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ÖNSÖZ

Kitap, İstanbul Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde, 2-3 Aralık 2014 
tarihlerinde düzenlediğimiz Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri-VI  
kapsamında sunulan bildiri metinlerini içermektedir.

2009 yılında düzenlenmeye başlanan kârgir yapılarda koruma ve onarım 
seminerlerimiz her yıl artan bir ilgi ile takip edilmektedir. Seminerlerin hedefi; 
koruma alanında bilgi ve tecrübeleri paylaşmak, kamu ve özel sektörü, 
akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirmektir. 

VI. Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri gelenekselleştiği üzere iki 
gün, dört oturum şeklinde düzenlemiştir. Toplamda 22 bildiri sunulan seminere 
600’ü aşkın dinleyici katılmıştır.
 
Seminer  süresince, Taş Eğitim Atölyesi 6. dönem kursiyerlerinin taş oyma 
çalışmaları Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi fuaye alanında sergilenmiştir. 
Taş oyma çalışmaları 600 saatlik Taş Restoratörü sertifikalı eğitim programının 
önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Sergide; çeşitli sütun başlıkları, profilli 
silmeler vb. mimari yapı elemanlarından örneklerin yanı sıra, gülbezekler, alçak 
kabartma bitkisel ve geometrik motifler, kuş evleri de bulunmaktadır. Ayrıca 
bir duvar çeşmesi örneği ile sunumlarda kullanılmak üzere kireçtaşından imal 
edilmiş bir kürsü de 2014 yılı kursiyerlerimiz tarafından üretilmiştir. 

Sunulan bildirilerim tam metinlerini paylaştığımız bu kitap aracılığıyla seminere 
bildirileriyle katkı vererek deneyimlerini paylaşan konuşmacılarımıza ve tüm 
katılımcılarımıza saygı ve teşekkürlerimizi sunarız.







Bildiri kitabı ve diğer tüm yayınlarımıza
http://www.ibb.gov.tr/sites/kudeb/Documents/Kudeb_Yayinlari.htm 

adresinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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TAŞ EĞİTİM ATÖLYESİ

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. Koruma ve 
onarım konusunda kaliteli uygulamalar gerçekleştirebilmek, geleneksel 
yapım tekniklerini bilen ve uygulayan, evrensel koruma prensiplerine 
bağlı, bilinçli genç bir kuşak yetiştirmek amacıyla İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi KUDEB Müdürlüğü bünyesinde “Taş Eğitim Atölyesi” 
kurulmuştur.

Taş Eğitim Atölyesinin ana faaliyetleri arasındaki Taş Koruma ve 
Onarım Eğitim Programı 152 teorik 448 saat uygulama olmak üzere 
600 saatlik, 5 ay süreli bir programdır. Eğitim programı Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan modüler eğitim sistemi esaslarına 
göre hazırlanmıştır. Meslek yüksekokullarının mimari restorasyon 
bölümlerinden mezun olmuş gençlere yönelik, “Taş Restoratörü” yetiştirme 
hedefindeki eğitim programı kapsamında her yıl kursiyerlere eğitim 
verilmektedir. Teori ve uygulamanın birlikteliği sahada eserlerin üzerinde 
birebir yapılan uygulamalar ile pekiştirilmektedir. Bu amaçla, eğitimin 
saha çalışmaları kapsamında Tarihi Yarımada, Eyüp ve Üsküdar’da 
belirlenen çeşmelerde bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 
Eğitimler kapsamında geleneksel taş işçiliği konusunda usta eğitmenler 
tarafından taş oyma dersleri verilerek gün geçtikçe usta sayısı azalan 
ve unutulan bu zanaatın nitelikli örnekleri verilmeye çalışılmaktadır. 
Akademisyenler tarafından düzenlenen “Usta Seminerleri” ile sektördeki 
ustaların koruma konusunda bilinçlenmeleri hedeflenmektedir. “Kârgir 
Yapılarda Koruma ve Onarım Seminerleri düzenlenerek; kârgir yapıların 
korunması ile ilgili Türkiye’nin farklı bölgelerinde çalışan akademisyenler 
ile uygulamada aktif olarak çalışan uzmanlar deneyimlerini paylaşmaları 
sağlanmakta, seminerde sunulan bildiriler; Seminer Bildiri Kitabı olarak 
basılarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Taş Eğitim Atölyesi  faaliyetleri ile tarihi kârgir yapıların korunması 
ve onarımı işlerinde görev alabilecek kalifiye elemanlar yetiştirilmekte; 
koruma ve onarım uygulamalarının kalitesi arttırılmaktadır. 

İrem Bülbül1

      ÖZET 

1 Y.Mimar İrem Bülbül, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Taş Eğitim Atölyesi, 
e-posta: irem.nardereli@ibb.gov.tr
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RESTORASYON KONSERVASYON LABORATUVARI 
ÖRNEK ALIM SÜRECİ, YÖNTEMLER VE SORUNLAR

Temmuz 2007 tarihinden beri faaliyette olan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı İstanbul başta olmak üzere, 
tüm Türkiye, Balkanlar, Afrika ve Suudi Arabistan’daki Osmanlı eserlerinin 
restorasyonlarında kullanılacak malzeme analiz ve restorasyon konservasyon 
raporlarını hazırlamaktadır. Laboratuvarın çalışma alanları; anıtsal ve 
sivil mimarlık örnekleri ile arkeolojik sit alanları için malzeme analiz veya 
restorasyon konservasyon raporu hazırlanması, ar-ge projeleri yapılması, kalite 
standartlarının belirlenmesi, birim fiyat pozlarının belirlenmesi gibi konular 
olup kamu kurumları, belediyeler, vakıflar ve özel sektöre hizmet verilmektedir. 
Bu çalışmada restorasyon konservasyon laboratuvarında yapılan karşılaştırmalı 
analizler, yapıdaki örnek alım sürecinde karşılaşılan iş güvenliği sorunları, 
kamu yapılarındaki çalışma koşulları, metruk yapılardaki sorunlar ve diğer 
problemlere yer verilmiştir.

      ÖZET 

Fatih Kocaışık1

1 Restoratör-Konservatör Fatih Kocaışık, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Restorasyon Konservasyon Labo-
ratuarı,  e-posta: fatih.kocaisik@ibb.gov.tr

Anahtar Sözcükler: Örnek Alımı, Restorasyon, Konservasyon, Laboratuvar

  1. GİRİŞ
Restorasyon Konservasyon Laboratu-
varı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı 
KUDEB bünyesinde, 2007 yılının 
Temmuz ayında kurulmuştur. La-
boratuvarın amacı, eski eser niteliği 
kazanmış sivil mimari ve anıtsal yapı-
larda kullanılan malzemelerin niteliği, 
içeriği ve özgünlüğüne dair sorunları 
ve bu sorunların nedenlerini teşhis et-
mek, yapılan analizler neticesinde elde 
edilen verilere göre, koruma yöntem ve 
önerilerini, onarımda kullanılacak öz-
güne uyumlu malzemeleri belirlemek, 
restorasyon ilkeleri ve ilke kararları 
çerçevesinde uygulamaların denetimi-
ni sağlayacak malzeme analiz raporu 

Tablo 1. Hazırlanan Restorasyon 
Konservasyon Raporlarının Yıllara Göre 
Dağılımı

2007 yılı 6 adet

2008 yılı 88 adet 

2009 yılı 127 adet

2010 yılı 139 adet

2011 yılı 136 adet

2012 yılı 181 adet

2013 yılı 199 adet

2014 yılı 150 adet
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veya restorasyon konservasyon raporu 
hazırlamaktır.

Eski eserlerle ilgili alınması planla-
nan kararların ve koruyucu önlemlerin 
konservasyon raporu ile desteklenmesi, 
özellikle “denetim” aşaması için önemli 
bir referans sağlamaktadır. 

KVKK 2863 sayılı kanunun 660 
sayılı ilke kararının II. 1.4. Yapının 
Analizi maddesinde: “Yapıya çeşitli dö-
nemlerde yapılan müdahalelerin ayrıştı-
rılması” gerekliliği ifade edilmektedir. 
Müdahalelerin ayrıştırılabilmesi için, 
bilimsel olarak hazırlanmış bir malze-
me analiz raporu gerekmektedir. 

Laboratuvarın çalışma alanları, 
anıtsal ve sivil mimarlık örnekleri ile 
arkeolojik sit alanları için hazırla-
nan malzeme analiz veya restorasyon 
konservasyon raporlarını hazırlamak, 
hidrolik kireç, sağlamlaştırıcı, su itici, 

enjeksiyon harçları gibi malzemeler 
için yürütülen ar-ge projelerini yürüt-
mek, kalite standartları ve birim fiyat 
pozlarının belirlemeyi kapsamaktadır. 

Restorasyon Konservasyon Labora-
tuvarları; Islak Kimya Laboratuvarı, 
Aletli Analiz Laboratuvarı, İleri Aletli 
Analiz Laboratuvarı, Petrografi Labo-
ratuvarı, Fiziko Mekanik Laboratuva-
rı, Ahşap Konservasyon Laboratuvarı 
olmak üzere 6 birimden oluşmaktadır.

Bu labarotuvarlarda yapılan 
analizler ise, örneklerin tanımlan-
ması, asit kaybı analizi, tuz testleri, 
iletkenlik ölçümü, protein ve yağ 
testleri, elek analizi, kızdırma kaybı 
(kalsinasyon) analizi, uv - vis spekt-
roskopik analiz, yüksek performanslı 
sıvı kromotografisi, agrega tipi- bo-
yut dağılımı, agrega/bağlayıcı oranı, 
yoğunluk, özgül ağırlık, gözenek 

Şekil 1. Islak Kimya Laboratuvarı 

Şekil 3. İleri Aletli Analiz Laboratuvarı

Şekil 2. Aletli Analiz Laboratuvarı

Şekil 4. Petrografi Laboratuvarı
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miktarı - dağılımı, su emme - kuru-
ma hızı, kılcallık katsayısı, basınç, 
eğilme, çekme, yapışma dayanımları, 
petrografik analiz, ahşap cins tayini, 
ahşap bozulmuşluk durumu, ahşap 
kalite standart analizi sem-edx (eds), 
xrd analizleridir.

2007 yılı Temmuz ayından 2014 
yılı Kasım ayına kadar toplam 1026 
adet malzeme analiz ve restorasyon 
konservasyon raporu hazırlanmıştır. 
2014 yılında ise 123 adeti İstanbul, 
24 adeti şehir dışı, 3 adeti yurtdışı 
olmak üzere toplam 150 adet rapor 
verilmiştir.

2. ÖRNEK ALIM SÜRECİ
Raporlandırma için öncelikle, yapılar-
dan taş, harç, sıva, boya, ahşap gibi 
yapı malzemesi örneklerinin alınması 
gerekmektedir. Örnek alım süreci 
fotoğrafla belgeleme, örneğin alınması, 
örneklerin alındığı yerlerin mimari 
proje üzerine işlenmesi, tanımlanması 
gibi aşamaları içermektedir.

2.1. Fotoğrafla Belgeleme
Hasar görmüş yapıların genel durum 
ve ayrıntılarının anlatımı için ölçek, 
yer, yön ve tarih belirten işaret ve 

yazılar konularak çekilen fotoğraflar 
rölöveyi destekleyen önemli belge-
lerdir. Fotoğraflar bütün mekânları, 
önemli ayrıntıları ve bozulmaları 
kapsayacak sayıda olmalı, çekimlerin 
yakın plandan, cepheye paralel olarak 
yapılmasına özen gösterilmelidir. Çok 
uzaktan veya dar açıyla çekilen fotoğ-
raflar yeterince açıklayıcı olmamak-
tadır. Fotoğraflar genelden ayrıntıya 
giden bir düzende (genel görünüşler, 
cepheler, iç görünüşler, çatı, kapı, 
pencere, bezeme ve ayrıntıları) geniş 
ve yakın plan olmak üzere çekilme-
lidir. Fotoğraf çekilirken mimari 
fotoğraf çekim kurallarına uyulmalı 
mümkünse uygun ışık koşullarında 
çekim yapılmadır. Fotoğraf çekimi sı-
rasında uygun objektifler kullanılma-
lı, gerekli olduğu durumlarda harici 
flaş ile ışık desteği sağlanmalıdır. Çe-
kilen fotoğraflar yapıyı hiç görmemiş 
birinin yapıyı tanımasını sağlayacak 
nitelikte ve sayıda olmalıdır. Ayrıca 
örnek alımı sırasında örneğin nereden 
alındığını gösteren örnek numarası 
kartları ile de fotoğraflanmalıdır. 
Yapının dışından da konumunu ve 
çevresini gösterecek nitelikte farklı 

Şekil 5. Fiziko Mekanik Laboratuvarı
Şekil 6. Ahşap Konservasyon 
Laboratuvarı
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açılardan genel ve detay fotoğrafları 
çekilmektedir.

2.2. Örneğin Alınması 
Laboratuvara restorasyon ve konservas-
yon raporu için yapılan başvurularının 
ardından en kısa zamanda yapıdan 
örnek alım işlemi gerçekleştirilmek-
tedir. Çalışılacak yapıya gidildiğinde 
öncelikle yapı için hazırlanacak olan 
raporun amacına uygun örnek alımı 
yapılmalıdır. Daha sonra yapının çeşit-
li yerlerinden alınan örneklerin yerleri 
fotoğrafla belgeleme kuralları çerçeve-
sinde fotoğraflanmaktadır. Yapıdaki 
özgün malzeme örneklerinin bulun-
duğu noktalardan, yapılacak analizler 
için gerekli miktarlarda harç, sıva, 
derz dolgusu, taş, ahşap, boya ve diğer 
yapı malzemelerinden örnekler alın-
maktadır. Gerekli görülmesi durumun-
da yapının geçirmiş olduğu onarımlar-
da kullanılmış olan malzemelerden de 
örnek alınarak, onarımların karakteri 
belirlenmekte ve dönem analizleri 
yapılmaktadır. Alınan malzeme örnek-
leri karşılaştırmalı olarak incelenerek 
dönem analizleri yapılmaktadır. Ana-
lizler, eserleri kendi içinde değerlen-
dirmenin yanı sıra çeşitli yüzyıllarda 
yapılmış onarımları kıyaslamak için de 
önem taşımaktadır. Başvuru aşaması 
tamamlandıktan sonra örnek alımı 
İstanbul ilindeki projelerde İBB KU-
DEB Restorasyon-Konservasyon Labo-
ratuvarı uzmanlarınca alınır, İstanbul 
ili dışındaki projelerde de KUDEB 
Konservasyon-Restorasyon Laboratu-
varı uzmanlarınca alınması; yapılacak 
analiz ve değerlendirmelerin hızlı ve 
sağlıklı olması açısından tercih edilir. 
Örnek alımı ve raporlama süreci aşağı-
da belirtilen basamaklara göre ger-
çekleşmektedir: Örnek alınacak yapı/

eser hakkında bilgi (tarihçesi, yapım 
dönemi, üslubu, mimarı, mimari detay 
bilgileri, yapı malzemesi, gördüğü 
onarımlar vb.) toplanır. İlgili kurum 
veya kişiden, yapının plan krokisi, 
rölövesi, kesit çizimleri, hazırlanan 
veya hazırlanmakta olan restitüsyon, 
restorasyon projeleri (bir adet plan 
kroki matbu çıktısı ve diğer çizimleri 
dijital olarak) ve yapı ile ilgili alınan 
kurul kararlarının kopyaları alınır. 
Yapıdan analizlerinin yapılması için 
alınan malzeme örneklerinin, alındık-
ları yerleri rölöve (veya kroki) üzerine 
işaretlenerek bu yerleri gösteren genel 
ve detay fotoğrafları çekilir. Alınan 
örnekler analiz için uygun nitelikte 
ve yeterli miktarda olmalıdır. Bunun 
için; alınan harç / sıva, dolgu ve taş 
örnekleri mümkünse kütle halinde ve 
40 - 100 gram (yaklaşık olarak bir 
yumruk büyüklüğünde) olmalıdır. 
Bu miktarda alınamayan örneklerin 
miktarı eserin elverdiği ölçüde olabilir. 
Alınmış olan örneklerin tek tek kilitli 
poşetlere konarak ağızları kapatılma-
lı ve üzerlerine örnek numaraları ve 
nitelikleri yazılmalıdır. Benzer nite-
likteki örnekler (harç, sıva, taş, ahşap, 
boya vb.) yapının farklı noktalarından 
en az 3’er adet alınmalıdır. Örnekler 
alınırken yapıdaki dönem uygulama-
larının gözetilmesi ve kullanılan farklı 
yapı malzemelerinin gözlemlenerek 
alınması gereklidir. Başvuruda talep 
edilen veya örneği alan uzman tara-
fından yapılması öngörülen analizler; 
kimyasal analizler, SEM-EDX, XRD, 
HPLC, fiziko-mekanik deneyler vb. 
örnek poşetinin üzerine not edilir. 
Fiziko-mekanik deneyler için, örnekle-
rin mümkünse her birinden 6’şar adet 
7x7x7cm boyutlarında kesilebilecek ve 
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düzgün küp çıkacak büyüklükte kütle-
ler halinde olması, bu koşul mümkün 
değilse alınabilecek en büyük kütlenin 
örnek olarak alınması uygun olacak-
tır. Taş örnekleri hakkında aşağıdaki 
bilgiler edinilmelidir:
 Analizler için alınan örneklerin 

yerine kullanılması düşünülen malze-
menin yapıda kullanımının uygunluğu 
için yapının orijinal taş örneği, bu taş 
türü hakkında bilgi ve fotoğraflarının 
edinilmesi gerekmektedir.
 Kullanılması önerilen taşların hangi 

ocaktan çıkarıldığı (bölge ve ocak 
ismi) ve çıkarılma yöntemi, ticari adı 
konusundaki literatür bilgileri belirtil-
melidir.
 Kullanılması önerilen taşların 

hangi derinlikten çıkarıldıkları ve 
gözlenebiliyorsa tabakalanma doğ-
rultuları ve anizotropik özellikleri 
her bir örnekte iki paralel doğruyla 
açıkça gösterilmelidir. 

Yapılacak analizler için; örnek 
alımı sırasında “Laboratuvar Örnek 
Alım Formu” kullanılır ve alınan tüm 
örnekler, örneklerin cinsi, yapılma-
sı istenilen özel analizler bu forma 
işlenir. Örnek alımı sırasında örneğin 

durumuna göre çeşitli aletler kullanı-
larak örnek alımı gerçekleştirilir. Bu 
aletler bisturi, çekiç, murç, ıskarpe-
la, testere, şarjlı matkap ve fırçadır. 
Bunun dışında özellikle çeşitli boya 
türleri ve depozitlerin temizliği için 
yerinde araştırma yapmanın gerektiği 
durumlarda olur. Bu gibi durum-
lar için uzman personel tarafından 
kullanılan test kiti (Etanol, Aseton, 
Tolien, Selülozik tiner, Sentetik 
tiner, Amonyak, White Sprite, Con-
fort 2000) ile yerinde araştırma da 
yapılır.

2.3. Proje Üzerine İşleme
Örnek alımı sırasında yapı/eser için 
hazırlanmış olan rölöve çizimleri 
alanda kullanılmak üzere plan çıktı-
sı halinde ilgili firmadan istenir. Bu 
çizimlerin üzerine örneklerin nereden 
alındıkları, yapı üzerinde özellikle 
gösterilmesi gerektiği düşünülen hasar 
veya bozulmalar işlenir. Ayrıca yerinde 
yapılan gözlemler ile alınan örneklerin 
karşılaştırılmalarına yardımcı olacak 
(açılan/kapatılan kapı veya pencere, 
sonradan eklenen duvar vb.) bilgiler 
not edilir.

Şekil 7. Fotoğrafla Belgeleme Şekil 8. Örnek Alım
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Şekil 9. Proje Üzerine İşleme Şekil 10. Tanımlama

2.4. Tanımlama
Alınan örneklerin nitelikleri üzerile-
rine yazılarak (harç, örgü harcı, kaba 
sıva, ince sıva, taş, boya, ahşap vb.) 
ve ne amaçla (dönem analizi, karşı-
laştırmalı analiz,içerik analizi vb) 
alındıkları belirtilir. Örneğin alındığı 
elemanın yapıdaki işlevlerinin (taşıyıcı 
eleman, kaplama elemanı veya döşeme 
elemanı olarak kullanımı vb.) belirtil-
mesi gereklidir. Örnek alımı sırasında 
yapılacak bu tanımlama laboratuvar 
çalışmasında büyük önem taşımakta-
dır. Yapılacak olan analizlerin belirlen-
mesi ilgili laboratuvarlara örnek dağıtı-
mında kolaylık sağlayacağı gibi zaman 
kazanılmasını da sağlamaktadır. 

3. ÖRNEK ALIM SÜRECİNDE 
KARŞILAŞILAN PROBLEMLER
Örnek alım sürecinde laboratuvar 
ekibi raporlandırma için gidilen her 
yapının birbirinden çok farklı durum 
ve özellikleriyle karşı karşıya gelmek-
tedir. Kimi zaman yapıya girmek 
problem olurken, kimi zaman güvenlik 
sorunları yaşanmaktadır. Uzun süre 
kullanılmayan yapılar gerekli önlem-
ler alınmadığı için ayakta durmakta 

güçlük çekmektedir. Bu tür yapılarda 
çalışmak, beraberinde iş güvenliği 
sorunlarını da getirmektedir. Bir kamu 
kurumu olarak, başka kamu kurumla-
rına bağlı yapılarda çalışabilmek için 
gerekli izinlerin alınması gerekmekte-
dir. Örnek alım sürecinde karşılaşılan 
problemler aşağıda sıralanmıştır.

3.1.Yapıya Erişim Sorunu
Yapıya erişim sorunu çok çeşitli 
niteliklerde olmaktadır. Tarihi yapı-
ların şehrin aktif hayatı içinde olması 
nedeniyle yapıların önleri veya bazı 
kısımları farklı kişiler tarafından da 
kullanılmaktadır. Bu kullanımlar kimi 
zaman giriş kapısının önünün depo 
alanı olarak kullanılması, kimi zaman 
yapı içinin depo haline getirilmesi veya 
moloz doldurulması gibi durumlar-
dır. Uzun yıllar bakımsız ve kimsesiz 
kalmış yapılar başka kişiler tarafından 
sahiplenilmektedir. Örneğin bu yapılar 
meczup kişiler tarafından sahiplenil-
diğinde esere ulaşım konusunda ciddi 
sorunlar yaşanmaktadır.

Uzun yıllar kendi kaderine terk 
edilen yapıların pencere ve kapıları za-
man içinde çalınmakta veya çürüyerek 
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yok olmaktadır. Bu gibi durumlarda 
çevre sakinleri tarafından bu kapı ve 
pencereler metal sac veya tuğla örgü ile 
kapatılmaktadır. Böyle durumlarda ya-
pının içine girmek için yeni yerler veya 
yöntemler bulmak gerekmektedir. 

Örnek alınacak olan yapının bir 
yapı kalıntısı olması, çoğu zaman iyi 
bir yüzey kazısı yapılmışsa herhangi 
bir sorun olmayacağını gösterir. Ancak 
yapı kalıntılarından örnek alınması ge-
rektiğinde zamanlama iyi belirlenmeli, 
iklim koşulları düşünülmelidir. Çok 
yağışlı bir dönemde yapı kalıntısından 
örnek alımı yapmak kalıntının okuna-
bilirliğinin az olması nedeniyle sorun 
olacaktır. 

Zaman içinde kot altında kalmış 
olan çeşme gibi yapılara etrafının 
dolması nedeniyle ulaşılamamaktadır. 
Kot altında kalan yapının etrafının su 

ile dolması durumunda ise ulaşılması 
mümkün olmamaktadır.

Hazire alanlarında çalışmanın 
genel olarak kolay olduğu söylenebilir. 
Lakin mezar taşlarının hazire duvar-
larında bilinçsiz kişiler tarafından 
kullanılması hem eserin zarar görmesi-
ne sebep olmakta hem de eserin özgün 
kullanımını engellemektedir.

