye geçişi Türk üçgenleri 
ile sağlanmıştır. 19. yy sonu - 20. yy 

başına tarihlenen ahşap bir kadınlar 
mahfeli camiye eklendikten sonra, 
kare planlı yapı bölünmüştür. (Şekil 
2) Camiye kuzeydoğu, kuzeybatı ve 
güneybatı cephelerinden birer kapı ile 
girmek mümkündür. Ankara Cadde-
si’ne bakan kuzeybatı kapısının önüne 
geç dönemde şebekeli mermer bir 
korkuluk eklenmiştir. 
  Beden duvarlarının, kubbe kasnağı-
nın ve tromp örtüsünün saçak altla-
rında mevcut bulunan stalaktitlerin 
yapıya 19.yy’da eklendiği düşünülmek-
tedir. Söz konusu stalaktit süsleme, 
minare şerefesi altındaki klasik olma-
yan mukarnas ve armudi minare alemi 
sebebiyle, camide Arap üslubu hissedil-
mektedir. Farklı dönemlerde yapılan 
ekler ve süslemeler sebebiyle Vilayet 
Camii eklektik özellikler göstermekte-
dir. (Şekil 3, Resim 3-4)

Resim 1-2. 19. yy’da Bab-ı Ali Caddesinden görünüşü (solda), 1970’li yıllarda Vilayet 
Camii (sağda)



208 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2013

Şekil 2-3. Vilayet Camii Planı ve Kuzeybatı Görünüşü (Rölöve)
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Resim 3-4. Restorasyon öncesi kuzeybatı cephesi ve mihrap

3.Restitüsyon ve Restorasyon 
Projelerinin Hazırlanması ve 
Restorasyon Öncesi Durum
04.03.2009 Tarih ve 2743 sayılı 
karar ile analitik rölövesi IV Numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu tarafından onaylanan Vilayet 
Camii’nin restitüsyonları, 19. yy ve 
20. yy olmak üzere iki dönem olarak 
hazırlanmıştır. 24.07.2012 tarih 786 
sayılı karar ile onaylanan restitüsyon-
larının ardından 20. yy restitüsyonu 
temel alınarak hazırlanan restorasyon 
projesi 03.10.2012 tarih 906 karar ile 
onaylanmıştır. 

Restorasyon öncesi yapıda mevcut 
olan sorunlar özetle şu başlıklar altın-
da toplanmaktadır:
 Önceki onarımlarda özgün horasan 

sıva yerine kullanılan çimento sıva 
nedeniyle tuzlanmalar
 Üst örtüdeki bozulmalar nedeniyle 

kubbe ve türk üçgenleri bölümünde 
yoğun rutubet
 Yapı genelinde mermer ve taş süs-

lemelerde yüzey aşınmaları ve tehlike 
arz eden kırılmalar
 Minare şerefesini oluşturan mermer 

elemanlarda aşırı hasar ve özgün olma-
dığı tespit edilen elemanlar

 Cami içindeki ahşap elemanlar üze-
rinde birden fazla kat yağlı boya 
 Ahşap giriş kapılarında çürümeler
 Cami genelinde bulunan bezeme yü-

zeylerinde yapılan araştırma raspaları 
sonucu varlığı tespit edilen alt katman 
kalem işleri

4.Restorasyon Uygulaması
Kurşun Üst Örtü Onarımı
Vilayet Camii’nin kurşun üst örtüsü, 
zaman içerisinde dış etmenlerden 
etkilenerek yıpranmıştır. (Resim 5) Bu 
nedenle kurşun örtü ile altındaki nite-
liğini kaybetmiş çamur ve horasan sıva 
tabakaları sökülmüş, kubbe dokusunda 
çatlak olup olmadığı kontrol edildikten 
sonra, strüktürel açıdan sorunsuz olan 
kubbe, yeniden özgün horasan sıva 
ve çamur sıvası yapılarak, kurşun ile 
kaplanmıştır. (Resim 6)

Sıva Onarımları
Uygulama başlangıcında yapılan raspa 
araştırmalarında yapının iç ve dış 
duvar yüzeylerinde ve üst örtüsünde 
büyük oranda çimento sıva kullanıldığı 
tespit edilmiştir. Yapıya zarar veren 
çimento sıvalar ve diğer çimentolu 
harçlar, öncelikli olarak sökülerek, 
yapıdan uzaklaştırılmıştır. (Resim 7) 
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Resim 7-8. 
Dış cephede 
sökülen 
çimento sıva 
(solda), iç 
duvarlarda 
yapılan 
horasan sıva 
uygulaması 
(sağda)