Aktif olarak kullanılan yapılarda 
çalışılırken karşılaşılan en büyük so-
run yapıdan istenilen örneğin alınama-
masıdır. Bu gibi durumlarda yapının 
çatı arasında çalışmak ve özgün malze-
meye erişmek en kolay yoldur. Ancak 
çatı arası gibi mekanlarda çalışılırken 
dikkat edilecek husus buraları mesken 
tutan kuşlardır. Çalışma sırasında 
kendilerine veya yavrularına zarar gele-
cek korkusu ile çalışma yapan kişilere 
saldırmaları mümkündür.  

Şekil 11. Yapıya Erişim Sorunu Örneği

Şekil 13. Yapıya Erişim Sorunu Örneği

Şekil 12. Yapıya Erişim Sorunu Örneği

Şekil 14. Yapıya Erişim Sorunu Örneği
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3.2. İş Güvenliği Problemi
Ülkemizde iş güvenliği ve sağlığı yasası 
2012’den beri yürürlükte olması-
na karşın uzman ekibin örnek alım 
sürecinde karşılaştığı en büyük sorun 
iş güvenliği meselesidir. Eski eser 
restorasyonlarının gerek proje kısmın-
da gerekse uygulama aşamasında iskele 
kurulumu ve kullanımı gibi konularda 
ciddi problemler oluşmaktadır. Proje 
aşamasında çalışılan yapılarda yüksek 
kotlardan alınması gerekli olan çeşitli 
yapı malzemeleri için açılıp kapanan 
merdivenin bulunması gereklidir. 
Ancak çalışma sahasında bu türden 
yüksek kota erişim imkânı sağlayacak 
ekipmanların bulunmaması çalışmanın 
sağlıklı koşullarda yürütülememesine 
neden olmaktadır.

Sarnıç gibi içinde devamlı su bulu-
nan yapılarda çalışılırken yapının iyi 
tetkik edilmesi ve düzgün araştırma 

yapılabilmesi için bu suyun yapıdan 
tahliye edilmesi gerekmektedir. Bazen 
bu durumda olan yapılardaki suyun 
proje için ölçü alımı sırasında tahliye 
edilmesine rağmen örnek alımı safha-
sında buna gerek olmadığı düşünüle-
rek yapının içi su dolu iken çalışmanın 
yürütülmesi beklenmektedir.

Proje aşamasında hazırlanacak olan 
raporlar için gidilen yapılardaki bir 
başka sorun ise, uzun süre bakımsız 
kalmış metruk yapılardaki yıkılmış 
çatı ve kat döşemelerinden kaynaklı 
çalışma zorluklarıdır. Bu gibi yapılar-
da yıkılmış olan döşemelerin üzerinde 
dolaşmayı sağlayacak bir platform 
oluşturulması çalışmanın daha özenli 
ve sağlıklı yürütülmesini sağlayacaktır. 

Restorasyon uygulamalarında ona-
rım süresi uzun zamanı kapsamakta-
dır. Bu sürenin ihale sürecinde maddi 
nedenlerden dolayı kesintiye uğraması 

Şekil 15. Yapıya Erişim Sorunu Örneği Şekil 16. İş Güvenliği Problemi Örneği

Şekil 17. 18. 19. İş Güvenliği Problemi Örnekleri
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veya yapılan raspa sonucunda orta-
ya çıkarılan yeni verilerden kaynaklı 
olarak KVKK onayını bekleyen resto-
rasyon çalışmaları vardır. Uygulama 
için kurulmuş olan özellikle ahşap 
iskelelerin uzun süre korumasız iklim 
koşullarına bırakılmış olması iskelenin 
güvenirliliği açısından bir sorundur. 
Bu durumda olan iskelelerde örnek 
alımı için çalışma yapmak, örnek alımı 
yapacak olan ekibin can güvenliğini 
tehlikeye atmasına sebep olmaktadır.

Yürütülen uygulama projelerinde 
sorun olan bir başka konu ise kurul-
muş olan ahşap veya metal iskelelerde-
ki yürüme platformlarıdır. Kullanılan 
bu platformların sayısı ve niteliği 
uygun olmadır ki çalışma güvenli bir 
şekilde yürütülebilsin. Ancak çoğu 
projede düzgün kurulmuş bir iskele 
bulmak söz konusu değilken, yürüme 
platformlarında da durum aynıdır. 

3.3.Kamu Yapılarındaki 
Çalışma Koşulları
Bir kamu kurumu olarak, başka kamu 
kurumlarına bağlı yapılarda çalışa-
bilmek için gerekli izinlerin alınması 
gerekmektedir. Bu izinler laboratu-
vara başvuru yapan firma temsilcileri 
tarafından alınmalıdır. Ancak labora-
tuvarın büyükşehir belediyesine bağlı 
bir kamu kuruluşu olmasından dolayı 
ilgili firma temsilcileri bu konuyu göz 
ardı etmektedir.

Bunun sonucunda çalışma yürütü-
lürken kesintiye uğramakta ve çeşitli 
kurumlarla problem yaşanmaktadır. 
Bir başka sorun ise, örnek alımının 
tahribat yaratacak analizler (örneğin 
yüzeyden kesilerek, kırılarak alınması 
vb.) içermesinden dolayı kurumlar 
hem örnek alım yerleri hem de örnek 

miktarları konusunda sorun çıkar-
maktadır. Bu gibi hassas durumların 
farkında olan çalışma ekibi konusun-
da uzman özellikle koruma disiplinin-
de eğitim almış kişilerden oluşturul-
maktadır. 

3.4. Metruk Yapılardaki Sorunlar
Laboratuvar uzmanları tarafından 
örnek alınan yapıların arasında en 
problemliler metruk olanlardır. Uzun 
yıllar kimse tarafından kullanılmaya-
rak herhangi bir bakım görmemiş ve 
zaten yıpranmış olan bu yapılar, evsiz 
kişilerce kullanılarak daha da metruk 
hale getirilmektedir.

Bu yapılarda çalışılırken özellikle 
döşemede basılan yere dikkat etmek, 
herhangi bir malzeme alımı yapılırken 
başka bir malzemenin yerinden kay-
mamasına özen göstermek gerekmek-
tedir. Buralarda dikkatsizce atılacak 
bir adım, kişinin bir anda kendisini 
kat boşluğunda bulmasına neden 
olabilmektedir. Bu gibi durumlarla 
karşılaşmamak için bu türdeki yapı-
larda özellikle dikkatli ve kontrollü bir 
şekilde en az sayıda kişi ile çalışmala-
rın yürütülmesi gerekmektedir. 

3.5. Diğer Problemler
Yukarıda bahsedilen problemler dışın-
da yapının kendinden kaynaklı prob-
lemlerde mevcuttur. Bu problemler 
genel olarak dar hacimli yapı bölüm-
lerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin 
dar hacimli yapı birimleri olan minare 
içlerinde uzun süre kullanılmamasın-
dan kaynaklanan kirlilikler (kuş yuva-
ları, kuş leşleri vb.) ve karanlık sorunu 
çalışırken dikkat edilmezse kayarak 
düşmeye neden olabilmektedir. 

Aktif kullanımda olan yapılarda 
çalışırken daha az müdahale görmüş ve 



20 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2014

daha nitelikli malzemelerin bulunduğu 
çatı araları tercih edilmektedir. Ancak 
bu kısımlarda da yapıda kullanılma-
yan ne kadar eşya ve malzeme varsa 
burada saklandığından çatı arasında 
hem fazladan yük bulunmakta hem 
de çalışma yürütülürken sorun olmak-
tadır. Uzun yıllar kullanılmayan çatı 
aralarındaki kirlilikler de hatırı sayılır 
nitelikte olup malzemelerin ayırt edile-
cek özelliklerini gizlemektedir. Bu gibi 
problemlerle yapıların bodrum katla-
rında da sık sık karşılaşılmaktadır.

Bunların dışında yapının kendi 
özelliğinden kaynaklanan çalışma güç-
lükleri de vardır. Örneğin su kanalla-
rının hem dar hacimli olması hem de 
akan suyun alüvyonlarının oluşturdu-
ğu çamur çalışmanın yürütülmesinde 
sorun olmaktadır. 

Dar hacimlerde çalışma yapmanın 
en güç olduğu yapı bölümlerinden biri-
si de hamamların cehennemlik (hipo-
kaust) kısımlarıdır. Buralarda da hem 
yerin darlığı hem de is ile kaplı olması 
sıkıntı yaratmaktadır. 

4. SONUÇ
Tüm bu sorunlara rağmen kültür 
mirasının korunması için önemli bir 
adım olan restorasyon konservasyon 
raporu çalışması, restorasyon proje-
leri ve uygulamalarının bilimsel alt 
yapısını oluşturmaktadır. Bu nedenle 
çalışma koşulları ne kadar zor olursa 
olsun çalışmalar titizlikle yürütülme-
li, hazırlanan projelerin ve uygulama 
kararlarının uluslararası koruma 
ilkeleri doğrultusunda alınması sağ-
lanmalıdır.

Şekil 20. Metruk Yapılardaki Sorunlara 
Örnek Şekil 21. Diğer Problemlere Örnek

Şekil 22. Diğer Problemlere Örnek Şekil 23. Diğer Problemlere Örnek
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KORUMADA AVRUPA STANDARTLARI

Kültürel mirasın çağdaş yaklaşımlarla korunması, uluslararası geçer-
liliği olan bilimsel standartlara uygun çalışma yöntemleri ile gerçekleşebilir.  
2001 yılında Avrupa Standardizasyon Komitesi [CEN (Comité Européean 
Normalisation / European Committee for Standardization)], kültür varlık-
larını koruma çalışmalarında bilimsel standartlara uygun çalışma yöntem-
lerininin kullanılması amacıyla CEN/TC346 başlığı ile bir standardizasyon 
oluşturma çalışmasını başlatmıştır. Bu standartlar, koruma alanında çalışan 
mimarlara, plancılara, sanat tarihçilerine, mühendislere ve ilgili tüm disip-
linlere yönelik olarak geliştirilmiştir. Türk Standartları Enstitüsü (TSE), 
Avrupa Standardizasyon Komitesinin (CEN) üyesidir ve Komite tarafından 
geliştirilen standartları Türkiye’de yayımlama ve uygulamaya geçirme sorum-
luluğundadır. Bu nedenle, geliştirilen standartlara koruma çalışmaları yürü-
ten tüm kurumlar (Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Karayolları 
Genel Müdürlüğü, belediyeler ve valilikler ile restorasyon çalışması yürüten 
diğer kurumlar) uymak durumundadır. Bu bildiride, koruma alanında yürür-
lüğe giren ve uymakla yükümlü olduğumuz Avrupa standartları tanıtılmış ve 
bunların Türkiye’de uygulamaya geçirilmesi için yapılması gereken çalışma-
lar sunulmuştur.

EUROPEAN STANDARDS IN CONSERVATION
Conservation of the cultural heritage with contemporary approach-

es is achieved by applying methods of work compliant with the interna-
tionally recognized scientific standards. In 2001, European Committee for 
Standardization (CEN) has initiated a standardization activity with the title 
of CEN/TC346 for the purpose of using work methods in accordance with 
scientific standards in cultural heritage conservation works. These standards 
have been developed for architects, planners, art historians, engineers and 
other professionals in the field of cultural heritage conservation. Turkish 
Standards Institution (TSE) is a member of European Committee for Stan-
dardization (CEN) and is responsible of publishing and implementing the 
standards defined by the Commitee, in Turkey. Therefore, all institutions 
(Ministry of Culture, Directorate General of Foundations, General Director-
ate of Highways, municipalities, local administrations and other institutions) 
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   GİRİŞ
Taşınır ve taşınmaz kültür varlık-
larının koruma sorunları; malzeme 
özellikleri, içinde bulundukları iklim 
koşulları, bozulmuşluk durumları, 
ve yapılan müdahalelere bağlı olarak 
farklılıklar gösterebilir. Ancak, bunla-
rın korunmasına yönelik yürütülecek 
çalışmaların ve bu çalışmalar sonucun-
da elde edilecek bulguların uygulamaya 
konulmasında izlenecek yöntemlerin 
bilimsel olması gerekir. 

Kültürel mirasın çağdaş yaklaşım-
larla korunması; farklı disiplinlerden 
oluşan ekibin uluslararası geçerliliği 
olan bilimsel standartlara uygun çalış-
ma yöntemlerini izlemesi sonucunda 
gerçekleşebilir. 2001 yılında Avrupa 
Standardizasyon Komitesi [CEN 
(Comité Européean Normalisation / 
European Committee for Standardiza-
tion)], kültür varlıklarını koruma çalış-
malarında bilimsel standartlara uygun 
çalışma yöntemlerininin kullanılması 
amacıyla CEN/TC346 başlığı ile bir 
standardizasyon oluşturma çalışmasını 
başlatmıştır. Bu çalışmanın amacı; 
kültür varlıklarının korunmasında 
kullanılan tanım, terminoloji, kültür 
varlıklarının mevcut durumlarının ve 
malzeme bozulmalarının tespiti, ko-
rumada kullanılacak malzemeler için 
yapılacak analizler / testler konusunda 
bir birlik sağlamak üzere standartlar 

oluşturmaktır. Bu standartlar, koruma 
alanında çalışan mimarlara, plancı-
lara, sanat tarihçilerine, mühendis-
lere ve ilgili tüm disiplinlere yönelik 
olarak geliştirilmiştir. 2001 yılında 
başlatılan bu çalışmalar; uzun tartış-
malarla, açıklık ve şeffaflık ilkelerine 
bağlı kalınarak ve tam görüş birliği-
nin sağlanması sonucunda 2014 yılı 
sonunda 20 basılı ve hazırlanmakta 
olan 14 standart haline dönüşmüştür. 
Taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili 5, 
taşınır kültür varlıkları ile ilgili 6 ve 
test metotları ile ilgili 9 basılı standart 
bulunmaktadır. Hazırlanmakta olan 
14 standarttan, 5 i taşınmaz kültür 
varlıkları, 4 ü taşınır kültür varlıkları, 
5 i test metotları ile ilgilidir. 

Taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili 
standartlar; korumanın genel terimleri 
ve tanımları, kültürel mirasın mevcut 
durumunun incelenmesi ve raporlan-
ması, mikro klimatik çalışmalarda 
kullanılacak teçhizat ve yöntemler 
ile dini yapıların ısıtılmaları üzerine-
dir. Taşınır kültür varlıkları ile ilgili 
standartlar ise eserlerin sergilendikleri 
vitrinlerin korumaya yönelik tasa-
rımları, eserlerin açıkta depolandığı 
alanların koşulları, eserlerin mevcut 
durum kayıtları, taşıma için amba-
lajlama prensipleri, organik eserlerin 
bulunacakları sıcaklık ve nem değerleri 
üzerinedir. Test metotları; malzeme 

carrying out conservation works, are obliged to comply with these standards.
In this study, European standards that entered into force and we are obliged 
to comply with, are introduced and the works need to be done for the imple-
mentation in Turkey are presented.
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toplama metotları ve genel kurallar, 
malzemelerin su emme özellikleri, 
kuruma özellikleri, renklerinin be-
lirlenmesi, su buharı geçirgenliği, 
statik temas açısının tayini ve çözünür 
tuzların belirlenmesi üzerinedir. Bu 
testlerden su emme özellikleri, kuruma 
özellikleri, renklerinin belirlenmesi, 
su buharı geçirgenliği ve statik temas 
açısı tayinleri; korumada kullanılacak 
yeni malzemelerin uygunluklarını 
belirlemede kullanılabilecek önemli 
testlerdir. 

Hazırlanmakta olan standartlar, 
harçlar ve sıvalar ile ilgili terminoloji, 
harçların ve taşların karakterizasyonu, 
bozulma terimleri, su itici malzeme-
lerin performanslarının belirlenmesi, 
tarihi yapılarda ve yapı malzemelerin-
deki nemin tayini, gözenekli inorganik 
malzemelerin temizlikleri, eserlerin 
taşıma metotları, sergi iç mekanlarının 
aydınlatılmaları, yapıların iç klimaları 
ve havalandırmaları ve suya doygun 
ahşapların karakterizasyonu üzerinedir. 

Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE), Avrupa Standardizasyon Ko-
mitesinin (CEN) üyesidir ve Komite 
tarafından geliştirilen standartları 
Türkiye’de yayımlama ve uygulamaya 
geçirme sorumluluğundadır. Türk 
Standartları Enstitüsü; bu standartla-
rı, İngilizce olarak yürürlüğe koymuş 
durumdadır ve belirlenen ücretler 
karşılığında satışını yapmaktadır. Bu 
standartlara, kamu kurumları (Kültür 
Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, 
belediyeler ve valilikler ile restorasyon 
çalışması yürüten diğer kurumlar), 
restorasyon veya koruma eğitimi veren 
kurumlar, müzeler, galeriler, kütüpha-
neler, arşivler, mimarlar, arkeologlar, 
sanat tarihçileri ve diğer ilgili disip-

linler, kamu ve özel analiz laboratu-
varları, aydınlatma firmaları, klima 
ve ısıtma şirketleri, taşınır eserleri 
taşıma ve paketleme şirketleri uymak 
durumundadır. 

Ülkemizde gerçekleştirilen resto-
rasyon uygulamaları ile ilgili olarak, 
kültürel miras yapıların mevcut 
durumlarının analizi, yapı malzeme-
lerinin özellikleri, bozulma sorunları 
ve derecelerinin belirlenmesinde, 
onarımlarda kullanılacak yeni mal-
zemelerin özellikleri ve yapılacak 
müdahaleler konularında gerçekleşti-
rilecek bilimsel çalışmaların standart-
ları tanımlanmamıştır. Bu bildiride, 
koruma alanında yürürlüğe giren ve 
uymakla yükümlü olduğumuz Avrupa 
Standartları tanıtılmış ve bunların 
Türkiye’de uygulamaya geçirilmesi 
için yapılması gereken çalışmalar 
sunulmuştur.

KÜLTÜREL MİRASIN 
KORUNMASINDA AVRUPA 
STANDARDİZASYON 
ÇALIŞMASI
Avrupa standardizasyon çalışmasının 
amacı; kültür varlıklarının korunma-
sında kullanılan; tanım, terminoloji, 
kültür varlıklarının mevcut durum-
larının ve malzeme bozulmalarının 
tespiti, korumada kullanılacak malze-
meler için yapılacak analizler / testler 
konusunda bir birlik sağlamak üzere 
standartlar oluşturmaktır. 

Standartlardan beklenen faydalar;
 Koruma metotlarının daha iyi 

uygulamalar yapılabilmesi için gelişti-
rilmesi,
 Koruma projelerinin sayısını ar-

tırmak, yan ekonomik kazançların / 
fırsatların ve yeni iş alanlarının oluştu-
rulmasına olanak sağlamak,
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 Korumaya yönelik yürütülen teşhis 
çalışmalarının daha hassas olmasını 
sağlayarak daha fazla sayıda eserin 
korunmasını sağlamak,
 Mesleki hareketliliği artırmak, 

uluslararası ticareti kolaylaştırmak 
ve özellikle genç korumacılar, teknis-
yenler, vb. için istihdam olanaklarını 
artırmak,
 Ortak terminoloji ile Avrupa ülkele-

ri arasındaki alışverişi kolaylaştırmak 
ve kültürel kimliklere saygıyı geliştir-
mektir.

Standart çalışmalarında ilk çalış-
maları aşağıdaki heyetler gerçekleştir-
miştir:
 IBN/BIN - Institut Belge de 

Normalisation-BELÇİKA
 AFNOR - Association Française de 

Normalisation-FRANSA 
 UNI - Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione-İTALYA
 BSI - British Standard Institution-

İNGİLTERE
 AENOR - Asociación Espanola de 

Normalización-İSPANYA 
 NEN - Nederlands Normalisatie 

Instituut-HOLLANDA 
 NSF- Norges 

Stadardiseringsforbund-NORVEÇ
 SNV - Schweizerische Normen-

Vereinigung-İSVİÇRE
 CSNI - Czech Standards 

Institute-ÇEK CUMHURİYETİ.

STANDART KONULARI
Kültürel mirasın korunmasında kul-
lanılmak üzere hazırlanan standart 
konuları aşağıdaki başlıklar altında 
verilebilir:
 Taşınır ve taşınmaz eserlerin ko-

runması süreçlerinde kullanılan ortak 
Avrupa terminolojisi,
 Eserleri oluşturan malzemelerin 

karakterizasyonu, bozulma süreçleri ve 
optimum uzun süreli korunmalarına 
(önleyici koruma) yönelik sistematik iş 
yönergeleri,
 Eserlerin tanımına, bozulmalarına, 

bozulmuşluk durumlarına ilişkin test 
ve analiz metotlarını çevresel paramet-
releri göz önüne alarak oluşturmak, 
 Korumada kullanılacak malzemele-

rin laboratuvarda ve alanda etkinliğine 
ve kullanım yöntemlerine ilişkin test 
ve analiz metodolojisini oluşturmak,
 Kapalı mekanda bulunan kültür 

varlıklarının korunma koşullarının de-
ğerlendirilmesine yönelik test ve analiz 
metotları, 
 Eserlerin bir yerden başka yere 

taşınmalarında ulaştırma ve paketleme 
yöntemlerinin standardizasyonudur.

ÇALIŞMA GRUPLARI
Standart oluşturma çalışmaları beş 
çalışma grubu ile başlamıştır. Bunlar: 

Çalışma Grubu - 1: Genel yönergeler ve 
terminoloji 
Bu çalışma grubu; 
 Terminoloji, 
 Koruma yönergeleri, 
 Eserlerin mevcut durumunun belge-

lenmesi  ve esere yapılan ekler,
 Eserlerin emniyeti ve halkın güven-

liği konularındaki standartlar üzerinde 
çalışmıştır.

Çalışma Grubu - 2: Malzeme 
 Malzemelerin karakterizasyonunda 

kullanılacak testlerin ve analizlerin 
tanımı,
 Malzemelerin bozulmuşluk durumla-

rının tespitinde kullanılacak testlerin 
ve analizlerin tanımı,
 Yapı yüzeylerinde gözlenen bozulma-

ların teşhisi (tanı), 
 Yapı strüktürlerinin teşhisi,
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 Boya ve resimlerin karakterizasyonu 
ve sınıflandırılması,
 Kültürel varlıkların korunmuşluk 

durumunun tespiti, 
 Taş malzemelerin karakterizasyonu,
 Harç malzemenin karakterizasyonu,
 Kültür varlıklarından örnek toplan-

ması,
 Koruma amaçlı özgün taşa uyumlu 

taş seçimi konularındaki standartlar 
üzerinde çalışmıştır.

Çalışma Grubu - 3: Yöntemlerin ve Ko-
ruma Malzemelerinin Değerlendirilmesi
 Gözenekli inorganik malzemelerin 

yüzey koruması - metotların ve malze-
melerin değerlendirilmesi,
 Sağlamlaştırıcı malzemelerinin ve 

metotlarının değerlendirilmesi,
 Temizlik malzemelerinin ve metotla-

rının değerlendirilmesi,
 Kazılarla açığa çıkarılan arkeolo-

jik kalıntılarda uygulanacak koruma 
işlemlerinin kuralları konularındaki 
standartlar üzerinde çalışmıştır.

Çalışma Grubu - 4: Çevre
 Çevresel koşulların özellikleri,
 Çevresel parametrelerin ölçüm yö-

nergeleri,
 Eserlerin kapalı ve açık ortamda 

sergilenme ve saklanma koşulları,
 Eserlerin iklimle olan etkileşimleri

konularındaki standartlar üzerinde 
çalışmıştır.

Çalışma Grubu - 5: Taşıma ve Paketleme
 Eserlerin taşınma ve paketlenme 

prensipleri konularındaki standartlar 
üzerinde çalışmıştır.

STANDARTLARIN 
KULLANICILARI
Standartların kullanıcıları; 
 Kamu kurumları (Kültür ve Eğitim 

Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar) 

 Ulusal ve uluslararası sivil toplum 
kuruluşları
 Restorasyon / koruma okulları 
 Dini kurum ve kuruluşlar
 Kamu ve özel analiz laboratuvarları 
 Restorasyon / koruma şirketleri
 Koruma alanında çalışan profesyo-

neller 
 Restorasyonda kullanılan malzemele-

rin üreticileri ve dağıtıcıları 
 Sergilerin hazırlık ve organizasyon 

konularında uzmanlaşmış şirketler 
 Eserleri taşıma ve paketleme şir-

ketleri
 Aydınlatma  firmaları, klima ve ısıt-

ma şirketleri, bilişim ve ileri teknoloji 
şirketleri  
 Kültürel kurumlar: müzeler, galeri-

ler, kütüphaneler, arşivler 
 Mimarlar, arkeologlar, sanat tarihçi-

leri ve ilgili diğer disiplinler
 Kazı yapan kurum ve şirketler olarak 

gösterilmiştir. 

STANDARTLAR
Taşınmaz kültür varlıkları, taşınır kül-
tür varlıkları ve test metotları ile ilgili 
standartlar; 20 basılı ve hazırlanmakta 
olan 14 standart halindedir. Taşın-
maz kültür varlıkları ile ilgili 5 (Tablo 
1), taşınır kültür varlıkları ile ilgili 6 
(Tablo 2) ve test metotları ile ilgili 9 
(Tablo 3) basılı standart bulunmakta-
dır. Hazırlanmakta olan 14 standart-
tan 5 i taşınmaz kültür varlıkları, 4 
ü taşınır kültür varlıkları ve 5 i test 
metotları ile ilgilidir (Tablo 4, 5). 

TAŞINMAZ KÜLTÜR 
VARLIKLARI İLE İLGİLİ 
BASILI STANDARTLAR
Taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili 
basılı 5 standart; korumanın genel 
terimleri ve tanımları, kültürel mira-
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sın mevcut durumunun incelenmesi 
ve raporlanması, mikro klimatik 
çalışmalarda kullanılacak teçhizat ve 
yöntemler ve dini yapıların ısıtılmaları 
üzerinedir. Bunlar (Tablo 1); 

1.Temel genel terim ve tanımlar 
(Main general terms and definitions) 
Standart; kültürel varlıkların  korun-
ması alanında kullanılan başlıca genel 
terimleri tanımlamaktadır. 

2. Taşınmaz kültürel mirasın mevcut 
durumunun incelenmesi ve raporlanması
(Condition survey and report of built cul-
tural heritage) 
Kültürel mirasın mevcut durumunun 
nasıl değerlendirileceğini, belgele-
neceğini, kaydedileceğini ve rapor 
edileceğini belirtmektedir. Standart, 

gerekli olduğunda kültürel mirasın 
basit ölçümlerle değerlendirilmesini de 
kapsamaktadır. Bu standart: a) Bakım 
önlemleri, araştırma ve tespitlere gerek 
olup olmadığının belirlenmesi; b) Ha-
zırlık çalışmaları ve detaylı prensiple-
rin tanımlanması; c) Bir yapı grubu ya 
da bölgenin durum araştırması yapı-
lırken karşılaştırmalı veri sağlanması 
amacı ile uygulanabilir.  

3. Eserlerin yüzey sıcaklığı ve hava 
sıcaklığını ölçmek için kullanılan cihazlar 
ve yöntemler (Procedures and instru-
ments for measuring temperatures of the 
air and the surfaces of objects) 
Eserlerin içinde bulundukları ortam 
sıcaklıklarının ve yüzey sıcaklıkları-
nın hassas bir şekilde ölçülmesi ve bu 

STANDART
NUMARASI

CEN- STANDART BAŞLIĞI TSE- STANDART BAŞLIĞI

EN 15898:2011
Main general terms and 
definitions

Genel ana terimler ve tarifler

(İngilizce Metin)

EN 16096: 2012
Condition survey and report of 
built cultural heritage

Kültürel miras yapıların mevcut 
durumunun incelenmesi ve 
raporlanması (İngilizce Metin)

EN 15758:2010
Procedures and instruments for 
measuring temperatures of the 
air  and the surface of objects

Hava ve yüzey objelerinin 
sıcaklığının ölçümü için teçhizat 
ve prosedürler
(İngilizce Metin)

EN 16242:2012

Procedures and instruments for 
measuring humidity in the air and 
moisture exchanges between air 
and  cultural propety 

Kayıt yok

EN 15759-1:2011
Indoor climate - Part 1 Guidelines 
for heating churches, chapels and 
other  places of worship

İç hava- Bölüm 1: 
Kiliseler,şapeller ve diğer 
ibadet yerleri için kılavuz 
(İngilizce Metin)

Tablo 1. Taşınmaz Kültür Varlıkları ile ilgili Basılı Standartlar



28 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2014

ölçümlerde  kullanılacak aletlerin özel-
likleri belirtilmektedir. Bu standart; 
çevre, yapı, koleksiyon ve benzeri obje-
lerin bakım ve korunmasından sorumlu 
tüm kişilere yönelik hazırlanmıştır. 

4. Havadaki nemi ve hava ile kültürel varlık 
arasındaki nem değişimini ölçmek için 
prosedür ve cihazlar (Procedures and 
instruments for measuring humidity in the 
air and moisture exchanges between air 
and cultural property)

Standart, açık ve kapalı alanlarda ha-
vadaki nisbi nemi ölçmek için yöntem 

ve cihazları tanımlamaktadır. Nisbi 
nemin doğrudan ya da hava sıcaklığı 
ve yaş termometre sıcaklığı ve çiğleşme 
ile nasıl hesaplanabileceğini göster-
mektedir. Bu standart, hava ile eser 
arasındaki nem değişiminin hassas 
ölçümü için öneriler içermektedir. 

5. İç mekan iklimi – 1. Bölüm: Kiliseler, 
şapeller ve diğer ibadethanelerin ısıtılması 
için ilkeler (Indoor climate – Part 1: Gui-
delines for heating churches, chapels and 
other places of worship)

STANDART
NUMARASI

CEN- STANDART 
BAŞLIĞI

TSE- STANDART 
BAŞLIĞI

EN 16095:2012
Condition recording for movable 
cultural heritage 

Taşınabilir kültürel miras 
için mevcut durum kaydı 
(İngilizce Metin)

CEN-

TS16163-2014

Guidelines  and procedures for 
choosing appropriate lighting for 
indoor exhibitions

Kapalı sergiler için uygun 
aydınlatma seçimi için kılavuzlar 
ve yöntemler
(İngilizce Metinler)

EN 16141:2012

Guidelines for management of 
environmental conditions - Open 
storage  facilities : definitions 
and characteristics of collections 
centres dedicated to the 
preservation and management of 
cultural heritage

Çevre koşullarının yönetimi için 
kılavuz - Açık depolama tesisleri, 
tanımlar ve kültürel mirasın 
yönetimi ve korunmasına tahsis 
edilmiş toplama merkezlerinin 
özellikleri (ingilizce metin - iş 

programında)

EN 15999-1:

2014

Guidelines for design of 
showcases for exhibition and 
preservation of objects -Part 1: 
General requirements

Eserlerin sergilenmesi ve 
korunması için vitrin tasarım 
ilkeleri-Genel gereksinimler 
(ingilizce metin)

EN 15757:2010

Specifications for temperature 
and relative humidity to limit 
climate - induced mechanical 
damage in organic  hygroscopic 
materials

Organik hidroskopik 
malzemelerde sınırlı iklim etkili 
mekanik hasarın sıcaklık ve bağıl 
nem için özellikleri (ingilizce metin)

EN 15946:2011 Packing  principles for transport
Taşıma için ambalajlama 
prensipleri (ingilizce metin)

Tablo 2. Taşınır Kültür Varlıkları ile ilgili Basılı Standartlar
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Standart; kiliseler, şapeller, camiler, 
sinagoglar ve diğer ibadethaneler için 
uygun ısıtma sistemlerinin seçilmesin-
de aranılacak ilkeleri ortaya koymakta-
dır. Bu ilkeler, ibadethanenin boyutu 

ve yapısına bağlı olmaksızın çoğu yer 
için geçerlidir. Standart, sadece yeni 
ısıtma sistemlerinin kurulmasında de-
ğil, aynı zamanda eskilerinin yenilen-
mesinde de geçerlidir. 

Tablo 3. Test Metotları ile ilgili Basılı Standartlar

STANDART
NUMARASI

CEN- STANDART 
BAŞLIĞI

TSE- STANDART 
BAŞLIĞI

EN 16085:2012
Methodology for sampling from 
materials of cultural propety- General 
rules

Kayıt yok

EN 16455:2014

Extraction and determination of 
soluble salts in natural stone and 
related materials used in and from 
cultural heritage 

Kayıt yok

EN 16302:2013
Measurement of water absorption by 
pipe method

Boru yöntemi ile su emme 
ölçümü (İngilizce Metin)

EN 15801:2009
Determination of water absorption by 
capillarity 

Suyun kılcal emiliminin 
tayini (İngilizce Metin)

EN 16322:2013 Determination of drying properties 
Kuruma özelliklerinin tayini
(İngilizce Metin)

EN 15886:2010 Colour measurement of surfaces 
Yüzeylerin renk ölçümü 
(İngilizce Metin)

EN 15803:2009
Determination of water vapour 
permeability ( )

Su buharı geçirgenliğinin 
tayini (İngilizce Metin)

EN 15802:2009 Determination of static contact angle
Statik temas açısının tayini 
(İngilizce Metin)

EN 16581:2014

Surfaces protection for porous 
inorganic metarials. Laboratory 
test methods for the evaluation of 
the performance of water repellent 
products

Kayıt yok
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TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARI 
İLE İLGİLİ BASILI STANDARTLAR
Taşınır kültür varlıkları ile ilgili basılı 
6 standart; eserlerin mevcut durum 
kayıtları, eserlerin sergilendikleri vit-
rinlerin korumaya yönelik tasarımları, 
eserlerin açıkta depolandığı alanların 
koşulları, organik eserlerin bulunacak-
ları sıcaklık ve nem değerleri ve taşıma 
için ambalajlama prensipleri, üzerine-
dir (Tablo 2).

1. Taşınır kültürel mirasın durumunun 
kaydedilmesi (Condition recording for 
movable cultural heritage) 

Standart, taşınır eserlerin mevcut 
durumunun tespit edilmesinin amaç 
ve içeriğini ortaya koymakta ve bunun 
için bir çerçeve sağlamaktadır. Her 
türlü taşınır kültürel miras için geçerli 
olan bu standart aynı zamanda bina ya 
da anıtlardaki  taşınmaz özellikler için 
de kullanılabilir. 

2. Kapalı sergiler için uygun aydınlatma 
ilke ve esasları (Guidelines and procedu-
res for choosing appropriate lighting for 
indoor exhibitions) 
Standart, kapalı sergi alanları için ay-
dınlatma ilkelerinin nasıl uygulanaca-
ğını tanımlamaktadır. Ayrıca, standart 
minimum ve maksimum aydınlatma 
düzeylerine yönelik öneriler sunmak-
tadır. Amacı, müze müdürlerine, 
korumacılara ve proje yöneticilerine 
sergilerin korunmasını sağlayacak 
doğru aydınlatmanın yapılabilmesini 
sağlamaktır. Standart, açık havada 
sergilenen eserlerin aydınlatılmasını 
kapsamamaktadır. 

3. Çevresel koşulların yönetimi için 
ilkeler – Açık depolama tesisleri (Guide-
lines for management of environmental 
conditions - Open storage facilities)

Standart; eserlerin korunması, depo-
lanması ve yönetiminde kullanılacak 
alanların özelliklerini tanımlamakta-
dır. Optimum depolama ve erişilebilir-
liğin sağlanması için dikkate alınması 
gereken noktaları listelemektedir. 

4. Eserlerin sergilenmesi ve korunması 
için vitrin tasarım ilkeleri –  Bölüm 1: Genel 
gereksinimler (Guidelines for design of 
showcases for exhibition and preservation 
of objects - Part 1: General requirements) 
Standart, eserlerin çevresel etkilerden 
korunmasını sağlayacak vitrinlerin 
özellikleri ve koşullarını tanımlamak-
tadır. 

5. Su çekici organik malzemelerde iklim 
kaynaklı mekanik bozulmaların sınırlandı-
rılması için sıcaklık ve bağıl nem şartna-
mesi (Specifications for temperature and 
relative humidity to limit climate-induced 
mechanical damage in organic hygrosco-
pic materials)
Standart; müze, galeri ya da depoların 
kapalı ortamlarında uzun süreli kalan 
organik malzemelerde gözlenen  bozul-
maların sınırlandırılması için uygun 
sıcaklık ve bağıl nem değerlerinin 
belirlenmesine yöneliktir. 

6. Taşıma için paketleme ilkeleri (Packing 
principles for transport) 
Standart, eserlerin taşınmalarına 
yönelik paketlenme süreçlerini tanım-
lamaktadır. 

TEST METOTLARI İLE İLGİLİ 
BASILI STANDARTLAR
Test metotları ile ilgili 9 basılı stan-
dart; malzeme toplama metotları ve 
genel kurallar, malzemelerin su emme 
özellikleri, kuruma özellikleri, renk-
lerinin belirlenmesi, su buharı geçir-
genliği, statik temas açısının tayini, 
çözünür tuzların belirlenmesi üzerine-
dir (Tablo 3). 
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1. Malzeme örneklerinin alımı için me-
todoloji - Genel kurallar (Methodology 
for sampling from materials of cultural 
property - General rules)
Standart, laboratuvar testleri için eser-
lerin malzemelerinden örnek alımına 
yönelik yöntem ve kriterleri, örnek-
lerin belgelenmesini ve taşınmalarını 
tanımlamaktadır. Örnek alınmadan 
önce eserin mevcut durum raporunun 
(EN 16096:2012) hazırlanmış olması 
gerekir. Mevcut durum raporu sonucu 
ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların 
çözümüne yönelik örnek alınmalıdır. 
Örnek alımının amaçları;
a) Malzeme özelliklerinin belirlenmesi,
b) Mevcut durumlarının tespiti, bozul-
malarının nedenleri ve mekanizmaları-
nın anlaşılması, 
c) Koruma uygulamalarına nasıl 
karar verileceği ve / veya değerlendiri-
leceğidir. 

2. Kültürel mirasta kullanılan doğal taşlar 
ve benzeri malzemelerden çözünen tuz-
ların çıkartılması ve belirlenmesi (Extrac-
tion and determination of soluble salts in 
natural stone and related materials used 
in and from cultural heritage)
Standart kültürel mirası oluşturan ve 
restorasyonlarında kullanılan doğal taş 
ve diğer gözenekli inorganik malzeme-
lerde bulunan çözünür tuzların anyon 
ve katyonlarının nitel ve nicel analiz-
leri için yöntemi tanımlamaktadır. Bu 
standartta belirlenen temel anyonlar: 
Cl-, NO2

- , NO3
-, SO4

= katyonlar ise 
Na+, K+, NH4

+, Ca2+ , Mg2+ dır. 

3. Tüp yöntemi ile su emme ölçümü 
(Measurement of water absorption by 
pipe method) 
Standart, gözenekli inorganik mal-
zemelerin su emme kapasitelerinin 

tüp yöntemi ile belirlenmesi için bir 
yöntem tanımlamaktadır. Bu yöntem 
laboratuvarda ya da sahada uygulana-
bilir. 

4. Kılcal etkiye bağlı su emmenin belirlen-
mesi (Determination of water absorption 
by capillarity)
Standart, gözenekli inorganik malze-
melerin (taş, tuğla, harç vb.) kılcal su 
emme kapasitelerinin belirleme yönte-
mini tanımlamaktadır. 

5. Kuruma özelliklerinin belirlenmesi 
(Determination of drying properties) 
Standart, gözenekli inorganik malze-
melerin kuruma özelliklerinin belir-
lenmesi için bir yöntemi tanımlamak-
tadır. 

6. Yüzeylerin renk ölçümü (Colour measu-
rement of surfaces) 
Standart, gözenekli inorganik malze-
melerin özgün yüzey rengini ve yüzey-
lerine uygulanan koruyucular sonrası 
olası renk değişimlerini ölçmek için bir 
test yöntemini tanımlamaktadır. 

7. Su buharı geçirgenliğinin belirlenmesi 
(δp) (Determination of water vapour per-
meability (δp)) 
Standart, gözenekli inorganik malze-
melerin su buharı geçirgenliklerinin 
belirlenmesi için bir yöntem tanımla-
maktadır. 

8. Statik temas açısının belirlenmesi 
(Determination of static contact angle)
Standart, gözenekli inorganik malze-
melerin korunmasına yönelik kullanı-
lacak su itici malzemelerin özellikleri-
ni belirlemeye yöneliktir. Standart, su 
itici kullanılmadan ve kullanıldıktan 
sonra malzeme yüzeyindeki su damla-
larının statik temas açısının ölçülmesi-
ne yöneliktir. 
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STANDART 
NUMARASI

BAŞLIK

TAŞINMAZ 
KÜLTÜR 

VARLIKLARI

BS EN 16572

Glossary of technical terms concerning 
mortars for masonry, renders and plasters 
used in cultural heritage (Kültürel mirasta 
kullanılan duvar harçları, kaplamalar ve sıvalar 
ile ilgili sözlük)

EN 16515
Guidelines to characterize natural stone used 
in cultural heritage (Kültürel mirasta kullanılan 
doğal taşların karakterizasyonu için ilkeler)

00346033 
PRE-W1 

Guidelines for improving energy efficiency 
of architecturally, culturally or historically 
valuable buildings (Mimari, kültürel ya da 
tarihsel değeri olan yapıların enerji verimliliğini 
geliştirmek için ilkeler)

TAŞINIR 
KÜLTÜR 

VARLIKLARI

EN 16648
Transport methods
(Taşıma metotları)

00346029 
PRE-W1

New sites and buildings intended for the 
storage and use of collections 
(Koleksiyonların kullanımı ve depolanması için 
tasarlanan yeni alanlar ve yapılar)

00346031 
PRE-W1

Risk assessment methodology for movable 
cultural heritage (Taşınır kültürel miras için risk 
değerlendirme metodolojisi)

prEN 15999-2

Guidelines for management of environmental 
conditions-Recommendation for showcases 
used for exhibition and preservation of cultural 
heritage-Part2: Technical requirements 
(Çevresel koşulların yönetimi için ilkeler- 
Kültürel mirasın sergilenmesi ve korunması için 
kullanılan vitrinler için öneriler – Bölüm 2: teknik 
gereksinimler)

TAŞINIR/
TAŞINMAZ 

KÜLTÜR 
VARLIKLARI

prEN 15795-2
Indoor climate-Part2: Ventilation (İç mekan 
iklimi-Bölüm 2: Havalandırma)

00346003 
PRE-W1

Glossary of damage
(Hasar sözlüğü)

Tablo 4. Taşınmaz ve Taşınır Kültür Varlıkları ile ilgili Hazırlanmakta olan Standartlar
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9.Gözenekli inorganik malzemeler için 
yüzey koruması. Su itici malzemelerin 
performans değerlendirmesi için labora-
tuvar test yöntemleri (Surface protection 
for porous inorganic materials. Laboratory 
test methods for the evaluation of the per-
formance of water repellent products)
Standart, gözenekli inorganik malze-
melere uygulanan su itici ürünlerin 
performanslarının değerlendirilme-
sine yönelik kullanılacak laboratu-
var analizini tanımlamaktadır. Bu 
standart, yüzey koruyucuların yaş-
landırma testinden önce ve sonraki 
performanslarının laboratuvar testleri 
ile değerlendirilmesine dayanmakta-
dır. Bu testler, kılcal etkiye bağlı su 
emme ve kuruma, su buharı geçirgen-
liği ve renk değişimi özellikleridir.

HAZIRLANMAKTA OLAN 
AVRUPA STANDARTLARI 
Hazırlanmakta olan 14 standarttan 
3 ü taşınmaz kültür varlıkları, 4 ü 
taşınır kültür varlıkları (Tablo 4) 
ve 5 i test metotları (Tablo 5) ile 
ilgilidir. 

DEĞERLENDİRME
2001 yılından itibaren yaklaşık onbeş 
yıldır sürdürülen çalışmalarla oluştu-
rulan standartlar, Avrupa ülkelerinin 
koruma uzmanlarının uzun tartışmala-
rı sonucunda hazırlanmış, daha sonra 
internet ağı üzerinden eleştirilere 
sunulmuş ve alınan görüşler doğrultu-
sunda düzenlenerek tam görüş birliği-
nin sağlanması sonucunda 2014 yılı 
sonunda 20 basılı ve hazırlanmakta 
olan 14 standart haline dönüşmüştür. 

Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE), bu standartları hazırlayan 
Avrupa Standardizasyon Komitesinin 
(CEN) üyesidir ve Komite tarafından 

geliştirilen standartları Türkiye’de 
yayımlama ve uygulamaya geçirme 
sorumluluğundadır. Türk Standartları 
Enstitüsü; bu standartları, İngilizce 
olarak yürürlüğe koymuş durumda-
dır ve belirlediği ücretler karşılığında 
satışını yapmaktadır. Türkiye’de bu 
standartlara, kamu kurumları (Kültür 
Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, 
belediyeler ve valilikler ile restorasyon 
çalışması yürüten diğer kurumlar), 
restorasyon veya koruma eğitimi 
veren kurumlar, müzeler, galeriler, 
kütüphaneler, arşivler, mimarlar, 
arkeologlar, sanat tarihçileri ve diğer 
ilgili disiplinler, kamu ve özel analiz 
laboratuvarları, aydınlatma firmala-
rı, klima ve ısıtma şirketleri, taşınır 
eserleri taşıma ve paketleme şirketleri 
uymak durumundadır. Ancak, Avrupa 
Standardizasyon Komitesinin yayım-
ladığı standartlarda, Türkiye’nin de 
bu standartlara uymasının gerektiği 
belirtildiği halde uyulmamaktadır.

Ülkemizde gerçekleştirilen resto-
rasyon uygulamaları ile ilgili olarak, 
koruma kurullarının restorasyon proje-
lerinin değerlendirmesinde dikkate al-
dıkları 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı 
“Taşınmaz Kültür Varlıklarının Grup-
landırılması, Bakım ve Onarımlarına 
İlişkin” ilke kararı dışında restorasyon 
uygulamasının ilkeleri konusunda bir 
doküman bulunmamaktadır. Kültürel 
miras yapıların mevcut durumlarının 
analizi, yapı malzemelerinin özellikle-
ri, bozulma sorunları ve derecelerinin 
belirlenmesinde, onarımlarda kulla-
nılacak yeni malzemelerin özellikleri 
ve yapılacak müdahaleler konularında 
gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların 
standartları bulunmamaktadır. 
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Bu nedenle;
 Türkiye’de Kültür Bakanlığı 

koordinatörlüğünde bu standartlar çer-
çevesinde koruma konusunda yapılan 
çalışmalarda dikkate alınacak ilkeler 
konusunda gerekli revizyonların yapıl-
ması önem taşımaktadır. 

 Vakıflar Genel Müdürlüğü ve 
restorasyon işi yapan diğer kurumların 
proje ve ihale şartnamelerinin yeniden 
gözden geçirilmesi ve standartlarda 
değinilen hususlara yer verilmesi için 
çalışmalar yapılması gereği vardır. 

 Kültür Bakanlığı’nın bu stan-
dartların uygulanması için kurul ilke 

kararlarının standartlar doğrultu-
sunda gözden geçirilmesini sağlaması 
gerekir. 

 Hazırlanacak projelerde ve uy-
gulama çalışmalarında standartlarda 
belirtilen konular dikkate alınmalıdır.

 Tarihi yapı malzemelerinin 
analizlerini yapan laboratuvarlar, 
yaptıkları analizleri bu standartları ve 
eserin mevcut durum raporunu (EN 
16096:2012) gözönüne alarak yapmalı 
ve gelişmeleri takip etmelidir. 

 Bu doğrultuda, koruma eğitimi 
de oluşturulan bu standartlar çerçeve-
sinde geliştirilmelidir.