Resim 5-6. 
Kubbe 
üzerinde 
mevcut 
kurşun 
örtü ve 
yenilenmesi

Çimento sıvalar söküldükten sonra 
beden duvarlarında ortaya çıkan çat-
laklara özgün harcına uygun malzeme 
ile enjeksiyon yapılmıştır. Sökülen çi-
mento sıvalar yerine, malzeme analizi 
yapılan özgün horasan sıva ile tamam-
lama yapılmıştır. (Resim 8)

Minare şerefesindeki mukarnas 
üzerinde bulunan niteliksiz, kalın boya 
tabakası raspalandıktan sonra mukar-
nasın bazı bölümlerinde kırıklar, aşırı 
aşınmalar olduğu görülmüştür. Eksik 
ve aşınmış bölümler tatlı kireç ile ye-
rinde tamamlanmıştır. (Resim 9-10)

Caminin aşırı hasarlı dışlık pen-
cereleri ve alçı içlikleri yenilenmiştir. 

Dışlık pencereleri paslanmaz çelik do-
natı ile yeniden dökülmüş ve yerlerine 
takılmıştır. Çok hasarlı alçı içlikler 
yeniden üretilirken, az hasarlı olanlar 
üzerinde onarım çalışması yapılmış 
ve içlikler yeniden kullanılmıştır. 
(Resim 11-12)

Taş-Tuğla-Mermer Onarımları
Caminin beden duvarları ve kubbe 
eteklerindeki saçak altlarında bulunan 
malta taşı stalaktit süslemenin üzerin-
deki kalın ve niteliksiz boya tabakası 
kaldırıldıktan sonra, özellikle malze-
mesinden kaynaklı yapısal sorunlar 
olduğu tespit edilmiştir. (Resim 13) 
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Resim 9-10. 
Minare 
şerefesinde 
mukarnas 
(solda), 
mukarnasta 
yapılan 
tamamlamalar

Resim 11-12. 
Paslanmaz 
çelik donatı 
ile yeniden 
dökülen dışlık 
penceresi 
(soda), onarım 
yapılan alçı 
içlik penceresi

Resim 13-14-15. Stalaktitler üzerinde boya raspası yapılması, hasarlı olanların 
çürütülmesi ve paslanmaz çelik çubuk ile takviye edilmesi

Hasarlı olan saçak altı stalaktitleri 
yerine küfeki taşı ile özgün formda 
yenileri yapılmış ve yerlerine paslan-
maz çelik çubuklar ile yerleştirilmiştir. 
(Resim 14-15)

Cami genelinde kubbe saçaklarında, 
tromp üzerlerinde ve minare şerefe-
sinde bulunan mermer elemanların 

öncelikle kimyasal temizlikleri yapıl-
mıştır. Mermer süsleme elemanlarında 
bulunan kırıklar, kısmi tamamlama-
larla onarılmış, hasarlı ve eksik olan 
demir kenetler yenilenmiştir. 

Minare şerefesinde bulunan mer-
mer sütunlar, sütun başlıkları, kai-
deler, mermer alınlıklar ve korkuluk-
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Resim 16-
17. Sütun 
kaidesindeki 
kırık ve 
tamamlama

Resim 18-19. 
Minare şerefe 
korkulukları 
onarımdan 
önce ve sonra

Resim 20. 
Eski ve yeni 
şeşhane 
tuğlalarının 
bir arada 
kullanılması 
ile yapılan 
döşeme 
çalışması
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ların yapısal sorunlar ve dış etkenler 
sebebiyle oldukça hasarlı oldukları 
görülmüştür. Sütunlar ve bağlı ele-
manlardan çok hasarlı olanlar özgün 
ebatlarda mermer ile yenilenmiş ve 
bazı sütun, başlık ve kaidelerinde 
mermer malzeme ile tamamlamalar 
yapılmıştır. (Resim 16-17)

Şerefe korkuluklarının yapısal ola-
rak niteliğini kaybettiği tespit edilmiş 
olmakla birlikte restorasyon projesin-
de mevcut durumundan farklı olduğu 
için projeye uygun olarak Marmara 
mermerinden yeniden üretilmiştir. 
(Resim 18-19)