STANDART NUMARASI BAŞLIK

TEST 
METOTLARI

00346037 PRE-W1

Waterlogged archaeological wood- 
Guidelines for characterization (Suya 
doygun arkeolojik ahşap- Karakterizasyon 
rehberi)

00346025 PRE-W1
Characterization of mortars found in 
cultural heritage (Kültürel miras yapılarda 
kullanılan harçların karakterizasyonu)

BS EN16682 

Procedures and instruments for measuring 
moisture content in object and building 
materials
(Eserlerin ve yapı malzemelerinin nem 
içeriğini ölçmek için kullanılan cihazlar ve 
yöntemler)

EN 16782

Cleaning of porous inorganic materials. 
Laser cleaning techniques for cultural 
heritage (Gözenekli inorganik malzemelerin 
temizlenmesi. Kültürel miras için lazer 
temizleme teknikleri)

00346028
Integrated pest management (IPM) 
(Tümleşik zararlı yönetimi)

Tablo 5. Test Metotları ile ilgili Hazırlanmakta Olan Standartlar
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BERGAMA; UNESCO DÜNYA MİRASI BAŞVURU 
ÇALIŞMALARI

Geçmişi Tunç Çağı’na kadar giden Pergamon’un tarih sahnesinde ön 
plana çıkması Helenistik Çağ’da olmuştur. M.Ö. 281-133 yılları arasın-
da Attaloslar Hanedanlığı’nın yönetim merkezi olan Pergamon, vasiyetle 
Roma’ya bırakıldıktan sonrada Asya Eyaletine başkentlik yapmıştır. Aynı 
zamanda İncil’de adı geçen Batı Anadolu’daki ilk Yedi Kilise’den birine de ev 
sahipliği yapan kent; son olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminde kültürel 
ve ticari akslar üzerinde şekillenerek günümüze ulaşmıştır.
Parşömen’in ilk üretildiği yer olan Bergama, aynı zamanda Zeus Sunağı 
kabartmalarını yaratan ünlü heykeltıraşlık okuluna, antik çağın en önemli 
sağlık merkezlerinden birine, 200 bin ruloluk kütüphaneye, teraslarla oluş-
turulmuş görsel kent peyzajı gibi bir çok evrensel değere sahip bir kettir.
Bu değerlerin insanlığın ortak mirası olduğu düşüncesiyle, 2011 yılında 
UNESCO’nun geçici listesine adını yazdıran Bergama, Belediye bünyesinde 
kurulan UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi koordinatörlü-
ğünde “Adaylık Dosyası” hazırlanmıştır. Bergama; Helenistik, Roma, Doğu 
Roma (Bizans) ve Osmanlı Dönemi katmanlarına ait üstün evrensel değer-
lerin bugüne taşındığı kesintisiz bir yaşam alanı olarak 22 Haziran 2014 
tarihinde, “Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı” başlığıyla UNES-
CO Dünya Mirası Listesine alınmıştır.

PERGAMON; UNESCO WORLD HERITAGE SITE NOMINATION 
PROCESS

Pergamon, whose history goes back to the Bronze Age, came in 
prominence in the Hellenistic Period. While being capital of the Attolos 
Dynasty between the 281-133 B.C., Pergamon was also the capital of Asian 
State of the Rome after she was left to the Rome as the will of the last king 
of Pergamon; Attolos the Second. The city, which is home of one of Seven 
Churches of the Apocalypse, was reshaped during the Ottoman Period with 
new cultural layer. Finally Pergamon (Bergama) reached today laying on the 
cultural and commercial axles of Ottoman Period.
Pergamon, where Parchment first produced, is the city which has many out-
standing universal values based on its famous Hellenistic Period sculpture 
school, which created the Zeus Altar, its Asklepeion, which was one of 

Anahtar Sözcükler: Bergama, Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı, UNESCO, 
Dünya Mirası Listesi.
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   Bergama’nın UNESCO Süreci
Dünya Miras Listesi 1972 yılında 
Paris’te toplanan UNESCO Genel 
Kurulu’nda kabul edilen Dünya Kültür 
ve Doğal Mirasının Korunması Söz-
leşmesine dayanılarak 1978 yılında 
oluşturulmuştur. Dünya Miras Listesi; 
UNESCO’ya bağlı Dünya Mirasları 
Komitesi tarafından belirlenmiş ve 
bulundukları ülkenin devleti tarafın-
dan korunması garanti edilmiş, tüm 
dünya için önemli bir değer taşıdığı 
kabul edilen doğal ve kültürel varlıkla-
rın listesidir.

1972 Sözleşmesini imzalayan 
ülkelerin korumayı garanti ettikleri 
anıt ve sitler arasından Dünya Mirası 
Kriterlerine uygun bulunanlar listede 
yer alır. Sözleşme gereği oluşturulan 
Dünya Mirası Listesi, kültürel koru-
ma alanında tanıtım ve eğitim yolu 
ile dünyanın her yerinden geniş halk 
kitlelerinin bilinçlenmesini ve kültür 
varlıklarına sahip ülke yönetimlerinin 
korumada sorumluluk altına girme-
lerini sağlayan etkin bir araç olarak 
kullanılmaktadır.

Öte yandan her bir ülkenin, UNES-
CO Dünya Mirası Listesi’ne girmesini 
istediği kültürel alanlarının yer aldığı 
ve bu alanları tüm dünyaya tanıtmak 
amacı ile oluşturulan bir tür Dünya 
Mirası Adayları Listesi de bulunmak-
tadır. UNESCO Dünya Mirası Geçici 
(Tentative) Listesi olarak adlandırılan 
bu listenin amacı Dünya Mirası Adayı 
her bir kültürel ve doğal alanın gün-
demde daha fazla yer tutmasını ve bu 
yolla evrensel değerlerinin akademis-
yenler, öğrenciler, yöneticiler, basın, 
turizmciler ve toplumlar tarafından 
daha iyi tanınmasını, tartışılmasını ve 
farklı yönleri ile incelenmesini sağla-
maktır.

Bergama UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesine başvurmadan birkaç 
yıl öncesinde  yereldeki bazı STK’lar 
tarafından Bergama’nın Dünya Mirası 
Listesi’ne girmesi gerektiği konusunun 
dillendirildiği görülmektedir. Fakat 
sistemli bir çalışma 2010 yılında 
Bergama Belediyesi tarafından başla-
tılmıştır. Başvuru için gerekli prose-
dürlerin yerine getirilmesi ile birlikte 

Keywords: Pergamon, Multi-Layered Cultural Landscape, UNESCO, World Heritage List.

the most important medical centre of antiquity, its library which had 200 
thousand reams, and its urban landscape which was created by terracing the 
steep sloping hill. 

With the idea that these values of Pergamon are outstanding cultural values 
of humanity, the city was named on the Tentative List of Turkey in 2011. 
Under the coordination of UNESCO World Heritage Site Management Unit 
of the municipality, the “UNESCO Nomination File” was prepared. At the 
end of the nomination process, Pergamon, with its outstanding universal 
values belong to the Hellenistic, Roman, Eastern Roman (Byzantine) and 
Ottoman layers, inscribed on the UNESCO World Heritage List as the 
“Multi-Layered Cultural Landscape” in June 2014.
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Şekil 1. Alan Yönetim Planı Sınırları
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Bergama, UNESCO Dünya Mirası 
Geçici (Tentative) Listesi’ne 2011 
yılı Nisan ayında adını yazdırmıştır. 
Aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Bergama’nın UNESCO Dünya Mirası 
Listesi adaylık çalışmalarına temel 
teşkil edecek Yönetim Alanı sınırlarını 
belirleyerek (Şekil-1) ilgili kurum ve 
kuruluşlara bildirmiştir.

Ülkemizde Bir İlk...
2011 Kasım ayında Belediye bünye-
sinde, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu ve bu 
kanuna dayanılarak çıkarılan 26006 
sayılı Alan Yönetimi ile Anıt Eser 
Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile 
Yönetim Alanlarının Belirlenmesine 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik’in öngördüğü; UNESCO 
Dünya Mirası Adaylık Dosyası ve 
Alan Yönetimi Planı hazırlıklarını 
yürüten belediyelerin oluşturması 
gereken; “Plan Hazırlama Ekibi” oluş-
turulmuştur.

Ekip çalışmalarını; Belediye Meclis 
kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlü-
ğü altında kurulan “UNESCO Dünya 
Mirası ve Alan Yönetimi Birimi” üze-
rinden yürütmüştür. Böylelikle; kültü-
rel korumanın insanlığa hizmet olarak 
kabul edildiği ve yerel yönetimlerin bu 
kapsamda kültürel korumayı hizmet 
alanlarında saydığı Avrupa ülkelerinde 
var olan bu tip bir birim ülkemizde ilk 
kez Bergama Belediyesi bünyesinde 
kurulmuş oldu.

Birimin kurulmasının ardından ilk 
iş olarak Aralık 2011 tarihinde İzmir 
Valiliği başkanlığında ilk eşgüdüm 
toplantısı yapılmış, ilgili tüm kamu 
kurum ve kuruluş temsilcileri, üniver-
siteler ile STK temsilcilerinin buluştu-
ğu toplantıda çalışmaların sağlıklı şe-

kilde yürütülmesi için gerekli işbirliği 
ve veri akışının sağlanması konuların-
da uzlaşılmıştır. Çalışmalar kapsamın-
da gerekli olan eşgüdüm ve işbirliğini 
sağlamak üzere Bergama halkı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı başta olmak üze-
re kamu kurum ve kuruluşları, üniver-
siteler, arkeolojik çalışmaları sürdüren 
kazı ekibi, Koruma Kurulu, UNESCO 
ve ICOMOS Türkiye Milli Komis-
yonları ve STK’lar ile ilişkileri takip 
eden Birim, aynı zamanda uluslararası 
boyutta faaliyetleri de yürüterek; farklı 
ülkelerin UNESCO delegeleri, milli 
komisyonları ile ICOMOS gibi UNES-
CO alt komitelerinin üyeleri ile bilgi 
paylaşımını sağlayarak birçok uluslara-
rası kurum, üniversite ve basın organı 
ile kültürel ilişkileri de sürdürmüştür.

Kurumlar arası bu uzlaşının ve 
işbirliğinin koordinatörlüğünü yapan 
“Bergama Belediyesi UNESCO Dünya 
Mirası ve Alan Yönetimi Birimi”, asıl 
olarak bu işbirliği üzerinden Berga-
ma’nın Adaylık Dosyası’nın hazır-
lanması çalışmalarını yürütmüştür. 
Adaylık Dosyası çalışmaları iki ana 
başlık altında toplanmaktadır.

1-Bergama’nın kültürel değerle-
rinin incelendiği ve “Evrensel Değer 
Beyannamesi”nin hazırlandığı kültürel 
içerik ile ilgili bölüm,

2-Bu kültürel zenginliklerin nasıl, 
kimlerle ve hangi finansal kaynaklar 
ile korunacağının ele alındığı “Alan 
Yönetimi Planı”.

Birim, Adaylık Dosyası’nın hazır-
lanmasında ilk önce alanla ilgili lite-
ratür taraması yaparak bilgi ve belge 
toplamıştır. Bu bilgi-belgelerin yanı 
sıra, sürekli alanda dolaşarak kentin ve 
ören yerlerinin ihtiyaçlarını, eksiklik-
lerini belirlemiştir. 
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Yapılan bu çalışmalar sonucun-
da, hem miras (core zone) hem de 
etkileşim geçiş bölgelerinin (buffer 
zone), Bergama’nın üstün evrensel 
değerlerini tam olarak yansıtabilmesi, 
korunması ve yönetilmesi için geniş-
letilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. 
Bu kapsamda, Miras/Yönetim Alanı 
içine, Bergama’nın evrensel değerleri-
ni desteklediği düşünülen, Akropol’ün 
kuzeyinde yer alan Su Kemerleri 
(Şekil 2), Kapukaya köyündeki Kybele 
Kutsal Alanı (Şekil 3), Akropol’ün 
doğusundaki İlyas Tepe Tümülüsü 
ve Bergama modern yerleşimi içinde 
kalan Tümülüsler ile Colombarium’un 
(Şekil 4) da alınması gerektiği tespit 
edilmiştir. Fakat modern kent içinde 
kalan Tümülüsler dışındaki alanların 
tescillerinin olmadığı görülmüştür. 

Bilindiği gibi, ülkelerin Dünya Miras 
Listesi’ne alınması için aday gös-
terdiği alanların, yasalarıyla korun-
duğunu belgelemesi gerekmektedir. 
Bu kapsamda İzmir II. Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Bergama’nın üstün evrensel 
değerlerini destekleyen bu alanların 
tescil işlemleri çalışmalarını hızlan-
dırmış ve dosyanın tesliminden önce 
paydaşlardan da görüşler alınarak 
yeni miras/yönetim alanı belirlenmiş 
ve alan Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından onaylanmıştır. İlk hazırla-
nan Miras/Yönetim Alanına ek olarak, 
Su Kemerleri, Columbarium, Kybele 
Kaya Kutsal Alanı, İlyas Tepe Tümü-
lüsü ve modern kent içinde yer alan 
Tümülüsler yeni Miras/Yönetim Alanı 
içine dahil edilmiştir (Şekil 5).

Şekil 2. Roma Su Kemerleri - M.S. 2. yüzyıl
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Şekil 3. Kybele Kutsal Alanı (Foto-Bülent Türkmen)
Şekil 4.Columbarium- Roma 
Dönemi (Foto- Bülent Türkmen)

Birimin yaptığı çalışmalar ve 
paydaşlardan alınan görüş ve öneri-
lerinden şekillenen, Evrensel Değer 
Beyannamesi ve Alan Yönetim Planı 
ile ilgili ilk sonuçlar ‘’Taslak Adaylık 
Dosyası’’ olarak düzenlenmiş ve Eylül 
2012 sonunda bakanlık aracığıyla 
ön inceleme için Paris’teki UNESCO 
Dünya Miras Merkezi’ne iletilmiş-
tir. Taslak Adaylık Dosyası ile ilgili 
UNESCO’nun ön inceleme raporu da 
göz önüne alınarak nihai şekli veri-
len Adaylık Dosyası; “Bergama; Çok 
Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı” adıy-
la, Ocak 2013 sonu itibari ile yine 
UNESCO’nun Paris’teki Dünya Miras 
Merkezi’ne iletilmiştir.

Paris’teki UNESCO Dünya Mirası 
Merkezi 2013 yılı Ocak ayından iti-
baren kendilerine iletilen Bergama’nın 
Adaylık dosyasını 1,5 yıl süren bir 
incelemeden geçirmişlerdir. UNES-
CO’nun incelemesi esnasında ICO-
MOS gibi danışma kurullarında yer 
alan uzmanlardan destek alınmıştır. 
Dosya üzerinden yapılan ilk ince-
lemeler sonrası yerinde incelemeler 
yapmak üzere ICOMOS uzmanların-

dan birisi Eylül 2013 sonu itibari ile 
Bergama’ya gelerek yerinde inceleme-
lerde bulunmuştur (Şekil 6). Ardın-
dan ICOMOS tarafından talep edilen 
ek bilgi ve belgeler Dünya Mirası 
Komitesi’ne Ekim 2013 sonu itibari 
ile ulaştırılmıştır. 

Dosyanın uzmanlar tarafından 
incelendiği bu dönemde, Bergama 
Belediyesi UNESCO Dünya Mirası ve 
Alan Yönetimi Birimi de yerelde yaşa-
yan halkta; Kültürel Koruma, UNES-
CO, Bergama’nın kültürel ve arkeolo-
jik zenginlikleri ile evrensel değerleri 
gibi konularda bilinç ve farkındalık 
oluşturmak için çalışmalar yürütmüş-
tür. Bu bağlamda STK’lar ve halkla 
toplantılar gerçekleştirilmiştir (Şekil 
7). Bu çalışmanın en önemli ayağında 
öğrencilerin bulunduğu düşünülerek 
Bergama’da yer alan bütün okullarda 
konuyla ilgili sunumlar yapılmış ve 
broşürler dağıtılmıştır (Şekil 8). 

Yine bu dönemde birincisi 2011 
yılında Bergama Belediyesi’nin Ege 
Üniversitesi ile birlikte gerçekleş-
tirdiği Bergama sempozyumunun 
ikincisi gerçekleştirilmiştir. İlki; konu 
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Şekil 5. Miras- Yönetim Alanı Sınırları
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sınırlandırılması yapılmadan gerçek-
leştirilen sempozyumun ikincisinde 
Bergama’nın üstün evrensel değerle-
rini destekleyen iki önemli konu ele 
alınmıştır. Bunlar; “Antikçağ’da Tıp 
ve Bergamalı Galenos” ile “Kültürle-
rin Aktarım Aracı Parşömen” üzerine 
olup, konunun uluslararası alandaki 
uzmanlarının bildirileri ile gerçekleş-
miştir (Şekil 9).

Yapılan tüm bu çalışma sayesin-
de Bergama ve çevresinin somut ve 
somut olmayan kültürel değerleri 
tasniflenmiş ve Bergama’nın sahip 
olduğu bu kültürel varlıkların insanlı-
ğa katkıları net olarak ortaya çıkarıl-
mıştır.

2014 Nisan ayı sonuna gelindiğin-
de ise; ICOMOS elinde var olan tüm 
belgelere dayanarak Dünya Mirası 
Komitesi için öneri mahiyetinde olan 
“Adaylık İnceleme Raporu”nu açıkla-
mıştır. UNESCO’ya sunulan Adaylık 
Dosyası’nın isminde de anlaşılacağı 
gibi Bergama’nın çok katmanlı bir 
kent olduğu öne çıkarılmıştır. Hele-
nistik Çağ’da Pergamon Krallığı ile 
başlayan süreç, Roma, Doğu Roma(-
Bizans) ve Osmanlı İmparatorluğuyla 
devam ederek günümüze ulaşmıştır. 
Kesintisiz bir yaşama sahne olan kent 
bu dönemlere ait üstün evrensel de-
ğerlere sahip, özgün yapılara/eserlere 
sahiptir. ICOMOS açıkladığı inceleme 

Şekil 6. ICOMOS Uzmanının Yerinde 
İncelemesi (Foto-Nesrin Ermiş)

Şekil 8. Okul Eğitimleri

Şekil 9. II. Uluslararası 
Bergama Sempozyumu

Şekil 7. STK’lar ile Toplantı
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Şekil 10. Bergama Yönetim Alanı Son Şekli
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raporunda, Bergama’nın üstün evren-
sel değerlerini kabul etmiş, fakat çok 
katmanlılık tespiti ile ilgili Osmanlı 
ve Bizans Dönemlerine dair çekincele-
rini dile getirmiştir ve bu çekincelerin 
giderilmesi için Bergama’ya süre ta-
nıyarak Listeye girişinin 2015 yılına 
bırakılmasını önermiştir. 

Söz konusu rapor sonrasında 
Bergama Belediyesi UNESCO Dün-
ya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi 
uzmanlarının da arasında olduğu, 
Başkanlığını ülkemizin UNESCO Da-
imi Büyükelçisi’nin yaptığı; Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü, UNESCO Türkiye 
Milli Komisyonu, Dış işleri Bakan-
lığı, Bergama Kazı Başkanlığının ve 
akademisyenlerin katılımıyla gerçek-
leştirilen değerlendirmede, ICOMOS 
uzmanlarının çekincelerini de dikkat-
te alarak ek bilgi-belgeden oluşan bir 
broşür hazırlanması, Kybele Kutsal 
Alanının etkileşim geçiş bölgesi sını-
rının genişletilmesi ve kent içinde yer 
alan Tümülüslerin diğer alanlarla bir 
bütün oluşturacak şekilde etkileşim 
bölgesi sınırlarının genişletilmesi gibi 
kararlar alınmıştır.

UNESCO’nun Dünya Mirası Top-
lantısı öncesinde etkileşim geçiş bölge-
sinin sınırları genişletilerek Yönetim 
Alanı sınırları son halini almış (Şe-
kil-10) ve ayrıca Bergama’nın çok kat-
manlılığı ile ilgili bir broşür hazırlan-
mıştır. Bergama Belediyesi UNESCO 
Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Biri-
mi uzmanları, Türkiye’nin UNESCO 
Daimi Büyükelçisi başkanlığında 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 
ve Kültür Bakanlığı uzmanları ile 
katıldıkları Dünya Mirası Komite-
si’nin Katar’ın başkenti Doha’daki 

toplantıda; ICOMOS uzmanlarıyla 
iki toplantı gerçekleştirerek hazırla-
nan ek bilgi belgeler iletilmiştir. Tüm 
bu uzun soluklu çalışmalar sonrası 
Bergama, Dünya Mirası Komitesi’nin 
15-25 Haziran tarihleri arasında 
Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşti-
rilen toplantılarının 22 Haziran 2014 
tarihli oturumunda UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne adını yazdırmıştır 
(Şekil-11). 

Adaylık Dosyasının ikinci bölümü 
olan Alan Yönetim Planı sadece taslak 
olarak sunulmuştur. Bunun nedeni 
ise Miras/Yönetim Alanının iki defa 
genişlemesinden kaynaklanmaktadır. 
Normalde adaylık dosyası sunulurken 
Alan Yönetim Planının da sunulma-
sı zorunludur. Fakat Alanın mevcut 
yasa ve uygulamalar tarafından yeteri 
kadar korunduğu kanıtlandığı zaman 
yönetim planının, tamamlanması 
alanın listeye girmesinden sonraya 
bırakılabilmektedir.Bergama’nın Alan 
Yönetim Planı’nın onaylanıp UNES-
CO Dünya Mirası Merkezine iletilmesi 
için son tarih ise Aralık 2015 olarak 
belirlenmiştir. Önümüzdeki bir yıl 
içinde danışma, eşgüdüm-denetleme 
kurullarımız ve bütün paydaşlarımız 
ile yapacağımız toplantılardan çıkan 
sonuçlar doğrultusunda yönetim planı-
nın tamamlanması planlanmaktadır.

Şekil 11. Doha’da Bergama Sevinci (Foto-AA)
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Bergama’nın “UNESCO Dünya 
Mirası Listesi” Kriterleri
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer 
alma ölçütleri; kültür varlıkları için 
altı, doğal varlıklar için ise dört ana 
başlık altında sıralanmıştır. Aday olan 
varlıklar, bütünlük ve özgünlüğe (In-
tegrity and Authenticity) sahip olması 
ile birlikte bu kriterlerden bir tanesini 
karşılaması UNESCO Dünya Mirası 
Listesine girmesi için yeterlidir. Ber-
gama kültürel alanda başvuru yaptığı 
için bu kategori de yer alan aşağıdaki 
altı kriter üzerinden değerlendirilmiş-
tir. Bu kriterler şunlardır:
1- Yaratıcı insan dehasının ürünü olması
2- Belli bir zaman diliminde veya kül-
türel mekanda, mimarinin veya tekno-
lojinin, anıtsal sanatların gelişiminde, 
şehirlerin planlanmasında veya peyzaj-
ların yaratılmasında, insani değerler 
arasındaki önemli etkileşimi göstermesi
3- Kültürel bir gelenek veya yaşayan ya 
da kayıp bir uygarlığın tek veya en azın-
dan istisnai tanıklığını yapması
4- İnsanlık tarihinin bir veya birden 
fazla anlamlı dönemini temsil eden yapı 
tipinin ya da mimari veya teknolojik 
peyzaj topluluğunun değerli bir örneğini 
sunması
5- Bir veya daha fazla kültürü temsil 
eden geleneksel insan yerleşimine veya 
toprağın kullanımına ilişkin önemli bir 
örnek sunması ve özellikle bu örneğin, geri 
dönüşü olmayan değişimlerin etkisiyle 
dayanıklılığını yitirmesi 
6- İstisnai düzeyde evrensel bir anlam 
taşıyan olaylar veya yaşayan gelenekler, 
fikirler, inançlar veya sanatsal ve edebi 
eserlerle doğrudan veya maddeten bağlan-
tılı olması

Bergama bu kriterlerden sadece 5. 
hariç geri kalanlara (1,2,3,4 ve 6) uy-

maktadır.Yukarıda yer alan kriterlerin 
beş tanesini karşılayan Bergama’nın 
üstün evrensel değer niteliğine sahip 
olan eserlerin zenginliği şüphesizdir. 
Bu değerlere burada ancak kısaca deği-
nilecektir.