Cami harim döşemesinde üzerin-
deki ahşap kaplama altında yapılan 
araştırmalarda, ahşap döşemenin 
altında 18 cm kalınlığında beton şap 
tabakası bulunduğu, onun altında ise 
caminin özgün şeşhane tuğla döşemesi-
nin bulunduğu tespit edilmiştir. Ahşap 
ve şap tabakası kaldırıldıktan sonra 
oldukça hasarlı durumda olan zemin 
sökülmüş, kullanılabilecek durumdaki 
şeşhane tuğlaları ayıklandıktan sonra 
horasan dolgu ile tesviye yapılmış ve 
döşeme örgüsü özgününe göre yeniden 
yapılmıştır. (Resim 20)

Ahşap Elemanlarda Onarım
Cami hariminde ahşap malzeme, 
ağırlıklı unsur olarak yer almaktadır. 

Mimariye bağlı taşınmaz elemanlardan 
olan minber ve kürsünün haricinde 
19.yy eki olarak kabul edilen kadınlar 
mahfeli de ahşaptan yapılmıştır. Ka-
dınlar mahfeline çıkış merdiven kor-
kuluğu ve kadınlar mahfeli korkuluğu 
üzerinde bulunan, birden çok katman 
halindeki beyaz yağlı boya raspa edil-
diğinde, ahşap üzerine farklı renklerde 
boyalar ile yapılmış bezemeler ortaya 
çıkarılmıştır. (Resim 21-22) Minber 
ve kürsü üzerinde bulunan yağlı boya 
ve soba yaldızı aynı şekilde mekanik 
olarak raspa edilmiş ve alt dokuda bir 
zemin rengi ve profiller üzerinde altın 
varak olduğu tespit edilmiştir. (Resim 
23-24) Yağlı boya raspası sonrası, fü-
migasyon yöntemiyle böceklerden arın-
dırılan ahşap elemanlarda çürümüş 
olan bölümler çürütülerek, özgün ağaç 
malzemesi ile tamamlaması yapılmış-
tır. Mevcut bezemelerin temizlikleri ve 
ihyası sağlanmıştır.

Kadınlar mahfelinin ahşap çıtalı 
tavanında yağlı boya raspası sonrasın-
da amerikan bezinin yer yer çürüdüğü 
tespit edilmiştir. Mekanik temizlik iş-
leminin ardından çürümüş olan bezler 
yerlerinden sökülmüş ve kısmi tamam-
lamalarla tavanın onarımı yapılmıştır. 
(Resim 25-26)

Resim 21-22. 
Kadınlar 
mahfeli 
korkuluğu 
üzerinde 
yapılan yağlı 
boya raspası
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Resim 25-
26. Ahşap 
tavan 
üzerinde 
yapılan 
onarım 
çalışması

Resim 27-28. Cami giriş kapısının onarım öncesi ve mekanik temizlik sonrası durumu

Resim 23-24. 
Ahşap minber 
üzerinde 
yapılan 
araştırma 
raspası sonrası 
ortaya çıkan 
zemin boyası 
ve altın varak
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Resim 29-30. 
Birden fazla 
katmanda 
ortaya çıkan 
kalem işi 
(solda), mihrap 
mukarnaslı 
başlıkta ortaya 
çıkan bezeme

Cami harimi ile son cemaat yerini 
birbirinden ayıran ahşap doğramada 
yağlı boya raspası ve bakımı yapıldık-
tan sonra gomalak cila ile cilalanmıştır. 

Restorasyon öncesinde caminin 
ahşap kapıları üzerinde de yoğun 
miktarda yağlı boya tespit edilmiştir. 
Raspa yapıldıktan sonra özellikle alt 
bölümlerde su almaktan kaynaklanan 
çürümüş bölümler uzaklaştırılmış, 
özgün ağaç malzeme ile tamamlamalar 
yapılmış, fümigasyonları yapıldıktan 
sonra, son olarak dış etkilere maruz 
kalan kapılar su bazlı cila ile cilalan-
mışlardır. (Resim 27-28)

Caminin zemin kat pencere doğ-
ramalarının yakın tarihlerde değişti-
rildiği tespit edildiğinden ve sağlam 
durumda olmalarından dolayı, sökülen 
ahşap doğramaların yalnızca temiz-
likleri ve bakımları yapılmış, su bazlı 
cila ile cilalandıktan sonra yerlerine 
takılmışlardır. 

Bezeme Programı ve  
Uygulaması
Restorasyon uygulamasının başında 
cami genelinde her türlü yüzeyde 

kalem işi araştırma raspası yapılmıştır. 
Raspa sonucunda mevcut bezemeler, 
Mimariye Bağlı Ahşap Elemanlar 
Üzerindeki Bezemeler ve Sıva Yüzeyle-
rindeki Bezemeler olmak üzere iki ana 
başlık altında toplanmaktadır. 

Mimariye Bağlı Ahşap Elemanlar 
Üzerindeki Bezemeler, renk ağırlıklı 
olmak üzere (Bkz. Ahşap Elemanlar-
da Onarım) yer yer çiçek desenleri de 
içermektedir. Ayrıca kadınlar mahfeli-
nin altındaki ahşap sütunlar üzerinde 
mermer taklidi olarak kendini göster-
mektedir. 

Caminin kubbe dokusundan baş-
lamak üzere, kasnak geçişindeki türk 
üçgenleri ve üst ve alt pencere kenar-
larındaki sıva dokusunun üzerinde 
birden fazla katmanlı kalem işi olduğu 
tespit edilmiştir. Niteliksiz olarak 
tespit edilen en üst katmandaki kalem 
işi raspa ile alındıktan sonra bazı 
bölgelerde üç, bazı bölgelerde dört kat 
farklı kalem işi olduğu görülmüştür. 
(Resim 29-30). Her bir katman proje-
lere aktarılarak belgelenmiş, Koruma 
Kurulu’na bir rapor ile sunulmuş ve 
20.02.2013 tarih 1236 sayılı Koruma 

1

2

3
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Kurulu kararı ile onaylanan bezeme, 
mevcut olan yerlerde ihya edilmiş, eksik 
olan bölümleri de tamamlanmıştır. 

Vilayet Camii’nde restorasyon uy-
gulaması sırasında cephe beden du-
varlarında çimentolu sıvaların raspası 
sonrası ortaya çıkarılan somaki taklidi 
örnekli sıva tabakası, cephelerde yapıla-
cak olan onarım müdahalesinin seyrini 
değiştirmiştir. Sultan II. Abdülhamit 
Arşivi’nde bulunan bir fotoğraf ve yine 
caminin 20. yy başındaki görüntüsünün 
renklendirildiği bir kartpostal, cepheden 
elde edilen bu keşfi destekler nitelikte-
dir. (Resim 31-33) Söz konusu bulgular 
neticesinde oluşturulan restorasyon 
projesi, Koruma Kurulu tarafından 
onaylandıktan sonra, caminin cephele-
rinde bir sıra kırmızı somaki taklidi, bir 
sıra marmara mermeri taklidi kalem işi 
yapılmıştır. (Resim 32)

Resim 31-32. Abdülhamit albümünden 
fotoğraf (üstte), restorasyon sonrası 
kuzeybatı cephesi (altta)

Resim 33. Renklendirilmiş kartpostal
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ZAL MAHUT PAŞA CAMİİ 2011 - 2013 ONARIMLARI 

Aybike Baydar Salar 1

1 Mimar Aybike Baydar Salar, e-posta: aybikebaydar@gmail.com

Zal Mahut Paşa Camii İstanbul’un 
Eyüp ilçesinde, Defterdar Caddesi 
ile Zal Paşa Caddesi arasında yer alır 
(Resim 1). Külliye Kanuni Sultan Sü-
leyman’ın veziri Zal Mahmut ile karısı 
II.Selim’in kızı Şah Sultan tarafından 
1577 yılında Mimar Sinan’a yaptı-
rılmıştır. Günümüzde Vakıflar Genel 
Müdürlüğü mülkiyetindeki külliyenin 
toplam alanı 3680 m2’dir. 1766 yılın-
daki depremde zarar gören külliye, II.
Mahmut döneminde elden geçirilmiş, 
son olarak 1962 ve 1990 yıllarında iki 
onarım geçirmiştir (Resim 2).

İş Programı
1- Bilim kurulu oluşturuldu.
2- Koruma Kurulu ve Vakıflar arşivle-
rinde bilgi,belge araştırmaları yapıldı 
(Resim 3-4-5-6).
3- Yapıdan çeşitli numuneler alınarak, 
KUDEB laboratuvarına gönderildi.
4-Yapı niteliksiz eklerinden arındırıldı.
5- Geçici koruma çatısı kuruldu.
6- Yapının sorunlarının tespitine, 
araştırma ve belgeleme çalışmalarına 

Bilim Kurulu ve Eyüp Belediyesi eşli-
ğinde başlandı.