Bergama’nın Üstün Evrensel 
Değerleri (Outstanding 
Universal Values)
Geçmişi Tunç Çağı’na kadar giden 
Pergamon’un tarih sahnesinde ön 
plana çıkması Helenistik Çağ’da 
olmuştur. İskender çok genç yaşta 
ölünce Makedonya’dan Hindistan’a 
uzanan büyük imparatorluk, bir kuşak 
boyunca İskender’in halefleri arasın-
da geçen mücadele sonrası parçalara 
ayrılmıştır. M.Ö III. yüzyılın başla-
rında, Makedonya’da Antigonoslar, 
Mısırda Ptolemaioslar, Kuzey Suri-
ye’de Seleukoslar’ın egemenliğinde üç 
ana krallık meydana gelmiş ve aynı 
dönemde Anadolu’da da birçok küçük 
krallık kurulmuştur. Batı Anadolu’da 
kurulan Pergamon Krallığı ise birçok 
özelliğiyle diğerlerinden daha fazla ön 
plana çıkmıştır (Şekil 12).

Attaloslar sülalesinin kurduğu 
krallığın başkenti olan Pergamon, 
M.Ö. 133 yılında Roma İmparatorlu-
ğu’na vasiyetle bırakılana kadar geçen 
yaklaşık 150 yıl boyunca, kültür-sa-
nat, teknoloji, sağlık, mimarlık ve kent 
tasarımcılığında önemli gelişmelere 
sahne olmuştur. Roma İmparatorluk 
Çağında 160 bine ulaşan nüfusuyla 
dönemin en büyük metropollerinden 
biri olan kentte, Helenistik dönemde 
olduğu gibi bu dönemde de kültürel 
gelişim devam etmiş ve yeni tiyatrolar, 
hamamlar, stadium, su kemerleri ve 
tapınaklar gibi bir çok özgün eser inşa 
edilmiştir. Kent İncil’in son kitapçığı 
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“Vahiy”de bildirilen ve Hristiyanlığın 
ilk dönemlerinde cemaatin gizlice 
ritüellerini gerçekleştirdikleri Yedi 
Kiliseden birine ev sahipliği yapmıştır. 
Osmanlı döneminde ise yeni bir kültü-
rel katman oluşmuştur. Rum, Ermeni, 
Yahudi ve Müslüman nüfusun birlikte 
oluşturduğu bu katmanda; çeşme, han, 
hamam, cami, kilise, havra, arasta ve 
konutların mütevazi örnekleri karşımı-
za çıkmaktadır.

Kent tasarımı;
Pergamon Helenistik kent tasarımı-
nın en yüksek noktasını oluşturur. 
Kentin tasarımı anıtsal bir mimarlığı, 
anıtsal bir biçimde tasarlanmış bir 
kent planı ile birleştirmiş ve aynı za-
manda arazinin zorluklarından antik 
dünyanın en etkileyici ve görsel ola-
rak ihtişamlı kentlerinden birini yara-
tacak biçimde yararlanmıştı2. Perga-
mon’da en iyi şeklini gördüğümüz, 
araziden senografik etki yaratmak 
amacıyla yararlanma düşüncesi, kla-
sik dönemde ortaya çıkmıştır. Fakat 
bu dönemde görsel bir bütünlükten 
çok, tekil yapılar ön plana çıkmak-
tadır. Pergamon’da ise diğerlerinden 
daha baskın bir yapı bulunmamakta-
dır ve hem akropolde hem de yamaçta 
tekil yapı kompleksleri, bütüncül ve 

gösterişli bir kent peyzajı oluşturacak 
şekilde konumlandırılmıştır.

Beş metre genişliğindeki kentin 
ana caddesi güney kapısından başla-
yıp kıvrılarak akropole çıkmaktadır. 
Yol, yamaç boyunca teraslar halinde 
yükselen kamu yapılarını birbirine 
bağlamaktadır. En alt terasta yer alan 
aşağı agoranın yanından geçerek, üç 
teras üzerine inşa edilmiş gymnasi-
ona ulaşıyor. Buradan devam ederek 
yukarı agoranın içinden geçerek, güney 
yamacında bir tiyatronun yer aldı-
ğı, tapınakların ve kral saraylarının 
bulunduğu akropole ulaşmaktaydı. 
Yol güzergahı boyunca oluşturulan 
teraslar üzerinde yer alan yapılar 
kompleksi tek başlarına değerlendiril-
diğinde birer odak noktası oluşturacak 
görkeme sahiptirler (Şekil 13). Kente 
dışarıdan bakıldığında ise tüm bu 
yapılar bir bütünlük içinde görsel bir 
peyzaj oluşturarak, kentin tamamı bir 
odak noktası haline gelmektedir. Kent 
plancılığı açısından diğer antik dönem 
kentleriyle karşılaştırdığımızda Perga-
mon bu özelliğiyle diğerlerinden farklı 
bir yerde durmaktadır. Bu olağanüstü 
kentsel tasarım, Pergamon’u anıtsal 
planlamanın tartışmasız en etkileyici 
örneği yapmıştır.

Şekil 12. Pergamon-Bergama Genel Görünüş (Foto-Özel Çakabey Okulları)

2 Ovens, 90
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Pergamon, M.S. 2. yüzyılda 
İmparator Hadrianus döneminde 
gerçekleştirilen imar faaliyetleri ile 
gelişip büyüyerek 160 bin nüfuslu bir 
kent olur. Bu dönemde Kale Dağı’n-
daki Helenistik kentin yapılarına bazı 
müdahaleler yapılarak kullanılmaya 
devam edilmiştir. Akropol’de tamamen 
Roma mimarisi olan yapı ise Traian 

Tapınağıdır (Şekil 14). Roma kenti 
asıl olarak ovada gelişim göstermiş ve 
burada önemli yapılar inşa edilmiştir. 
Kentin merkezi noktasındaki bir yere 
Selinos Nehri üzerine yapılan tüneller-
le oluşturulan düzlüğe inşa edilen Mı-
sır Tanrılarına adanmış tapınak (Kızıl 
Avlu), hem mimari teknik açısından 
hem tamamen tuğladan inşa edilmiş 

Şekil 13. Pergamon Akropolü

Şekil 14. Traian Tapınağı (Foto-Özel Çakabey Okulları)
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Şekil 15. Kızıl Avlu (Foto-Özel Çakabey Okulları)

olması hem kapladığı alan itibariyle ve 
hem de bugün tüm görkemiyle ayakta 
olmasıyla ünik bir yapıdır (Şekil 15).

Anadolu’da ender bulunan bir 
amphitiyatro, aşağı kentte 20 bin 
kişilik bir tiyatro, hemen yanına inşa 
edilmiş bir stadyum, hamam yapıları 
ve su sistemlerinin yanı sıra, Hele-
nistik dönemde kurulan Asklepieionu 
yeniden düzenleyerek dönemin en 
önemli sağlık merkezi haline getirilme-
siyle Pergamon, Roma Dönemi’nde de 
Asya Eyaletinin en önemli kenti haline 
gelir.

Heykel;
Geç Klasik Dönemde Batı Anadolu’da 
ve Erken Helenistik Dönemde Ro-
dos’da görülmeye başlayan barok stil 
Pergamon’da gelişerek zirveye ula-
şır. Sistematik olarak kazısı yapılan 
tek Helenistik kraliyet merkezi olan 
Pergamon’da ele geçen orijinal ve 

Roma Dönemi kopyalarından bildi-
ğimiz heykeller, Helenistik Dönem 
heykellerinin değerlendirilmesinde ve 
tarihlendirilmesinde en önemli verileri 
oluşturmaktadır. Günümüze orijinleri 
kalan Büyük Sunak (Zeus Sunağı) ile 
Roma Dönemi kopyalarından bildiği-
miz Galat Grupları, Helenistik Heyke-
lin en güzide örnekleridir.

M.Ö. 2. yüzyılın ilk yarısında, II. 
Eumenes’in Galatları ve Seleukosları 
mağlup etmesinden sonra inşa edilmiş 
olan Zeus Sunağı; 35.64m genişli-
ğinde, 33.40m derinliğinde ve 10m 
yüksekliğindedir. Yapının tüf taşın-
dan yapılan ızgara biçimindeki temel 
duvarları dışındaki kısmı tamamen 
mermerden inşa edilmiştir. U şeklinde-
ki sunağın etrafını çeviren 2.30m yük-
sekliğinde, 113m uzunluğundaki ünlü 
frizde tanrılarla devlerin (gigantların) 
mücadelesi anlatılmaktadır (Şekil 16). 
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Bir kornişle son bulan frizin üstünde 
ise ion düzenindeki sütunlu galeri yer 
almaktadır. Batı cephesinde yer alan 
yaklaşık 20m genişliğindeki merdiven-
lerden çıktıktan sonra ise asıl kurban 
sunağının bulunduğu avluya girilmek-
tedir. Ortada kurban sunağının yer 
aldığı avlu, 26m eninde ve 16m de-
rinliğindedir. Avlunun iç kısmının üç 
cephesinde de, Pergamon’nun efsanevi 
kurucusu olan Telephos’un yaşamını 
anlatan kabartmalar yer almaktadır 
(Şekil 17). Yaklaşık 30 kabartmayla 
Telephos’un doğumundan ölümüne 
kadar olan yaşamı bir şerit halinde 
anlatılmıştır.

Sunağın frizlerinde yer alan fi-
gürlerdeki olağanüstü canlılık, elbise 
kıvrımlarında, saçlarda, yüzlerde ve 
kaslardaki “Barok” stil, dönemin hey-
keltıraşlık sanatının en üst seviyesini 
temsil etmektedir.

Zeus Sunağı, yol inşaatı için Ana-
dolu’ya gelen Alman mühendis Carl 
Humann tarafından tespit edilmiş ve 
1878 de başlayan kazılar sonrasında 
yurt dışına götürülmüştür. Sunak, bu-
gün Berlin’deki Pergamon Museum’da 
sergilenmektedir. 

Parşömen;
Ptolemaiosların papürüse ambargo 
koymasıyla, parşömeni üreten Perga-
monlar bir kültür devrimi yaratmış-
lardır. Parşömenle birlikte, rulodan 
kodekse geçilerek bugünkü kitapların 
ilk örneklerini oluşturmaları ve daha 
sonrasında ise Roma’ya taşınması 
kültür tarihi açısından büyük önem 
taşımaktadır. 

Kitapların kataloglanması ve sı-
nıflandırılması, ilk örnekler arasında 
yer alırken, kütüphanelerde okuma 
salonlarının oluşturulması ise ilk defa 
Pergamon Kütüphanesinde başlamıştır. 

Şekil 16. Zeus Sunağı Kabartmaları (Foto- Bülent Türkmen)
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Şekil 17. Zeus Sunağı, Telephos Frizleri  (Foto- Bülent Türkmen)

Şekil 18. İsmail Araç ve Parşömen üretimi 
(Foto- Cihan Karaca) Şekil 19. Çıraklar ve İsmail Amca

Bugün bu parşömen, ilk üretildiği 
yer olan Bergama’da Anadolu’nun son 
karatabağı 85 yaşındaki İsmail amca 
(İsmail Araç) tarafından geleneksel 
yöntemlerle üretilmeye devam ediyor 
(Şekil-18). Kaybolmaya yüz tutmuş 
olan bu mesleği gelecek kuşaklara 
aktarmak için İsmail amcaya çıraklık 
yapan iki arkadaşımızın (Şekil-19) 
özverili çabaları ise takdiri hak et-
mektedir.

Basınçlı Su Sistemi ve Su 
Kemerleri;
II. Eumenes döneminde 42km uzak-
lıktaki Madra Dağı’ndan getirilen 
basınçlı su hattı ile bir teknolojik 
gelişime daha imza atılmıştır. Kale 
Dağı’ndan 900 metre yukarıda, 1230 
metre yüksekliğinde %2’lik bir eğimle 
getirilen su, Kale Dağı’nın 3km (kuş 
uçuşu) kuzeyinde çift tortu havuzu 
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olan bir su deposuna ulaşıyordu. Bu 
havuzdan yaklaşık 200m aşağıya bir 
çukura inip oradan Kale Tepesi’ne 
çıkmaktadır3. Bileşik kaplar siste-
mine göre çalışan bu su hattında 
kurşun borular kullanılmıştır. Bu 
kurşun borular hat boyunca bir hen-
dek içinde yerleştirilen ve boruların 
oynamasını engelleyen delikli taşlar 
arasına döşenmiştir. Kurşun borular 
bugüne ulaşmamış olsa da, boruları 
tutan delikli taşları halen hat boyun-
ca görmek mümkündür.

Roma Döneminde ise yine Mad-
ra Dağı’ndan getirilen başka bir 
su hattında, Kale Dağı’nın kuze-
yinde iki su kemeri kullanılarak 
vadi aşılmıştır. Su kemerlerine ait 
bu kalıntılar bugün de çok iyi bir 
şekilde görülebilmektedir. Su ke-
merlerinden kuzeyde olanı 540m 
uzunluğunda, 35m yükseklinde ve üç 
katlıydı. Roma Döneminin en büyük 
su kemerlerinden biri olan bu su 
kemerinin birinci katı iyi korunmuş 
bir durumda günümüze ulaşmıştır 
(Şekil-2). Soma’dan 55km mesafe kat 
edilerek Pergamon’a getirilen bir di-
ğer Roma Dönemi su hattı üzerinde 
ise 40 tane su kemeri inşa edilmiştir. 
Bunlardan İlyas Çayı (Karkasos) 
üzerinde bulunan 40m yüksekliğinde 
500m uzunluğundaki su kemeri, bu 
haliyle, Fransa’da Nimes yakınında 
bulunan 50m yüksekliğindeki Pont 
du Gard’dan bir misli daha uzun ve 
ondan çok az alçaktı4. 3’ü Osmanlı 
Dönemi’ne ait toplam 9 su hattıyla, 
Pergamon, antik dünyanın en önemli 
su hatlarına sahiptir.

Asklepieion ve Galenos;
Pergamon Helenistik Dönemde kent 
planlaması, heykeltıraşlık, kültür ve 
sanatta gösterdiği önemli başarıları, 
sağlık alanında da göstermiştir. Perga-
mon’da ilk olarak M.Ö. 4. yüzyılın ilk 
yarısında sağlık tanrısı Asklepios’a ait 
bir tapınak inşa edilmiş ve sonrasında 
geliştirilerek bir Asklepieion oluştu-
rulmuştur. Attaloslar Hanedanlığı 
döneminde ünlenen Pergamon Askle-
pieion’u, Helenistik Dönemin sonla-
rında önemini yitirmiş fakat M.S. 2. 
yüzyılda elden geçirilerek eski önemini 
tekrar kazanmıştır. Pergamon, Epida-
uros ve Kos ile birlikte antik çağın en 
önemli sağlık merkezidir.

Pergamon Asklepieion’unda bugün 
gördüğümüz kalıntıların çoğu M.S. 2. 
yüzyılda İmparator Hadrian dönemin-
de inşa edilmiştir. Bu yeni yapılaş-
mayla alan, oldukça simetrik bir plan 
çerçevesinde gelişmiş, aynı zamanda 
bütünlüklü ve görsel bir durum yara-
tılmıştır. Bu dönemde oldukça ünle-
nen Pergamon Asklepieion’una, Roma 
İmparatorlarından Marcus Aurelius 
(M.S.161-180) ve Caracalla (M.S. 
198-217) şifa bulmak için gelmişler-
dir. Ayrıca buraya birçok entelektüe-
lin de geldiğini Aelius Aristeides’den 
öğrenmekteyiz.

Pergamon Asklepieion’una Via Tec-
ta denilen ve yaklaşık 1km uzunluğun-
da tonozlu, kutsal bir yolla ulaşılmak-
taydı (Şekil 20). Asklepion için çok 
önemli olan bu caddenin iki tarafında, 
yaklaşık 500 tane oldukları düşünülen 
sütunlar yer almaktaydı. Bu sütunlu 
ve uzun kutsal yol Pergamon Askle-

3 Radt, 152.
4 Radt, 154.
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pieion’unun önemli ve ayrıcalıklı bir 
özelliğidir. Asklepieion içinde ise, 
tiyatro, kütüphane, tedavi mekanları, 
kriptoportikos, uyku odaları, havuzlar, 
su kuyuları, kutsal su kaynağı, Askle-
pios tapınağı, Zeus-Asklepios tapınağı, 
propylon, latrina gibi bir çok mekan 
yer almaktadır ve bunlar bugün olduk-
ça iyi algılanabilmektedir (Şekil 21). 

Tıbbın babası olarak bilinen Kos’lu 
Hipokrates’ten sonra yetişen ve antik 
dünyanın en önemli hekimi ve eczacısı 
olan Galenos, Pergamon’ludur. Roma 
İmparatorluğu’nun saray hekimi olan 
Galenos, M.S. 157-161 yılları ara-
sında ise Pergamon’da mesleğini icra 
etmiştir.

Tiyatrolar;
Pergamon’da Helenistik Dönemde 
Kale Dağı’nda inşa edilen tiyatro 
(Şekil 22), antik dünyanın en dik 
caveasına sahip olma özelliğini ta-
şımaktadır. Tiyatronun olağanüstü 
dik caveası ile uzun tiyatro terasının 
yanı sıra sabit olmayan sahne binası, 
Helenistik mimarinin en şaşırtıcı 
tasarımlarından birisidir. Dionysos 
Tapınağı’na gidebilmek için sahne 
binasının olduğu alandan geçmek 
gerekiyordu. Bunun için sahne binası 
ahşaptan yapılmıştı ve istenildiği 
zaman sökülüp tekrar kurulabiliyor-
du. Bugün bu ahşap konstrüksiyonun 
taşıyıcı direklerinin oturtulduğu sa-

Şekil 20. Asklepieion Sütunlu Yol 
(Foto-Bülent Türkmen)

Şekil 22. Hellenistik Tiyatro (Foto-Kadir İrkin)

Şekil 21. Asklepion Genel Görünüm 
(Foto- Bülent Türkmen)

Şekil 23. Henüz Kazısı Yapılmamış Olan 
Pergamon Amphitiyatrosu 
(Foto- Bülent Türkmen)
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bit delikli dört köşe taş blokları halen 
yerinde görmek mümkündür.

Aşağı kentte yan yana duran am-
phitiyatro, tiyatro ve stadium bugüne 
kadar henüz planlı bir şekilde araş-
tırılmamıştır. Amphitiyatro Anado-
lu’daki nadir örneklerdendir ve bugün 
bütün görkemiyle görülebilmektedir 
(Şekil 23). Tam orta kısmından geçen 
küçük dere, tiyatronun arenasında su 
oyunlarının oynanmasında kolaylık 
sağlamaktaydı. Amphitiyatro gibi 
aşağı kent tiyatrosu da henüz kazısı 
yapılmamış ve modern kent yerleşimi 
arasında sıkışıp kalmıştır.

Asklepieion’daki 3500 kişilik 
tiyatronun (Şekil 24) sahne binası ise 
Anadolu’daki ilk üç katlı sahne binası-
dır. Bildiğimiz kadarıyla antik dönem-
de Pergamon dışında üç tiyatrosu ve 
bir amphitiyatrosu olan başka bir kent 
daha yoktur. 

Tümülüsler;
“Yerleşim alanının çevresinde yer 
alan önemli kültürel öğelerinden 
birisi de Tümülüslerdir. Bergama’da 
görülen ölü gömme içinde özel bir 
yere sahip olan Tümülüsler kentin 
anıtsal görünümünü pekiştiren en 
önemli öğelerdendir (Şekil 25). Kale 
Tepesi’nden bakıldığında kentin 
peyzajını tamamlayan Tümülüs-
ler aynı zamanda antik kentin ova 
yerleşiminin farklı noktalarından 
Kale Tepesi’ne doğru bakıldığında 
da Helenistik başkentin kültürel 
peyzajını kilometrelerce uzaklıktan 
algılanmasını sağlamaktadırlar. 
Hem Helenistik hem de Roma 
Dönemi Pergamon’unda özellikle de 
soylu ve zengin aileler Tümülüsler 
şeklinde görülen gömü geleneğini 
sürdürmüşlerdir.

Şekil 24. Asklepieion’daki Tiyatro (Foto- Bülent Türkmen)
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Şekil 25. Yığma Tepe Tümülüsü ve Arkada Pergamon Akropolü (Foto- Bülent Türkmen)

Kybele Kutsal Alanı;
Pergamon antik kentinin 10km kuzey-
batısında Kapukaya Köyü yakınında 
bulunan Kybele Kutsal Alanı (Şekil 3), 
yapılan kazılarda ele geçen bulgular-
dan, M.Ö. 3. yüzyılda şekillendiği ve 
M.S. 4. yüzyıla kadar da kullanıldığı 
belirlenmiştir. Pergamon Akropol’ü ile 
de görsel bağa sahip olan kutsal alanın 
merkezinde; kutsal su kaynağına 
sahip bir mağara ve önünde anakayaya 
oyulmuş bir platform bulunmaktadır. 
Mağara içinde yer alan küçük nişler 
adak eşyaları için yapılmışken, önünde 
platformun yer aldığı mağaranın dışın-
daki nişte ise Ana Tanrıça Kybele’nin 
ahşaptan yapılmış kült heykelinin 
durduğu düşünülmektedir. Mağaranın 
yanında tespit edilen mimari kalıntılar 
ise Roma İmparatorluk Çağına aittir.

Pergamon Ana Tanrıça Kybele 
kültünün batıya taşınması açısından 
önemli bir yere sahiptir. Romalıların 
Kartaca ile girdiği savaşı kazanama-
yınca bilicilerine danışırlar ve biliciler 
bu savaşı kazanmanın tek yolunun 
Anadolu’daki Ana Tanrıca Kybele 
Kültünün Roma’ya getirilmesiyle 
olacağını söyler. Roma Senatosu, bu 
önerileri dikkate alarak Kybele kültü-
nün Roma’ya getirilmesi için girişimde 
bulunur. Senato, Pergamon Kralı I. 
Attalos’a, muhteşem bir şekilde dona-
tılmış beş gemiyle bir heyet gönderir 
ve I. Attalos, Romalıların isteklerini 
olumlu karşılayıp kendilerine, İç Ana-
dolu’da Pessinus’daki tapınakta duran, 
Kybele Kült tasvirini temin eder.

Kybele Kültünün Roma’ya nakli 
din ve siyaset tarihinde eşine rast-
lanmayan bir olaydır. Ana Tanrıça-
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nın Roma’ya gelişi sonrasında Roma 
Afrika’daki ilerlemesine zaferle devam 
eder. Tanrıçanın Roma’ya getirilmesi 
sadece Afrika’nın kapılarını Romalılara 
açmakla kalmaz Anadolu’nun kapıla-
rını da Roma ya açmıştır. Kybele ve 
taşıdığı kültür öğeleri Anadolu’nun bu 
külte tapınan bütün Doğu Akdeniz 
çevresi ile Roma arasında kültür köp-
rüsü haline gelir. 

Kızıl Avlu (Mısır Tanrıları Tapınağı);
Pergamon’da, M.S. 2. yüzyılın ilk 
yarısında Mısır tanrıları adına inşa 
edilen olağanüstü kutsal alan (Şekil 
15), Balbek veya Palmyra’nın ünlü 
büyük tapınaklarının kapladığı alan-
dan daha büyüktür5. Kutsal alandaki 
ana yapıyı oluşturan tapınağın cella’sı 
ikiye bölünerek, içinde kült heyke-
li bulunan arka mekanın mimari 
açıdan vurgulanmış olmasıyla Suriye 
tapınaklarına benzemektedir, bunun 
yanında ön mekanın cömertçe doğal 
ışıkla aydınlatılması Roma tapınak 
mimarisinde hiç rastlanmayan bir 
durumdur6.

Roma İmparatorluk Dönemi mi-
marisinde Kızıl Avlu’nun bir benzeri 
daha yoktur. Hem merkezdeki salon 
yapısıyla bir dikdörtgen yapı oluştu-
ran üçlü yapı kombinasyonu, hem de 
merkezi yapıların meydana getirdiği 
mimari oluşum alışılmışın dışında 
durumlardır ve yer altı geçitleri de 
merkezi yapının özel elamanlarıdır7.

Tapınak M.S. 5. yüzyılın ortasın-
da büyük bir kiliseye dönüştürülmüş 
(Şekil 26), ana yapının her iki yanın-
da simetrik bir şekilde inşa edilen ku-

lelerden kuzeyde yer alan bugün cami 
(Şekil-27) olarak kullanılmaktadır. 
Kızıl Avlu’nun hemen güney yanında 
ise iki havra yapısı mevcuttur. Bunlar-
dan biri olan Yabets Sinegogu (Şekil 
28) Bergama Belediyesi tarafından 
restore edilmiştir. Mısır Tanrılarına 
adanmış olan tapınağın imparatorluk 
kültüne ve ana tanrıça kültüne de ev 
sahipliği yaptığı düşünülmektedir. 
Bunun üzerine üç tek tanrılı dine ait 
yapıları da içinde barındıran alan, din-
lerin buluştuğu bir hoşgörü merkezi-
dir ve bu özellikleriyle Kızıl Avlu’nun 
tek başına Bergama’nın çok katmanlı-
lığını temsil ettiği söylenebilir.

5 Radt 2002, 198.
6 Hoffmann 2003, 42.
7 Hoffmann 2003, 39.

Şekil 26. Kızıl Avlu Kuzey Kulesi - 
(Kurtuluş Cami) (Foto-Özel Çakabey Okulları)
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Şekil 27. Kızıl Avlu ve İçine İnşa Edilen Kilisenin Temelleri
(Foto-Gökhan Murat Bürge)

Şekil 28. Yabets Sinegogu 
(Foto-Fatih Kurunaz)

Şekil 29. Bizans Surları 
(Bergama Belediyesi Arşivi)

Doğu Roma (Bizans) Katmanı;
Pergamon/Bergama, İncil’in son 
kitapçığı “Vahiy” de bildirilen Batı 
Anadolu’daki ilk yedi kiliseden birine 
ev sahipliği yapmıştır. Aslında bura-
da Hristiyanlığın ilk dönemlerinde 
dini ritüellerini gizlice yerine getiren 
bir cemaat olduğunu söylemek daha 
doğru olacaktır. Hristiyanlığın resmi 
din olmasından sonra ise Kızıl Avlu 
Saint John kilisesine dönüştürülür. 
Bugün bu kilisenin kalıntılarını 
Kızıl Avlu içinde görebilmekteyiz. Bu 
dönemde yine Pergamon akropolüne 
ve Asklepieion’a da bir çok kilise inşa 
edilir. İlk dönem kazılarında Bizans 
Dönemine ait kalıntılar kaldırılmış 
olsa da, 70’lerde yapılan kazılarda bu 
dönemle ilgili özel bir çalışma yürü-
tülmüş ve böylece Bergama’nın Bizans 
dönemine ait önemli bilgilere sahip 
olunmuştur. Bergama’nın Bizans 
dönemi, Batı Anadolu kentleri içinde 
en iyi araştırılan ve bilinen dönemdir. 
Bugün birkaç kilise, konut yapıları, 
sarnıçları, nekropolleri ve iyi durum-
daki sur duvarlarıyla (Şekil 29) Bizans 
döneminin katmanını, Helenistik ve 

Roma döneminde oluşturulan katman 
üzerinde, kesintisiz bir şekilde devam 
ettiğini izleyebilmekteyiz.

Osmanlı Katmanı;
Yukarıda anlatılan değerler üzerine şe-
killenen Osmanlı dönemi Bergama’sın-
da yeni bir kültürel katman oluşmuş-
tur. Bu katman hem fiziksel hem de 
kültürel olarak antik dönem kalıntıları 
üzerinden şekillenmiştir. Osmanlı dö-
nemi kentsel gelişimi de antik dönem 
aksları dikkate alınarak oluşturulmuş-
tur. Bunun en önemli özelliği kentin 
ortasında geçen Selinos’un (Bergama 
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Deresi) üzerinde yer alan ve Roma 
İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş 
köprülerin Osmanlı döneminde kulla-
nılmış olmasıdır (Şekil 30).Bu köprü-
ler bugün de aktif bir şekilde kullanıl-
maktadır. Bu fiziksel bağ kamusal ve 
sivil yapılarda da karşımıza çıkmak-
tadır. Selinos’un kuzeyinde yer alan 
19.yy batı etkili Rum evlerinin bir 
çoğu Roma Dönemi tonozları (Şekil 
31) üzerinde yükselmektedir. Yine Ulu 
Cami kiliseden devşirilirken, Taş Han, 
daha erken döneme ait bir yapının 
duvarları üzerine inşa edilmiştir.
Osmanlı dönemi arastası (Şekil 32) 

yapısal olarak korunmuş olmasının 
yanı sıra aynı işlevini devam ettirmesi 
oldukça önemlidir. Aynı şeyi konutlar 
için de söylemek mümkündür. Bugün 
Kale Mahallesi’nde dolaşırken hem 
yapısal dokunun hem mahalle kültürü-
nün/yaşamının devam ettiğini görebil-
mekteyiz (Şekil 33). 

Sonuç
Helenistik Dönemden günümüze 
kesintisiz bir yaşamın öğelerini içinde 
barındıran Pergamon/Bergama’nın geç 
de olsa bütün insanlığın ortak mirası 
olduğu UNESCO tarafından da kabul 
edilmiştir.. Bu geç kalınmışlık bazı 

Şekil 30. Ulu Cami Köprüsü Olarak Bilinen Roma Dönemi Köprüsü (Foto- Özel Çakabey Okulları)

Şekil 31. Kale Mahallesinde Evlerin Altında 
Yer Alan Roma Dönemi Tonozu 
(Foto-Eylem Akgün)

Şekil 32. Bergama Arastası (Foto-Fatih 

Kurunaz)
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Şekil 33.Kale Mahalleri Kent Dokusu
(Foto-Bilgen Banu Aslan)

Şekil 34. Binalar Arasına Sıkışmış Maltepe 
Tümülüsü (Foto-Bülent Türkmen)

miraslarımızı kaybetmemize de sebep 
olmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısın-
dan itibaren bu topraklardaki birçok 
önemli eser yurtdışına götürülmüştür. 
Bugün bir çok Avrupa müzesi Ana-
dolu’dan götürülen eserlerle doludur. 
Bunlardan en önemlisi ise Berga-
ma’dan götürülen Zeus Sunağıdır. 
Sunağın geri getirilmesi ve bulunduğu 
topraklarda sergilenmesi gerektiğini 
dile getiren haklı talepler vardır. Bu 
haklı talebi dile getirirken kültürel mi-
rasımızın korunması konusunda ülke 
olarak tutarlı bir politikamızın olması 
ve bunun da evrensel normlara uygun 
olarak yasal düzenlemelerle güvence 
altına alınması gerekmektedir. Mevcut 
koruma yasalarımızı bile uygulamadı-
ğımız, bir  çok eserimizi barajlar, yapı-
laşmalar, kaçak kazılar vb. nedenlerle 
yok ettiğimiz koşullarda haklı olan 
bu taleplerimiz doğal olarak önemini 
yitiriyor.  Bergama bunun için iyi bir 
örnektir. Bir taraftan Zeus Sunağı’nın 
geri getirilmesini isterken diğer taraf-
tan yine aynı kentte bir başka değeri 
kendi ellerimizle yok ediyoruz.
Allianoi!!! 2010 yılında Yortanlı ba-
rajının sularına gömülen Allianoi eğer 
baraj altında kalmamış olsaydı bugün 
Pergamon/Bergama ile birlikte UNES-

CO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş 
olacaktı.…

Yitirdiğimiz değerlerimizin yanı 
sıra yukarıda anlatılan ve üstün evren-
sel değere sahip eserlerimizin bir kısmı 
da maalesef bugün bazı tehlikelerle 
karşı karşıyadır. Birincisi kentsel sit 
içinde bakımsız ve harabeye dönmüş 
ve her geçen gün tahribatın arttığı 
yapılar, ikincisi Tümülüsleri binaların 
arasına sıkıştıran yapılaşma (Şekil 34), 
üçüncü olarak Tiyatro ve Amphitiyat-
ro’nun bulunduğu 1. Derece Arkeolo-
jik sit alanındaki yapılaşma gibi öne 
çıkmış sorunlar sayılabilir.

Bergama’yı güzellik yarışmasında 
tacı almış kraliçeye benzetebiliriz. 
Artık bütün insanların gözü önündedir 
ve sürekli bakımlı ve güzel görünme-
si gerekmektedir. Masraflı olan bu 
bakım için gerekli finansman deste-
ğinin sağlanması zorunludur. Bunun 
için kentsel sit içinde yer alan han, 
hamam, bedesten gibi büyük yapıla-
rın kamulaştırılıp restore edilmesi, 
Tümülüs çevrelerinin kamulaştırılması 
ve tescilli konutların restorasyonunda 
devlet desteğinin arttırılması gerek-
mektedir. 

Bütün bunlardan daha önemlisi ise 
kentte oluşturulacak farkındalıktır. 
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Çünkü Bergama’nın miras alanları 
sadece kentin dışında kalan arkeolojik 
alanlardan ibaret değil, aynı zamanda 
bugün yaşamın bütün canlılığının de-
vam ettiği ve kentsel sit olan alanlarda 
Dünya Mirası sınırları içindedir. Bu 
alan içinde kalan tescilli konutlar, 
ticaret ve dini yapılar buradaki sosyal 
yaşamla birlikte artık Dünya Mirası 
Listesindedir.

Bunun için, adaylık sürecinde, 
kentte farkındalık ve bilinç oluşturmak 

için yapılan eğitimleri, sistemli ve sü-
rekli hale getirmeye yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. Yine öncelikle öğrenci-
ler olmak üzere, STK’lar, sendikalar, 
esnaf, kamu kurum ve kuruluşları, bi-
rimimizin bağlı olduğu kurum olan Be-
lediye çalışanları, yine öncelikli olarak 
Miras Alanı sınırları içinde yaşayan ve 
çalışanlar olmak üzere kentte yaşayan 
herkesi kapsayacak bilinç ve farkında-
lık yaratmak bundan sonraki sürecin 
en önemli ayağını oluşturmaktadır.

HOFFMANN, A. (2003), “Pergamon’daki Kızıl Avlu: Geleceğe Yönelik Perspektifl erle Ayrın-
tılı Bir Araştırma Tarihçesi”, Anadolu/Anatolia 25, A.Ü. DTCF, Ankara, 37-52.
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ÇEKMEKÖY’DE BİR AV KÖŞKÜ
Z.Ayşe Kantarcıoğlu Güngör1

1 Y.Mimar Z.Ayşe Kantarcıoğlu Güngör, e-posta: ayseakyil@gmail.com
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 Çekmeköy, İstanbul’un Anadolu yakasındaki Alemdağ ormanlarının 
güneybatı kesiminde bulunan Keçiağılı Tepesi’nin güney yamaçlarında 
kurulmuştur. Osmanlı Dönemi yazılı kaynaklarına göre, Çekmeköy ve 
civarının kuruluşu Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) zamanına 
kadar dayanmakta ve idari olarak İzmit Sancağı’na bağlı bulunmakta 
idi. Osmanlı döneminde Çekmeköy bölgesi, bir orman ve çiftlikler 
beldesidir ve konumuz olan ‘Av Köşkü’ de bu çiftliklerden birisi olan 
Çavuşbaşı Çiftliği’nde (Prens Halim Çiftliği) yer almaktadır. Yaşayan 
aile büyüklerinden alınan bilgilere göre, yapının öncelikle “bağ köşkü” 
(çiftlik evi ?) olarak Fransız mimarlar tarafından yapıldığı, daha sonra 
Prens Halim’in oğlu Abbas Paşa’nın çok ünlü bir avcı olması ve ava 
merakından dolayı burayı “av köşkü” olarak kullanmaya başladığıdır. 
Çiftliğin aile tarafından bilinen geçmişi yaklaşık olarak 200 yıl geriye 
gitmektedir. Abbas Paşa Hazretleri’nin arazinin bir bölümünü, Dr. Arif 
Paşa Hazretleri’ne sattığı bilinmektedir. Arazinin, Arif Paşa’nın üstüne 
geçtiği tarih ise 24 Temmuz 1317 Rumi’dir (Miladi 6 Ağustos 1901). 
Yapı, İstanbul V numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 03.08.2010 gün ve 2741 sayılı kararı ile tescillenmiştir ve 
koruma grubunun II. grup olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Zemin+2 normal kat+çatı katından oluşan yapı, yaklaşık olarak 
12.27X9.12m. boyutlarında 112m2’lik dikdörtgen bir tabana sahiptir. 
Kaba yonu taşla örülmüş duvar, 1.00m ile 1.50m civarında düzensiz 
aralıklı tuğla hatıl kuşaklarıyla çevrelenmektedir. Yapının dört köşe 
hattı da düzgün yonu taşla işlenerek belirtilmiş, ayrıca kat hizalarında 
profilli taş çıkmalar kullanılmıştır. Pencereler tuğla ile işlenmiş ve taş 
sıvalı bordürlerle çerçevelenmiştir. Pencerelerin üstünde tuğladan basık 
kemer örgüsü vardır. Yığma kâgir tekniğinde yapılmış olup, beşik çatılı, 
ahşap kirişli ve döşemelidir. Yapının mimarı bilinmemekle birlikte, yapım 
ve malzeme teknikleri göz önüne alınarak, 19.yüzyıl’ın ikinci yarısına 
tarihlenebilir. Yapı, yapıldığı günden bu yana, gerek plan şeması ve 
cephe düzeni, gerekse strüktür ve malzeme bakımından çok fazla fiziki 
müdahaleye maruz kalmamış ve kimliğini büyük ölçüde koruyabilmiştir. 
Ancak, 1977 yılında geçirmiş olduğu yangın nedeniyle çok harap 
durumdadır. Yangın sonrası dönemde, yapının sadece dış beden duvarları 
ile doğu-batı yönündeki ana bölücü kâgir duvarı varlığını sürdürebilmiş, 
ahşap döşemeler ve döşeme kirişleri tamamen yok olmuş, yapının içi 

      ÖZET 
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çeşitli nedenlerle moloz ve yabani bitkilerle dolmuştur. Uzun yıllar 
boyunca çeşitli nedenlerle aile tarafından hiçbir restorasyon çalışması 
yapılamamıştır. Yapının restitüsyon projesine uygun olarak ilksel haline 
getirilmesi, olduğu gibi korunması ve mümkün olan en az müdahale ile 
varlığının sürdürülebilir kılınması temel kabulümüz ve çıkış noktamız 
olmuştur.

Şekil 1 ve Şekil 2. A-A ve B-B Kesitleri

Şekil 3. Yapının Restorasyon Öncesi 
Görünümü

Şekil 4. Yapının Restorasyon Sonrası 
Görünümü
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SOKOLLU CAMİİ GERGİ DEMİRİNİN FİZİKSEL VE 
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Turgut Kocatürk1

Ahmet Kızılkanat2

Zekeriye Cömert3

1 Prof. Dr. Turgut Kocatürk
2 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kızılkanat
3 Arş. Gör. Zekeriye Cömert

Tarihi kagir yapılarda kullanılan gergi demirlerinin temel oturması 
ve depremler nedeniyle ortaya çıkan çekme gerilmelerini karşılamada, 
yapı duvarlarının göreceli hareketlerini sınırlandırmada çok önemli görev 
üstlendikleri bilinmektedir. Gergi demirleri zamanla dış ortamın bozucu 
etkileri nedeniyle korozyona uğramaktadırlar. Korozyon özellikle gergi 
demirinin kargir elemana girdiği kısmın 0 ile yaklaşık olarak 15cm’lik 
kısmında ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu kısımda yağmur suları nedeniyle 
sıklıkla ıslanma ve kuruma döngüsü ortaya çıkmakta, bu esnada ilgili 
kısım uzun süre nemli kalabilmekte ve aynı zamanda dış ortama yakın bir 
bölge olması nedeniyle oksijen alışverişi ve bu nedenle de korozyon ortaya 
çıkabilmektedir.  Bu korozyonun düzeyi ileri boyutta olduğunda yapının 
ilgili kısmının askıya alınarak gergi demirinin yenilenmesi yoluna gidildiği 
gibi bazen ileri boyutta olmayan korozyon durumunda ilgili kargir ayak 
veya sütun başlığı içerisinde bazik ortam oluşturacak kimyasalların 
kullanımıyla korozyonun ilerlemesi önlenmeye çalışılmaktadır.

Mimari gerekçelerle cephelerde büyük boşluklar oluşturulması 
durumunda inşa edilen kemerlerin açmalarını engellemek için kullanılan 
gergi demirleri, Sokollu Camii örneğinde olduğu gibi bazen işyeri olarak 
kullanılan bu bölümlerde, kullanımı zorlaştırdıkları düşünüldüğünden 
duvar yüzünde veya duvar yüzünden 10cm kadar uzaklıkta gergiler 
kesilmektedir. Bu durumda taşıyıcı sistem açısından önemli olumsuzluklar 
ortaya çıkmaktadır. Yapıların restorasyonu sırasında bu olumsuzlukların 
giderilebilmesi için genellikle bir üst kotta yeni bir gergi sistemi 
oluşturulmaktadır ki bu durum tarihi eserin mimari açısından olumsuz bir 
görüntü ortaya koymaktadır. 

Eski eser yapıların restorasyonu ile uğraşan bazı çevrelerde tarihi 
yapılarda kullanılan gergi demirlerine kaynak yapılamayacağı gibi yaygın 
bir kanaat bulunmaktadır. Buradaki çalışmada Sokollu Camii’nden 
alınan gergi demiri parçasının fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu kapsamda XRD deneyleri yapılmış, ortaya çıkan demir 
talaşından kaynak tipi belirlenmiş, özgün demir üzerinde çekme deneyleri 
yapılarak elastisite modülü tespit edilmiş, özgün demir günümüz St52 
çeliği ile kaynaklanarak çekme deneyine tabi tutulmuş ve kaynağın sağlıklı 
olarak olup olmadığı tespit edilmiştir.

      ÖZET 
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ZEYNEP SULTAN CAMİSİNİN RESTORASYONUNDA 
KARŞILAŞILAN TAŞIYICI SİSTEM PROBLEMLERİ VE 
ÇÖZÜM UYGULAMALARI
Turgut Kocatürk1

Emir Turgut Sipahioğlu2

Koray Aydın3

1 Prof. Dr. Turgut Kocatürk
2 İnş. Müh. Emir Turgut Sipahioğlu
3 İnş. Müh. Koray Aydın

 Zeynep Sultan Camii’nin, III.Ahmed’in kızı Zeynep Sultan 
tarafından 1769 yılında ikinci dönem hassa baş mimarı (1769-1775) 
Mehmed Tahir Ağa’ ya yaptırıldığı düşünülmektedir. 

Tek kubbeli ve kare planlı olan yapı; bir son cemaat yeri ve bir iç avluya 
sahip, fevkani sade bir yapıdır. Cami ilk kez II. Mahmut döneminde 
1817 yılında bir onarım geçirmiştir. Daha sonra 1958’de Vakıflar idaresi, 
1983’te de cemaat tarafından onarılmış olan yapının kalem işleri ise 
1988’de onarım görmüştür.

Yapıda taşıyıcı sistem ahşap hatıllı almaşık duvarlarla oluşturulmuş, 
tonozlar ve kubbe ise tuğlalarla teşkil edilmiştir. Bu çalışmada; camide 
karşılaşılan taşıyıcı sistem problemleri irdelenerek, taşıyıcı sistem onarımı 
ve iyileştirilmesi çalışmaları hakkında detaylı bilgi verilecektir. 

      ÖZET 



65KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ANA GİRİŞ KAPISI 
RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Eski adıyla Darülfünun olan Türkiye’nin en eski yükseköğrenim 
kurumu İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsündeki tarihi ana giriş 
kapısı, Harbiye Nezareti Binası’nın nizamiye kapısı olarak 1864 yılında 
yapımına başlanmıştır. Serasker kapısı olarak da bilinen yapı, tescilli 
olarak Süleymaniye Sit Alanında kalmakta ve 19.yy oryantalist mimari 
üslup özelliklerini taşımaktadır. Kapıyı Fransız Mimar Bourgeois yaptığı 
söylense de bir başka görüşe göre, yapımı sırasında, Londra’da mimarlık 
eğitimi gören Mühendis Bekir Paşa’nın planları kullanılmıştır. 1894 
İstanbul depreminden sonra ise İtalyan Mimar Raimondo d’Aranco 
tarafından bir onarımdan geçtiği bilinmektedir. 

İstanbul Üniversitesi’nin tarihi duvarlarının restorasyonu ile başlayan 
“tarihe sahip çıkma projesi”, tarihi kapının yenilenmesiyle devam etti. 
2013 yılı Eylül ayında koruma uygulama çalışmalarına başlanan tarihi 
kapının restorasyonu 2014 yılı Haziranında tamamlandı. Yapılan 
çalışmayla birlikte, yapının orijinalinde yer alan Sultan Abdülaziz’in iki 
tuğrası da geniş tartışmaların ardından gün yüzüne çıkmış oldu.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsündeki tarihi ana giriş kapısı 
çalışmaları; konservatör, mimar ve mühendislerden oluşan uzman bir 
kadro ve 30 kişilik bir uygulama ekibiyle tamamlandı. 1894 depreminden 
sonra onarımdan geçen kapıda bugüne kadar ilk defa bu kadar kapsamlı 
ve titiz bir restorasyon çalışması yapılarak, yapının ihtişamı tekrar ortaya 
çıkartıldı.

İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 
ayrılan bütçe ile, AKKA MİMARLIK tarafından restorasyon çalışmaları 
tamamlanan tarihi kapının restorasyon ve konservasyon çalışmasında; 
cephe temizlikleri, taş onarımları, kozmetik onarımlar, kimyasal 
sağlamlaştırma ve koruma uygulamaları, kalem işleri ve altın varak 
uygulamaları gibi konservasyon ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır.  
Kapının ön ve arka kısmında bulunan tuğraların da konservasyonu 
yapılarak, orijinalinde olduğu gibi altın varak süslemeleri yenilenmiştir. 
Kapının ön yüzünde bulunan “İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ” yazısının 
önüne “T.C.” ibaresi, yazının sonuna ise üniversite amblemi eklendi. 

ZET

      ÖZET 

Kerem Abuhan1

1Konservatör - Restoratör - Arkeolog Kerem Abuhan, e-posta: keremabuhan@gmail.com
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   GENEL ÖZELLİKLER
Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Ömer Ağa Ma-
hallesi, 15 pafta, 667 ada, 1 parselde 
bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
mülkiyetinde olan Pertev Mehmet 
Paşa Camii kentin ticari ve idari mer-
kezine yakın bir konumda yer almak-
tadır. Halk arasında Yeni Cuma Camii 
olarak anılan cami Sultan II.Selim’in 

veziri Pertev Mehmet Paşa’nın vasiyeti 
üzerine kethüdası Sinan Ağa tarafın-
dan 1579 yılında yaptırılmıştır.

Cami 16. yüzyıl Pertev Mehmet 
Paşa Külliyesine aittir. Hamam, şa-
dırvan, sıbyan mektebi, çeşme, imaret, 
kervansaraydan oluşan külliyeden gü-
nümüze cami, çeşme, sıbyan mektebi, 
şadırvan, hamam kalıntısı ulaşmıştır.

PERTEV MEHMET PAŞA CAMİİ RESTORASYON 
PROJESİ (2014) 

16. yüzyılda Sultan II.Selim’in veziri Pertev Mehmet Paşa tarafından 
inşa ettirilen Pertev Mehmet Paşa Külliyesi bünyesinde bulunan Pertev 
Mehmet Paşa Cami’nin restorasyon projesi 2014 yılında Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Bu makale; proje hazırlanması sırasında 
daha önce yapı hakkında yapılmamış olan tespitler, statik değerlendirme için 
gerekli olan değerlere ulaşmak için yapılmış olan tahribatlı ve tahribatsız 
çalışmaları içermektedir. Her iki yöntemde yapıya uygulandığından ötürü 
bu çalışmada tahribatlı ve tahribatsız yöntemin değerlerinin karşılaştırılması 
yapılabilmiştir. 