Araştırma Raspası
Külliyenin 1960 ve 1990’lardaki 
onarımlarında, bütün sıvalar çimento 
esaslı onarım sıvasıyla yenilendiği için 
herhangi özgün bir ize rastlanmadı 
(Resim 7). Yapılan araştırma raspala-
rında özgün sıvaya ulaşılmadı. Hem 
cami hem de medresede çimento esaslı 
sıvalar raspalandı (Resim 8).

Üst Örtüdeki Uygulamalar  
(Söküm, Yeniden Üretim ve  
Kurşun İşleri)
Öncelikle kurşun örtü kaldırılarak, 
kurşun altındaki toprak temizlendi 
(Resim 9). Zaten yapının üst örtüsün-
de birçok bölümde kurşun eksikliği 
vardı... Daha önce kurşunu çalınan 
bölgeler olduğu biliniyordu. Bu bö-
lümler uzun süre dış hava koşullarına 
maruz kalmıştı. Toprak alındıktan 
sonra medreselerin çatılarında beton 
katmanlarla karşılaşıldı (Resim 10). 

Resim 1. Zal Mahut Paşa 
Külliyesi’nin konumu

Resim 2. Külliye; cami, iki medrese 
ve türbeden oluşmaktadır. 
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Resim 3-4-
5-6. Zal 
Mahut Paşa 
Külliyesi’nin 
Encümen 
Arşivi’nde 
yer alan 
1933 tarihli 
fotoğrafları 

Resim 7. Kubbede araştırma raspası           Resim 8. Çimento esaslı sıvaların raspası
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Resim 9. Medrese üst örtüsünde 
kurşun sökümü

Resim 11-12. Kubbelerdeki çimento esaslı harcın raspası, beton katmanların 
uzaklaştırılması

Resim 13 -14. Pişmiş toprak künklerin yerleştirilmesi ve sıva uygulaması  

Resim 15-16. Kubbe eteğindeki silmelerin yenilenmesi

Resim 10. Üst örtüdeki muhdes beton 
tabaka
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Yüksekliği 1m’yi geçen ve yapı-
yı ağırlaştıran beton bölüm yapıdan 
uzaklaştırıldı (Resim 11-12). Kubbe 
revaklarının üzerindeki beton bö-
lüm kaldırdıktan sonra çatıda uygun 
eğimin oluşturulması, suyun drenajı 
için bir sistem geliştirilmesi gerekti. 
Bu amaçla, pişmiş toprak künklerden 
yararlanıldı. Künklerin üzerinde bir ısı 
yalıtım tabakası oluşturuldu. Ardından 
da perlitli bir horasan harç karışımı ile 
üst örtü kurşuna hazır hale getirildi.

Ana kubbenin eteğinde 80 x 60 
cm boyutlarında, içinde 10-15 cm 
aralıklarla konulmuş demir parçaları 
olduğu tespit edilen beton bir taba-
ka bulundu. Çekme çemberi olan bu 
bölümde güçlendirme amaçlı yeni bir 
sistem oluşturuldu. Betonarme bölüm 
söküldükten sonra ortaya çıkan boşluk 
pişmiş toprak künkler ile dolduruldu 
(Resim 13-14). Ayrıca ana kubbenin 
silmesindeki taşlarda değişim yapıldı. 

Yeni taşlar kenetlerle birbirine bağlan-
dı (Resim 15-16). Yapının betonarme 
eklerden arındırılması oldukça uzun 
sürdü. Medresenin üç tonozu betonar-
me olarak yeniden yapılmıştı. İçinde 
az miktarda demir donatı olduğu tes-
pit edilen bu tonozlar yıkılarak özgün 
malzemeden yeniden yapıldı (Resim 
17-18-19). Kubbe ve tonozların kur-
şun kaplama işleri yapıldı (Resim 20).

İçlik ve Dışlık Pencereler
İçlik pencerelerin onarımı ve bakımı 
yapıldı. Müzeyyen pencerelerin kırık 
olan bölümleri tamamlandı. Kırık ve 
eksik camlar tamamlandı (Resim 21-
22). Beton dışlık pencerelerin yenilen-
mesi: Beton dışlık pencerelerin büyük 
bir bölümü içindeki demir donatı pas-
landığı için çatlamış ve bozulmuştu. 
Dışlıklar çorum alçısı ile paslanmaz 
donatılı (8mm’lik donatılar) olarak 
yeniden üretildi (Resim 23-24-25).