RESTORATION PROJECT OF PERTEV MEHMET PAŞA MOSQUE
Built in 16. century Pertev Mehmet Paşa mosque places in Pertev 

Paşa complex which is founded by Pertev Mehmet Paşa Vezir of Sultan 
II.Selim. Mosque is planned to be restored by owner Vakıflar II. Bölge 
Müdürlüğü in 2014. This article contains the surveys made for restoration 
project and destructive and non-destructive methods for static analyzes. By 
this we have chance to compare parameters made by destructive and non-de-
structive methods in masonry buildings.

Anahtar Sözcükler: Pertev Mehmet Paşa Camii, İzmit- Kocaeli, 16. yüzyıl, 
restorasyon, tahribatlı ve tahribatsız yöntemler

Keywords: Pertev Mehmet Paşa Mosque, İzmit- Kocaeli, 16.century , restoration, 
destructive and non-destructive methods

      ABSTRACT 

      ÖZET 

Bahadır Bozdağ1

Mustafa Mikdat Bütüner2

1 Mimar Bahadır Bozdağ, e-posta: bahadirbozdag@gmail.com
2 Mimar Mikdat Bütüner, e-posta: m.mikdat@gmail.com
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Şekil 1. Pertev 
Mehmet Paşa 
Camii Genel 
Görünümü

Şekil 2 - 3. Yapının Yaklaşık Konumu

Şekil 4. Pertev Mehmet Pasa Külliyesi Planı 
(Ali Saim Ülgen Çizimi)

Şekil 5. Külliyenin Günümüzdeki 
Durumu
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RESTORASYON GEREKÇELERİ
Yapıya uygulanması gereken restoras-
yon müdahalesi bir takım nedenler 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunlar 
kısaca şu şekilde özetlenebilir;
  Yapıya 1999 depremi sonrasında 

yapılan müdahaleler
  Yapıya zaman içinde eklenmiş muh-

des ekler ve uygunsuz müdahaleler
  Yapının inşa edilmiş olduğu taşın 

zaman etkisi ve bünyesel zayıflığından 
kaynaklı kozmetik deformasyon

BELGELEME ÇALIŞMALARI
Caminin rölövelerinin hazırlanma-
sında lazer tarayıcı kullanılmıştır. 
Cami iç ve dışı toplam 42 oturumda 
tamamlanmıştır. Oturumlar birbirine 
0.001m standart sapma ile birleştiril-
miştir. Bu taramalarda LEICA Laser 
Scanner C10 modeli kullanılmıştır. 
Cami dış avlu duvarları ise REIGL VZ 
400 model tarayıcı ile taranmıştır. 

Taramalar sonucunda camiye ait 
170 GB data 3 boyutlu nokta bulutu 

halinde hazırlanmıştır. Nokta bulu-
tunda toplam 60 milyon nokta elde 
edilmiştir. Bu noktalar kullanılarak 
caminin çeşitli kotlardan plan kesitleri 
ve düşey kesitleri hazırlanmıştır. Ke-
sitlerin görünüş kısımları ve cepheler 
ise nokta bulutlarından ortho fotolar 
hazırlanarak çizilmişlerdir.

Şekil 6. Laser Tarayıcı Sonucu Elde Edilen 
Kesit Görüntüleri

Şekil 7. Kuzeydoğu Cephesi Bozulma Analiz 
Paftası

Şekil 8. Kuzeybatı Cephesi 
Bozulma Analiz Paftası
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Şekil 9 - 10. Cami Temelinin Araştırılması Için 
Yapılan Açmalar

Şekil 11. Cami 
Temelinin 
Araştırılması 
Için Yapılan 
Açma Yerini 
Gösteren Pafta

BELGELEME ÇALIŞMALARI-
AÇMA VE RASPALAR
Yapının özgün duvar kaplaması, 
duvar yapısı, döşeme malzemeleri, 
özgün sıva-harç içerikleri, temel 
yapısı gibi bilgilere ulaşabilmek 
için Koruma Bölge Kurulu’ndan 
izin alınarak çeşitli alanlarda ras-
pa ve açmalar yapılmıştır.

Cami temel yapısı ve zemin 
durumu için 2 yerde açma yapıl-
mış ve yapının temel alt kotu-
na kadar inilmiştir. Temel alt 
kotunun deniz seviyesi olduğu 
belirlenmiştir. Yapının temelinin 
ampatmanlı bir şekilde genişlediği 
ve kesme taş bloklardan oluştuğu, 
en alt seviyede ise horasan harçlı 
bir moloz taş duvar bulunduğu 
görünmüştür.
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Şekil 12 - 13. 
Harim Duvarları 
Iç Sıva Raspası 
Sonrası Ortaya 
Çıkan Kesme Taş 
Duvar Örgüsü

Şekil 14 - 15. 
Kediyolu 
Hizasında 
Kubbe Eteğinde 
Raspa Sonrası 
Ortaya Çıkan 
Pişmiş Toprak 
Rezonatörler

Şekil 16. Yapının Bulunduğu Alanda 
Zemin Etüdü İçin Numunen Alimi

Tablo 1. Ultrasonik Puls Sonuçları

Şekil 17. Cami Kuzeydoğu Duvarı Üzerinde 
Ultrasonik Puls Ölçümü Yapılması 

Taş sertlik sınıflaması P dalga hızı (m/s) 

Mükemmel >4500

İyi-çok iyi 3650-4500

Orta 3050-3650

Zayıf 2000-3050

Çok zayıf 0-2000
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Tablo 2. Ultrasonik Puls Ölçüm Sonuçları

BELGELEME ÇALIŞMALARI-
STATİK ANALİZLER ZEMİN ETÜDÜ
Yapının bulunduğu alandaki zeminin 
parametrelerine ulaşmak için çeşitli 
yöntemler ile sismik ve mekanik olarak 
zemin etüt çalışması yapılmıştır.

BELGELEME ÇALIŞMALARI-
STATİK ANALİZLER ULTRASONİK 
PULS ÖLÇÜMLERİ
Cami için hazırlanacak olan statik 
değerlendirme raporuna altlık teşkil 
edecek olan duvar parametreleri ve 
duvar içinde bulunabilecek çatlak, boş-
luk, malzeme farkı, duvar bilgisi gibi 
bilgilere ulaşmak için cami beden du-
varı üzerinde tahribatsız yöntemler ile 

araştırılma yapılmıştır.Ultrasonik puls 
ölçümü ile yapı duvarlarının mekanik 
özelliklerine ulaşılmaya çalışılmıştır.

Yapının dış cephe duvarlarında 
kesme taş üzeri sıvalı ve doğrudan 
kesme taş yüzeyler üzerinde iki prob 
arasındaki mesafe artırılarak çeşitli 
okumalar yapılmıştır. Bu değerler 
aşağıdaki tabloda irdelenmiş ve kesme 
taş duvarın iki prob arasında 40cm bu-
lunduğu haldeki değerleri belirlenmiş-
tir. Burada duvarın iki prob arasında 
max geçiş hızının 40-50cm civarında 
olduğu ve bu değerin 221.89Kgf/cm2 
olduğu görünmektedir. 221.89 kgf/
cm2 22.1mP basınç mukavemetine 
denk gelmektedir. 

ULTRASONİK TAŞ DUVAR TESTİ DENEY RAPORU

PROJE PERTEV MEHMET PAŞA CAMİİ

PAFTA/ ADA/ PARSEL 15 PAFTA 667 ADA 1 PARSEL

YÜKLENİCİ Laboratuvar No: 2008/01- KRT-1501

DENETİCİ

İLGİLİ İDARE

CİHAZ TİPİ Qust - 120 +

DENEY 
NO DENENEN UYGULANAN PROBLAR 

ARASI
ULTRASONİK 

DALGA
ULTRASONİK 

DALGA BASINÇ

YAPI ELEMANI 
ADI YER / NOKTA UZUNLUK 

(cm) GEÇİŞ ZAMANI GEÇİŞ HIZI 
(m/s)

DAYANIMI 
(Kgf/cm2)

1 Kuzeydoğu 
cephesi 1.70 kotu 10 70,0 1428,57 15,00

2 Kuzeydoğu 
cephesi 1.70 kotu 20 80,0 2500,00 88,50

3 Kuzeydoğu 
cephesi 1.70 kotu 30 84,0 3571,43 162,00

4 Kuzeydoğu 
cephesi 1.70 kotu 40 90,0 4444,44 221,89

5 Kuzeydoğu 
cephesi 1.70 kotu 50 111,4 4488,33 224,90

6 Kuzeydoğu 
cephesi 1.70 kotu 60 190,3 3152,42 133,26

7 Kuzeydoğu 
cephesi 1.70 kotu 70 240,4 2911,81 116,75
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Şekil 20. Radar Çalışması Sonucu Ortaya 
Çıkan Kesme Taş Duvar Yapısı 

Şekil 21. Radar Çalışması Sonucu Ortaya 
Çıkan Kesme Taş Duvar Yapısına Yapılan 
Müdahale

Şekil 22. Radar Çalışması Sonucu Ortaya 
Çıkan Kesme Taş Duvardaki Çatlaklar

BELGELEME ÇALIŞMALARI-
STATİK ANALİZLER BEDEN 
DUVARLARINDA RADAR ÇALIŞMASI
Cami duvarlarındaki sıva, blokların 
yapıları ve geometrileri ile içlerinde-
ki homojeniteyi araştırmak için du-
varların çeşitli yerlerinde yer radarı 
uygulamaları yapılmıştır. Çalışmada 
75Mh lik açık anten kullanılmış olup, 
alınan veriler veri işlem aşamalarına 
tabii tutularak duvar kesitleri ortaya 
çıkartılmıştır. Bu çalışma ile kesme taş 
duvarların yapısı ve olası çatlaklar yada 
boşluklar hakkında bilgi edinilmiştir.

BELGELEME ÇALIŞMALARI-
STATİK ANALİZLER BEDEN 
DUVARLARINDA KAROT ÇALIŞMASI
Karot çalışması sonucu ortaya çıkan 
kesme tas duvar örgüsü; karot sonucu 
zemin kat hizasındaki kireçtaşı arka-
sında tüf taşı kesme taş çıkmıştır. Tüf 
taşı örgünün yaklaşık 60cm derinli-
ğinde olduğu ve horasan harç ile yan 
yana geldiği belirlenmiştir. 180cm 
kalınlığındaki duvarın 3 adet 60cm 
derinliğindeki tüf taşından oluştuğu 
belirlenmiştir.

Yapıdan alınan taş örneklerine 
uygulanan basınç deneyleri sonucunda 
volkanik tüf taşının ortalama basınç 
mukavemeti 18mP çıkmıştır. Ultraso-
nik ölçüm ile elde edilen 220 kgf cm2 

Şekil 18 - 19. Kuzeydoğu Duvarı Üzerine Jeoradar Uygulaması



73KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2014

Şekil 23. Yapıdan Alınan Karot Örnekleri
Şekil 24. Minare Çekirdeğinde Odtaşı Ve 
Kireçtaşının Beraber Kullanılması

basınç mukavemeti 22mP değerine 
denk gelmektedir. Bu da bize ultra-
sonik yöntem ile mekanik yöntemin 
yakın çıkan sonuçlarını göstermiştir.

BELGELEME ÇALIŞMALARI-MİNARE
Minare zaman içinde defalarca yıkıla-
rak yeniden yapılmıştır. Sanat tarihi 
raporu sonucunda minarenin günü-
müzdeki halinin 18. yüzyılda barok 
üslupta yapıldığı anlaşılmıştır. Mina-
re çekirdeğinde odtaşı ve küfeki taşı 
birlikte kullanılmıştır. Yine minare 
basamakları ve çekirdeğinde odtaşı ve 
küfeki taşının beraber düzensiz bicim-
de kullanılmış olması bunu destekle-
mektedir.

DEĞERLENDİRME
Yapıda yapılan açmalar, raspalar ve 
numune alımları sonucu 
  Yapının yaklaşık 60cm derinliğinde 

kesme taş elemanlardan oluşan bir 
duvar yapısına sahip olduğu,
  Kesme taş duvarın volkanik tüf 

taşından mamul olduğu kireçtaşı kap-
lamanın daha sonradan eklendiği,
  Yapı temellerinin kireçtaşından 

ampatmanlı olduğu,
  İç duvar cephelerinin de dış du-

varlar gibi kesme taş duvar olduğu, 
zaman içinde çimento esaslı sıva ile 
kaplandığı,
  Yapının kubbesinin tuğladan ma-

mul ve akustik amaçlı rezonatörler 
içerdiği,
  Minarenin özgün yapı taşının odtaşı 

olduğu zaman içinde yıkılarak yeniden 
inşasında farklı malzemeler ile yeniden 
inşa edildiği,
  Harim mekanı içinde çimento şap 

altında horasan esaslı döşeme bulun-
duğu anlaşılmıştır.

Tablo 3. “Tarihi Yapılarda Kullanılan Volkanik Tüflerin Konzervasyonu Üzerine Bir 
Araştırma: Od Taşı Örneği”(Acun Özgünler, Seden. Doktora Tezi, İTÜ, 2008) 

Kaytazdere Taşlarının Basınç
 Dayanımı Değerleri

Numune     Kırılma Yükü (N) Basınç Dayanımı (MPa)

KY 202.000 70-90

MY 127.000 40-60 

KM 120.000 30-50
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Caminin beden duvarlarının imal 
edildiği yapı taşı Karamürsel=Kaytaz-
dere formasyonuna ait volkanik bir tüf 
olan odtaşıdır. Bu malzeme Osmanlı 
ve Bizans döneminden beri yoğunlukla 
kullanılmış, sağlamlığı ve kolay işlene-
bilirliği ile anıtsal yapılarda da sıkça 
kullanılmış bir taştır. Yapıda yapılan 
ultrasonik, radar ve mekanik testler 
sonucunda ortaya çıkan değerler volka-
nik tüf taşının değerleri ile karşılaştırıl-
mıştır. 18mP değerinde olan sonuçlar 
bu taşın ocaktan alınan numunelerine 
oranla düşük çıkmıştır. Bu yapı taşla-
rının zaman içinde bu değeri aldığını 
göstermektedir. 

STATİK DEĞERLENDİRME
Camiye ait rölöve proje ölçüleri kulla-
nılarak yapının 3 Boyutlu Bilgisayar 
Modeli yapılmıştır. Hazırlanan model-
de katı elemanlar (solid) cami beden 
duvarlarını modellemek için kullanıl-
mıştır. Kabuk elemanlar (shell) ise ana 
kubbenin modellenmesinde kullanılmış-
tır. Ana kubbenin oturduğu sekizgen 
kasnak içindeki gergi demirleri ve son 
cemaat mahallinde bulunan gergi demir-
leri çubuk eleman (frame) ile modellen-
miştir. Son cemaat mahallinde bulunan 
mermer ve granit sütunların modellen-
mesinde yine çubuk elemanlar kullanıl-
mıştır. Minarenin modellenmesinde ise 
katı elemanlar kullanılmıştır. Sap2000 
bilgisayar programına aktarılarak sonlu 
eleman yöntemi ile hem düşey yükler 
hem de yatay deprem yükleri altında 
incelenmiştir 

HESAPLARDA GÖZ ÖNÜNE 
ALINAN MALZEMENİN MEKANİK 
ÖZELLİKLERİ
Binanın hesabında göz önüne alınan 
malzeme karakteristik değerleri aşağıda 
verilmiştir.

Şekil 25. Yapının Statik Analiz Için 
Hazırlanmış 3 Boyutlu Modeli 

Şekil 26. Caminin Kendi Ağırlığı 
Altında Oluşan S33 Gerilmeleri

Şekil 27. Caminin X Yönü Depremi 
İle Oluşan Gerilmeleri

Şekil 28. Caminin Y Yönü Depremi 
İle Oluşan Gerilmeleri
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Şekil 30. Mihrap Cephesi X Yönlü 
Depremde Duvar Iç Yüzeyinde Oluşan 
Gerilmeler

Şekil 31. Kubbe Kasnağı X Yönlü 
Depremde S11 Gerilmeleri

Şekil 32. Kubbe X Yönlü Depremde S11 
Gerilmeleri

Kârgir Malzeme:
Elastisite Modülü: 1000000 kN/

m2Poisson’s Oranı: 0.2
Birim Hacim Ağırlığı: 17 kN/m 

Çekme Dayanımı: 500 kN/m2 1 = 50 
t/m2 Basınç Dayanımı: 1800 kN/m2 = 
180 t/m2

1 Çamlıbel, 199Elastisite Modülü: 
10000000kN/m2Poisson’s Oranı: 0.2

Birim Hacim Ağırlığı: 17 kN/m   
Çekme Dayanımı: 500 kN/m2 = 50 t/m2 

Basınç Dayanımı: 1800 kN/m2 = 
180 t/m2

Gergi Demirleri:
Elastisite Modülü: 200000000kN/

m2 Poisson’s Oranı: 0.3
Birim Hacim Ağırlığı: 78 kN/m 

Çekme Dayanımı: 140000 kN/m2

STATİK DEĞERLENDİRME 
VE SONUÇ
Yapılan gözlemler ve elde edilen 
veriler doğrultusunda insan eliyle ya-
pılmış müdahaleler ve doğal neden-
lerle yapının kısmen zarar gördüğü, 
bu zararların da minare dışında 
çoğunlukla yapısal boyutta olmadığı 
saptanmıştır. Yapının yığma taşı-
yıcı duvarları, temelleri, kasnak ve 
kubbesi bir bütün olarak oldukça iyi 
durumdadır. Sonlu eleman modeli 
yapılan taşıyıcı sistem analizinde 
çeşitli yükleme kombinasyonları 
altında hesaplanan basınç gerilmeleri 
emniyet gerilmesinin oldukça altın-
dadır. Deprem yüklemelerinde ise 
duvarlardaki pencere boşluklarının 
köşelerinde oluşan çekme gerilmeleri 
emniyet gerilmesi değeri civarında-
dır. Bu gerilmelerin oluştuğu yerler 
yapıdaki mevcut çatlakların bulun-

Sekil 29. Caminin Tüm Duvarlarına 
Uygulanan X ve Y Yönlü Deprem 
Kuvvetlerine Karşı Iç ve Dış Yüzeylerdeki 
Gerilmeleri Incelenmiştir
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duğu yerlerle çoğunlukla örtüşmek-
tedir. Sekizgen kasnak ve kubbede 
deprem yüklemelerine bağlı olarak 
çekme gerilmeleri oluşmuştur. Sekiz-
gen kasnağın mihrap cephesi tarafın-
daki bölgesinde çekme gerilmeleri sınır 
değeri bir miktar aşmıştır. Bu durum 
mihrap cephesindeki mevcut hasarı 
doğrulamaktadır.

STATİK DEĞERLENDİRME 
VE ÖNERİLER
Yapının mimari bir değer olarak da 
sürdürülebilmesi adına minimum 
müdahaleyle önerilebilecek onarım ve 
güçlendirme maddeleri aşağıda sıralan-
mıştır:
  Yüzeyinde bozulmalar ve çatlaklar 

oluşan taşıyıcı duvarların puzolanik 
kireç esaslı tamir harçları ile onarılma-
sı uygun görülmektedir.
  Camide korozyona uğramış gergi 

demirlerinin temizlenerek antipas 
uygulaması ve üzerinin koruyucu boya 
ile kapatılması önerilmektedir.
  Belli aralıklarla yapılacak gözlemler-

le yapıdaki oturma miktarının arttığı 
tespit edilirse, zemin iyileştirmesi 
yapılabilir.
  Minare, taşıyıcı sistem elemanların-

da meydana gelen bozulmalar ve hasar-
lar sonucunda taşıyıcı sistem bütün-
lüğünü kaybetmiştir. Minare ile ilgili 
alınacak restorasyon kararında sonuç 
olarak yeniden inşa edilmesi uygun 
bulunmuştur. Yeniden inşa sırasında 
petek kısmındaki basamak sayısının 
arttırılmasının kenet sistemine fayda 
sağlayacağı düşünülmektedir.

TAŞ KONSERVASYONU VE 
VOLKANİK TÜFLERE MÜDAHALE
Yapının büyük bölümünde hem taşı-
yıcı hem de dış cephede kullanılmış 
olan odtaşı, mermer ve daha sonraki 
müdahalelerde eklenmiş olan küfeki 
taşı özgün niteliklerine uygun olarak 
müdahale edilerek kullanılacaktır. İBB 
KUDEB tarafından hazırlanan kon-
servasyon raporuna istinaden mermer, 
kireçtaşı ve küfeki taşlarına uygun 
müdahale yapılacaktır. Taş yüzeylere 
mekanik ve kimyasal temizlik yapıl-
dıktan sonra gerekli yerlerde çürüt-
me ve tamamlama işlemleri raporda 
belirtildiği şekilde paslanmaz ankrajlar 
ile yapılacaktır. Yüzey kaybı ve form 
yumuşaması 5cm’e kadar olduğu gibi 
korunurken odtaşı yüzeylerde bu 
rakam 10cm olarak belirtilmiştir. Bu 
taşlarda önerilen temizlik öncesinde 
ön sağlamlaştırma (% 2-3-5 Paraloid 
B72), temizlik sonrasında sağlamlaş-
tırma ve koruma (silansiloksan esaslı 
sağlamlaştırıcı koruyucu ile) uygula-
malarının yapılması uygun olacaktır. 
Farklı olarak odtaşı yüzeylere mekanik 
temizlik uygulandıktan sonra su itici 
ve sağlamlaştırıcı uygulanacaktır. 
‘’Tarihi Yapılarda Kullanılan Volkanik 
Tüflerin Konzervasyonu Üzerine Bir 
Araştırma: Od Taşı Örneği’’(ACUN 
ÖZGÜNLER, Seden.Doktora Tezi.
İTÜ.2008) adli doktora tezinde belir-
tildiği üzere odtaşının daha iyi penet-
rasyon sağladığı su itici ve sağlamlaş-
tırıcılar diğer taş yüzeylerden farklı 
olarak uygulanacaktır.
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HIZIR BEY CAMİİ (HACI KADIN CAMİİ) 
2008-2010 YILLARI RESTORASYONU

Hızır Bey Camii, İstanbul ili, Eminönü ilçesi, Hacı Kadın Mahallesi’nde, 
Küçükpazar mevkiinde Hacı Kadın Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Hacı 
Kadın Camii olarak da bilinen yapının inşa tarihi 1456 olarak belirtilmektedir. 

Anılan caminin konumu nedeni ile çok fazla irdelenmemiş ve projeye 
dayalı bir restorasyon çalışması yapılmamış sadece günlük ihtiyaçlara göre 
mahalli imkanlarla onarıldığı yapılan ilk tespitlerden anlaşılmıştır. 

Camiye yapılan muhdes ekler yapının özgün dokusunu yok etmişti. 
Cami ve minarede büyük hasarlar bulunmaktaydı. Dış cephede sıvalar 
dökülmüş, ahşap çatı çürümüş, minare kurşunları deforme olmuş, 
caminin girişine muhdes olarak bir wc yapılmış, minare ile mahfil kat 
arasına ise geçiş köprüsü oluşturulmuş vaziyetteydi. Cami içi her katta 
ahşap lambri ile kaplanmış ve caminin tüm özgün dokusu kapatılmıştır. 
Yapının rölövesinin onayı ile birlikte yapının güncel ihtiyaçları için 
eklenmiş olan muhdeslerin sökümü kararı alınmıştır. Bu doğrultuda 
muhdes ekler kaldırılmış, ahşap çatı çürüdüğü için güçlendirilerek 
yenilenmiş, cephe sıvaları raspa edilmiş ve özgün cephe dokusu olan 
moloz taş duvar derzleri onarılarak korunmuştur. Yapılan çalışmalar 
esnasında en çok dikkat çeken araştırma raspaları sonucunda ortaya 
çıkan saray nakışlarını andıran altın varaklı barok bezemeler olmuştur. 
19.yy’a ait olduğu düşünülen söz konusu bezemeler altın varaklı 
yıldızlarla bezenmiş bir süsleme programını oluşturmaktadır. Ulaşılan 
arşiv fotoğraflarında da raspa sonucu çıkan bezemeler görülmekteydi. 
Bulunan arşiv fotoğraflarından cami girişinde ahşap bir muvakkithane ve 
kapalı bir girişin olduğu tespit edilmiş, bu veriler ve araştırma raspaları 
sonucu çıkan bezemeler ışığında restitüsyon projeleri ve revize restorasyon 
projeleri hazırlanmış ve Koruma Kurulu’na sunularak onaylanmış ve 
uygulama ona göre tamamlanmıştır. Eser çevre düzenlemesi ve sokak 
silueti ile birlikte tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

Bu bildiride caminin projelendirme çalışmalarının yanı sıra uygulama 
detaylarına yer verilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Hızır Bey Camii, Hacı Kadın Camii, Restorasyon

      ÖZET 

Nilgün Olgun1

1Rest.Uzm. Y.Mimar Nilgün Olgun, e-posta: nilgunolgun@gursoygrup.com.tr
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  Hızır Bey Camii    
(Hacı Kadın Camii) 
Eserin konumu:
Hızır Bey Camii, İstanbul ili, Emi-
nönü ilçesi, Hacı kadın mahallesinde, 
Küçükpazar mevkiinde Hacı Kadın 
Caddesi üzerinde, 176 Pafta, 519 
ada, 23. parselde bulunmaktadır 
(Şekil 1).