Resim 17. Betonarme tonozun yıkılması Resim 18. Yeni tonozların örülmesi 

Resim 19. Yeni tonozların örülmesi Resim 20. Kurşun kaplamanın yenilenmesi  
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Resim 21-22. İçlik pencerelerin bakım - onarımı 

Resim 23. Beton dışlık pencereler

Resim 25. Yeni üretim dışlık pencereler Resim 26. Bacalarda görülen hasarlar

Resim 24. Çorum alçısı ile yeni dışlıkların 
üretimi

Ahşap Elemanların Bakımı
Hemen hemen bütün ahşap elemanlar-
da birkaç kat olan boya tabakalarının 
raspası yapıldı. Ahşap pencere ve kapı 
doğramalarının bakım ve onarımları 
yapıldıktan sonra gomalak cila ile 
cilalandı.

Baca ve Ocak Onarımları ve 
Yeniden Üretimleri
Bacaların bir bölümünün tümüyle, bir 
kısmının ise sadece külah bölümünün 
betonarme olarak değiştirilmiş olduğu 
görüldü (Resim 26). Değişimi tespit 
edilen bölümler özgün detaya uygun 
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Resim 27-28. Bacaların özgün detayda taş ile yeniden üretilmesi 

Resim 29. Ocakların projelendirilmesi 

olarak tuğla ve taş malzeme ile yeniden 
üretildi (Resim 27-28). Ocaklar 1990 
onarımlarında betonarme olarak yeni-
lenmişti. Mimari detaylarının doğru 
olduğu tespit edilen ocaklar taş olarak 
yeniden üretildi (Resim 29).

Çini Konservasyonu
Mihrap etrafındaki çinilerin enjeksi-
yon yöntemi ile arkaları güçlendiril-
di, tutunamayacak derecede olanlar 
yerinden çıkartılarak, arka yüzeyleri 
sağlamlaştırılıp yerine konuldu. Kağıt 
hamuru ile tuz uzaklaştırıldı ve derz-
leme çalışması yapıldı.

Yapı Taşlarında Temizlik
Küfeki taşı duvar yüzeylerinde kont-
rollü kumlama ile temizlik yapıldı. 
Mermer olan bölümlerde kimyasal 
temizlik (AB57 ile) uygulaması gerçek-
leştirildi (Resim 30-31).

Yenileme
Cami avlusundaki betonarme şadır-
vanın yenilendi. (Şadırvanın ölçek ve 
malzemesi ile özgün olmadığı açıkça 
anlaşılmaktaydı.) Koruma Kurulu 
tarafından onaylı restorasyon projesin-
deki detaylara göre uygulama gerçek-
leştirildi (Resim 32-33)

Taş İşleri - Derzleme
Bozulan taşlara aşınma derecelerine 
göre müdahale edilmeye çalışıldı. 
İmitasyon, kozmetik onarım uygula-
malarından mümkün olan oranda uzak 
duruldu. Feshane Caddesi’ne bakan 
duvar üzerinde bulunan betonarme 
harpuşta söküldükten sonra yerine öz-
gün detayına uygun olarak taş harpuş-
talar üretildi ve yerine konuldu (Resim 
34). Çimento esaslı derz harçlarında 
söküm sonrası, yeni derz yapıldı.

Boya
Cephe boyası için alternatif renk nu-
muneleri hazırlandı.

Restorasyon uygulamaları ek öde-
nek alınarak devam ettirilmektedir. 



224 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2013

Resim 30-31. İç ve dış mekanda temizlik uygulamalarından örnekler 

Resim 32-33. Şadırvan uygulama öncesi ve sonrası 

Resim 34. Betonarme harpuştanın yerine 
taş harpuşta yapılması

Bilim Kurulu Üyeleri: Prof.Dr. Erol Gürdal, Prof.Dr. Feridun Çılı, Doç. Dr. Yegan Kahya,  
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu, Yrd. Doç. Dr. M. Cem Altun, Kontrol Teşkilatı (Eyüp Belediyesi), Fen İşleri 
Müdürü - Ömer Yalçın, Kontrol Şefi - Rahmi Özyurt, Kontrol Mühendisi - Nesrin Gazihan, Kontrol Mühendisi 
-Sümeyra Esen, Kontrol Mühendisi - Yaşar Akkurt, Kontrol Mühendisi - Orhan Ruhioğlu

*Bu makale; Aybike Baydar Salar’ın 3 - 4 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen “V. Kârgir Yapılarda 
Koruma ve Onarım” Seminerinde yapmış olduğu sunumdan hazırlanmıştır.