Banisi ve Tarihçesi:
Hacı Kadın Camii olarak da bilinen 
yapının, Vakıf Tahrir Defteri’nde adı-
na rastlanmamakta sadece Hızır Bey 
Camii olarak anılmaktadır. Hadika’ya 
göre, banisi İstanbul’un ilk Kadısı Hı-
zır Bey olan caminin inşa tarihi 1456 
olarak belirtilmektedir.

1407- 1458 tarihleri arasında 
yaşayan Osmanlı Ulemasının meşhur 
âlimlerinden olan Hızır Bey İstan-
bul’un ilk kadısı, âlim ve şairdir. 
Köklü bir sipahi ailesine mensuptur  
Kadıköy’ün ismini de Kadılık yapan 
Hızır Bey’den aldığı söylenir. 

Mevcut Durum:
Caminin yer aldığı parsel; güneyinde 
Hacı Kadın Caddesi’ne paralel beton 
parapet üzeri korkuluk, batı ve kuze-
yinde Hacı Kadın Hamamı’nın beden 
duvarı, doğuda ise tek katlı derme 
çatma yapıların duvarları ile sınırlan-
dırılmıştır. Güney cephesinde mihrap 
aksından sonra doğuya doğru bir sıra 
2 katlı yapılar vardır (Şekil 2).

Parsele güneydeki demir kapıdan 
giriş sağlanır. Giriş kapısının sağında 
cami ana kütlesi, karşısında camiyi ana 
kütlesinden ayrı betonarme tabliye ile 
camiye bağlı minaresi vardır (Şekil 3).

Minarenin solunda sonradan 
derme çatma yapılmış wc ve abdest 
alma alanı bulanmaktaydı (Şekil4). 
Minarenin arkasında kuzeyde ise, 

hamamın duvarına bitişik yapılmış ve 
yarısı yıkılmış muhdes 2 katlı imam 
lojmanı vardır. Ön taraftaki dükkan-
lar tarafından ardiye olarak kulla-
nılmaları sebebiyle doğu cephesine 
ulaşmak pek mümkün değildir. 

Cami yaklaşık 8.28m genişliğinde 
9.47m derinliğinde fevkani kârgir bir 
yapı olup, ahşap çatılı ve Marsilya 
kiremit kaplıdır. Caminin bodrum 
katına büyük tuğla kemer açıklık 
arasına sonradan konulmuş olan çift 
kanatlı demir bir kapı ile girilmekte-
dir. Bodrum katta döşeme, tavan ve 
duvarlar ahşap lambri ile kaplı olup, 
mekan ortadaki 2 adet ayakla farklı 
alanlara bölünmüştür (Şekil 5). Giri-
şin tam karşısında kuzeydoğuya denk 
gelen yerde sonradan yapılmış olduğu 
anlaşılan ahşap bir merdiven ile son 
cemaat mahalline bağlanıyordu. Bod-
rum kat giriş kapısının solunda üzeri 
çimento sıvalı yer yer kırılmış bölüm-
leri olan tonoz kalıntısının üzerine 
konmuş demir bir merdivenle cami 
ana harim katına ulaşılmaktadır (Şe-
kil 6). Cami batı cephesinde yer alan 
ahşap ana giriş kapısı yağlı boyalıydı. 
Ana giriş kapısı ile aynı çatı altın-
da yaklaşık 3.25m genişliğinde son 
cemaat mahalline ulaşılmaktadır. Bu 
hacmin güneyinde ana harime açılan 
ahşap bir kapı ile kapının sağında ve 
solunda birer adet demir parmaklıklı 
ahşap pencere, kuzeyinde kemerli 2 
adet pencere ve doğusunda da aşağı-
dan gelen merdiveni kapatmak için 
oluşturulmuş bir bölme vardı (Şekil 
7). Bu mekanın tavanı ve duvarları 
ise PVC lambri kaplı olup bakımlı 
görünüyordu. Son cemaat mahal-
linden ana harime geçilince, giriş 
kapısının sağında ve solunda 2 adet 
ahşap sütun ile desteklenen kadınlar 
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mahfilinin altına denk gelen ara me-
kana ulaşılır (Şekil 8). Bu mekanın 
doğusunda sonradan yapılmış came-
kanlı bir bölüm vardı. Ahşap tavan, 
sütun ve korkulukların üzerleri yağlı 
boyalıydı. Son cemaat mahalli gibi, 
bu mekanında tavan ve duvarları PVC 
lambri kaplı olup temiz görünüyordu. 
Giriş kapısının tam karşısında üzeri 
formika gibi bir malzeme ile kaplı 
mihrap, sağında ve solunda birer adet 
pencere yer almaktadır. Mihrabın 
sağında (batı) düz basit minber, doğu 
cephesinde de duvara dayalı vaaz 
kürsüsü vardır. Duvarlarda cari güzin 

levhaların dışında çerçevelenmiş 
vaziyette hat levhalar vardı (Şekil 9). 
Kadınlar mahfiline son cemaat mahal-
linin doğu köşesindeki ahşap merdi-
ven ile ulaşılmaktadır. Bu mekanın 
kuzeyinde 3 adet, doğusunda 1 adet 
kemerli pencere vardı. Mahfilin batı 
cephesinde ise, etrafı açılmış bir kapı 
ile minarenin kapısına bağlı betonar-
me tabliyeye ulaşılmaktaydı. Minare-
nin kaidesi taş tuğla almaşık dokuya 
sahip olup, beden duvarı ve petek 
sıvalıdır. Şerefe korkulukları demir-
dendir, ahşap külahı kurşun kaplı, 
alem ise altın varaklıdır (Şekil 10).

Şekil 1. Vaziyet Planı

Şekil 3. Giriş Cephesi( Batı) 

Şekil 2. Mihrap Cephesi (Güney)

Şekil 4. Muhes Wc Grubu
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Şekil 5. Bodrum Kat Genel

Şekil 7. Son Cemaat Mahalli 

Şekil 9. Harim Mihrap Cephesi Şekil 10. Minare

Şekil 8. Mihraptan Girişe Doğru Bakış

Şekil 6. Ana Giriş Kapısı ve 
Muhdes Merdiven
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Cami içeriden lambri ile kaplı 
olduğu için temiz ve bakımlı görünür-
ken, dış cephesinde yapılmış ve bazıları 
daha sonra sökülmüş olan ekler ve bun-
ların bıraktığı izlerden dolayı oldukça 
bakımsız ve harap bir durumdaydı. 
Batı cephesinin özellikle kuzeyinde çatı 
ile duvar arasında oluşan boşalmalar ve 
çatıdan aşağıya doğru açılan bir çatlak 
algılanmaktaydı. Beden duvarından 
çatıya geçişte farklı detaylar vardı. 
Mihrap cephesi önündeki molozlardan 
dolayı algılanamıyordu.

Raspa Çalışmaları:
Proje çalışmaları için sahaya gelindi-
ğinde, yukarıda da ifade edildiği üzere 
pek çok belirsizlikle karşı karşıya 
kalınmıştır. Doğru bir uygulama için 
doğru ve güvenilir bir restitüsyon 
projesi hazırlamak lazımdı. Bu doğ-
rultuda araştırma raspaları ve itinalı 
sökümler yapılmalı, eser net olarak 
algılanmalıydı. Elde edilecek bulgu-
lara göre de restorasyon projesi için 
müdahale yöntemleri, malzeme analiz 
paftaları hazırlanması gerekiyordu. 
Bu nedenle, mevcut durum tespitleri 
ve sorunlar aktarılarak Koruma Kuru-
lu’na temizlik ve muhdeslerin itinalı 
söküm yapılabilmesine yönelik karar 
almak üzere başvuruldu. İstanbul 1 
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkla-
rını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 
09.11.2007 tarih ve 21 sayılı kararı 
ile yapıdaki muhdes bölümlerin sö-
külmesi ve araştırma raspası yapılma-
sı için izin alındı.

Alınan bu karar doğrultusunda, 
önce yapının güncel ihtiyaçları için 
eklenmiş olan muhdes tuvaletler 
söküldü. Daha sonra olası sorunla-
rın oluşmasını önlemek için cami ve 
minare askı iskelesi ile koruma altına 
alındı ve betonarme tabliye kaldırıldı. 

Caminin bodrum katındaki ahşap 
lambriler, ahşap döşeme kaplamaları 
söküldü. Harim ve mahfil kotundaki 
halılar kaldırıldı, duvar ve tavandaki 
pvc lambri kaplamalar söküldü. Mah-
filde bulunan çimento esaslı sıvalar 
alttaki dokuya zarar vermeyecek şekil-
de itinalı bir şekilde raspa edildi. 

Fevkani Cami ile ilgili, alınan 
Kurul Kararı doğrultusunda yapılan 
bu çalışmalardan sonra;

 Cami bodrum katında, ta-
vanda kaplama altından ortalama 
5cmx24cmx820cm ebatlarında, 
tavanda ortalama 40cm ara ile 
yerleştirilmiş, 33 adet ahşap kirişin 
bulunduğu görüldü.

 Ahşap lambriler söküldükten 
sonra moloz taş duvarlarda yer yer 
tuğla ile kapatmalar yapıldığı görül-
dü, özgün açıklıkların izleri tespit 
edildi (Şekil 11).

 Cami zemin kat (harim) ve 
kadınlar mahfilindeki mekânların 
duvarlarındaki pvc kaplamaların kal-
dırılmasından sonra, yeşil boyanmış 
duvar yüzeyine ulaşıldı. Yüzeylerde 
yapılan itinalı araştırma raspası sonu-
cunda da boya katmanlarının altın-
dan horasan sıva üzerine uygulanmış 
18.yüzyıla ait süslemeler ( bezemeler) 
bulundu (Şekil 12-13). Tüm yüzey-
de yer alan bu gri, beyaz, oksit sarı, 
mavi, yeşil ve lila tonlarının kullanıl-
dığı kompozisyonların pencere arala-
rında şaşırtmacalı olarak kullanıldığı 
ve ayrıca kompozisyonlarda, ışık gölge 
ile desenlere hacim verilmiş olduğu 
belgelendi. Camii içinde uygulanmış 
olan motifler birbirlerine flatolar 
yardımı ile bağlanmış, motiflerin 
arasında kalan boşluklarda ise belirli 
aralıklarla beş kollu yıldızlar kullanıl-
dığı anlaşılmıştı.
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Şekil 11. Cepheden Detay

Şekil 13. Raspa Çalışmaları Sonucunda 
Duvarlarda Ortaya Çıkan Kalem Işleri

Şekil 12. Raspa Çalışmaları Sonucunda 
Duvarlarda Ortaya Çıkan Kalem Işleri

Şekil 14. Duvar Detayı

 Kullanılan pvc kaplama, duvar-
ların nefes almasını engellemiş ve 
rutubetli bir ortam oluşturarak duvar 
yüzeylerindeki sıvalarda bozulmalara, 
yer yer kavlanmalara ve tuzlanmalara 
sebep olmuştur. Ayrıca kaplama ya-
pılabilmesi için oluşturulan karkasın 
uygulanması sırasında çakılan çiviler 
ve takozlar da sıva ve kalem işi yüzey-
lerine zarar vermiştir (Şekil 14).

 Mihrap iç cephelerinde, lamb-
rilerin sökümünden ve yapılan ince 
araştırma raspalarından sonra; dönem 
camilerinde sıkça rastlanılan sağa-sola 
merkezden yayılan perde figürü, perde-
yi bağlayan ipler ve mihrap ortasında 
aşağıya doğru sarkan yağ kandili süsle-

mesi ortaya çıkartılmıştır (Şekil 15).
 Harim kısmında tavandaki pvc 

lambrilerin altından özgün detay-
ları korunmuş, zemini beyaz, çıta-
ları mavi renkli pasalı tavan ortaya 
çıkartılmıştır. Tavanın tam ortasında 
yer alan elips şeklindeki boşluk ile 
ilgili herhangi bir iz bulunamamıştır. 
Tavanda yapılan ince araştırma raspa 
çalışmaları sonrasında, zeminde no-
hudî renge rastlanmıştır (Şekil 16).

 Mekâna ait alt kotta altı adet 
kemerli pencere bulunmaktaydı. Bu 
pencere iç yüzeylerinde yapılan sıva 
raspası sonucunda ortaya çıkan izlere 
göre kemerlerin sonradan eklenmiş ol-
duğu belgelenmiştir. Bu arada mevcut 
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kalem işi kurgusunun kemerli pen-
cerelere uygun olmaması da, pencere 
formları ile ilgili soru işaretlerimizi 
netleştirmiştir. 

 Mihrabın sağında, üzeri yeşil 
yağlı boyalı ahşap lambri kaplı bir 
minber vardı. Caminin minberinde 
üstteki ahşap kaplamalar sökülünce 
alttan yeşil ve krem renginin ağırlıkta 
olduğu, serbest elle yapılmış, primitif 
eklektik kökenli desenler bulunmuş-
tur. Aleminde, külah alanında ve 
minber giriş kapısı üstünde ahşaptan 
oyma, altın varak kaplanmış süsleme-
ler göze çarpar (Şekil 17).

 Yapının duvarlarındaki çatlak-
lardan yapı içine giren yağmur/kar 
suyu ve beraberinde taşıdığı çözü-
nür tuzlar, bazı alanlarda özellikle 
kadınlar mahfilinde - kalın sıva ve 
badana tabakasının olduğu yüzeyler-
de harç yüzeyinden parça kopararak 
irili-ufaklı alanlar halinde kavlamalar 
oluşturmuştur. 

 Kadınlar mahfilinin döşemesi 
ahşap, duvarı horasan sıva üzerine 
badanaydı. Tavan kaplaması sökül-

müş olduğu için 5x10cm ebatlarında-
ki ahşap kirişlerle kaplı idi. Mahfilin 
ahşap korkulukları, 19. yüzyıla ait 
izler taşımaktaydı. Avluya bakan cep-
hesinde raspa sonrasında orijinalinde 
pencere olan ama sonradan minareye 
ulaşımı sağlayan tabliyeye açılan kapı 
bulunmaktaydı. Bu döşeme proje 
çalışmaları sırasında minare ile cami 
arasındaki bağlantıyı sağladığı ayrıca 
Minarenin statiği açısından, net bir 
rapor alınmadığı için sökülmeyerek; 
uygulamaya yönelik karar alınıncaya 
kadar yerinde tutuldu. 

Şekil 15-16. Raspa Çalışmalarından Sonra Mihraptan Detay (sol), Raspadan Sonra Cami 
Içi Genel Görünüm (sağ)

Şekil 17. Raspa Çalışmalarından Sonra 
Minberden Detay Genel Görünüm
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Restitüsyon Kararları ve Projesi:
 Yapılan saha çalışmaları dışında 

arşivler taranmış gerek söz konusu 
cami gerekse de çağdaşı yapılarla ilgili 
belgelere ulaşılmaya çalışılmıştır. 
Yazılı kaynaklarda iki farklı isim ile 
anılan cami hakkında kapsamlı yazılı 
tarihçesine ve yapılan restorasyon 
uygulamalarına yönelik belgeye ulaş-
mak mümkün olamadı. Bu nedenle, 
restitüsyonda eserin verdiği ipuçları, 
ulaşabilen kaynaklar, alınan sıva ana-
lizlerinin sonuçları ve bölgenin gelişim 
süreci göz önünde tutulmaya çalışıl-
dı. Bu arada en önemli belge olarak 
Encümen Arşivi’ndeki fotoğraflar ve 
eski İstanbul haritaları anılan cami-
nin restitüsyon projesi konusunda yol 
gösterdi (Şekil 18-19-20-21-22).

Eski haritalardan ve arşiv fotoğ-
raflarından minarenin özgün halinde 
de camiden ayrı olduğu anlaşılmakta, 
minareye bitişik çatı izinin varlığı net 
olarak görülmekteydi. Minare beden 
duvarlarında itinalı temizlik yapıl-
dıktan sonra yola bakan cephede çatı 
etek izlerine rastlandı. Bu izleri harita 
verileri ile çakıştırınca minarenin müş-
temilat ile birlikte olduğunu anlaşıldı.

Bodrum kat dış cephesindeki 
büyük kemerli açıklıklardan dolayı bu 
mekanın nasıl kullanılmış olabileceği 
konusunda farklı görüşler vardı. Bu 
hacim ile ilgili olarak ayak araların-
dan alınan harç analizine dayanarak; 
bu katın üst bölümden önce inşa 
edilmiş olduğu  hatta Bizans döne-
minden kalmış olabileceği belgelendi. 

Şekil 18. Pervitich Haritası Şekil 19. Alman Mavisi Haritası

Şekil 20 - 21 - 22. Encümen Arşivi 
Fotoğrafları
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Bazı tarihçiler bu bölümde Ceneviz-
lilerden kalma bir kalıntının üzerine 
de, caminin inşa edilmiş olabileceği 
tezini ileri sürseler de, yazılı hiçbir 
kaynakta bu bilgiye rastlanmamıştır. 
Ayrıca eserin inşa edildiği dönem 
İstanbul’una baktığımızda da ticaret 
alanında kalması, dönem kullanıcıla-
rının ağırlıklı at arabalı sokak esnafı 
da olabileceği düşünülünce, böyle bir 
yapı kalıntısı üzerine cami inşa edil-
miş olması gayet mantıklı gelmekte-
dir. Bu mekanlarda, namaz vaktinde 
gelen cemaatin, el arabalarını ya da at 
arabalarını koydukları bir bölüm ola-
bilir diye de düşünülmüştür. Ancak 
bu bilgilerin hiç biri yazılı bir belgeye 
dayanmadığından proje çalışmaların-
da mekan isimlendirmelerinde özel 
bir tanım kullanılmamıştır.

Ana harim ile ilgili olarak bulunan 
arşiv fotoğrafları ve raspa çalışmala-
rının verileri çakıştırılarak mevcut 
kalem işi bulgularına göre mekânsal 
bezemenin tamamlanması sağlıklı bir 
şekilde yapılarak, projelendirildi.

Restorasyon Projesi, Kararları  
ve Uygulaması:
Uygulamaya yönelik hazırlanan ve 
Koruma Kurulu’na sunulan restoras-
yon projesi arşiv belgelerine ve eserin 
verdiği izlerle çakıştırılarak hazır-
lanmış olan güvenilirliği uygulamaya 
mesnet olabilecek 19.yüzyıl restitüs-
yon projesine göredir. 

Bu çalışma kapsamında anılan 
caminin restorasyonunda asıl amaç 
mevcudu korumaktır. Bu doğrultuda 
da özgün dokunun korunurken; revize 
edilen ve tamamlanması yönünde karar 
alınan noktalarda yapılan uygulamala-
rın hem algılanabilir olmasına hem de 
mekan bütünlüğüne zarar vermeyecek 
şekilde olmasına özen gösterilmiştir.

Raspa çalışmalarının ardından ese-
rin genelinde farklı dokulara rastlansa 
da, her birinin dönem belgesi olduğu 
kabul edilmiş ve mevcut beden du-
varlarında boşalan derzlerde sağlam-
laştırma yapılmıştır. Bu arada beden 
duvarlarında özellikle köşe noktalarda 
çatlak alanlardaki malzemeler itinalı 
bir şekilde sökülmüş, daha sonra ha-
zırlanan özgün harç ile benzer nitelik-
teki yeni harç ile örülmüştür. 

Cami ana kütlesinde, bodrum kat-
ta, sonradan kapatılmış olan ayakla-
rın araları açılmış, zarar görmüş olan 
kemerlerin örgüsü tamamlanmıştır. 
Ortaya çıkan büyük ayakların ara-
larına ahşap kapı ve pencere konul-
muştur. Bodrum katın döşemesi, 
döşemede yapılan temizlik çalışmaları 
sırasında bulunan izlere dayanılarak 
tuğla ile kaplanmıştır. Tavanda ise, 
sağlamlaştırılan ve takviye edilen ki-
rişlerin üzeri daha önce başka bir veri 
bulanmadığı için düz ahşap kaplama 
ile kapatılmıştır. Duvarlar horasan 
sıva üzeri boyanmıştır (Şekil 23-24).

Ana harim katına ulaşmak için 
eklenmiş olan demir merdiven sökül-
dükten sonra, özgün tonoz sağlam-
laştırılmış, üzerine demir korkuluklu 
taş merdiven oluşturulmuştur. Özgün 
ana giriş kapısının üzerindeki boyala-
rın raspası yapıldıktan sonra ilaçlayıp 
sağlamlaştırılmıştır. Eksik ve bozuk 
alanların tamirinden sonra, alttan 
bulunan özgün rengine uygun bir 
renk ile boyanıp tekrar kullanılmıştır. 
Ana giriş kapısının direk son cemaat 
mekanına açılıyor olması nedeni ile 
giriş kapısının üzerine demir taşıyıcılı 
şeffaf (cam) bir saçak ilave edilmesi 
önerilmiş, Koruma Kurulu’nca da 
kabul edildiği için yerine yapılmıştır 
(Şekil 25).
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Encümen Arşivi’nden alınan 
fotoğraflara göre harim bölümündeki 
kemerli pencereler özgün detayına uy-
gun olarak söveli dikdörtgen pencereler 
olarak değiştirilmiş; harim bölümü üst 
kat içlikleri de fotoğraflardaki özgün 
detayına göre yapılmıştır (Şekil 26-27).

Mihrap ve duvar yüzeylerinde 
yapılan ince araştırma raspaları 
sonucunda ortaya çıkan kalem işi 
süslemelerinin de olduğu özgün sıva 
yüzeylerinde boşalmanın olduğu 
görülmüştür. Özgün kalem işi bulu-
nan yüzeyler koruma altına alındık-
tan sonra, boşalan sıva yüzeylerine 
enjeksiyon yöntemi ile sağlamlaştırma 
yapılmış; ardından kalem işi yüzeyler-
de mekanik ve kimyasal yöntemlerle 
yüzey temizliği yapılarak, temizlik 
çalışmalarından sonra, onaylı kalem 

işi projesine göre, mevcut kalem işleri 
korunurken, eksik bölümler orijinal-
den ayırt edilebilir yöntemler ile ta-
mamlanmıştır. Harim katında özgün 
döşeme kotuna göre, ahşap döşeme 
oluşturulmuştur (Şekil 28).

Mevcut ahşap çatı karkasından 
sağlam olan malzemeler seçilerek, 
temizlenmiş ve ilaçlanmıştır. Bu 
malzemeler tekrar kullanılarak çatı 
komple yenilendi. Harim kısmının 
tavanında ortaya çıkan pasalı tavan 
kurgusu aynen oluşturulan yeni 
karkas ve kaplama üzerine uygu-
lanmıştır. Giriş cephesi ve mihrap 
cephesinin eski fotoğraflara ve eserin 
verdiği izlere dayalı olarak hidrolik 
kireçli sıva ile sıvanmış, daha sağlık-
lı ve özgün görülen diğer cephelerde 
ise nim sıva uygulaması ile özgün 

Şekil 23. Bodrum Kat Uygulamadan Detay

Şekil 25. Bodrum Kat Uygulamadan 
Sonra Detay

Şekil 24. Bodrum Kat Uygulamadan Sonra

Şekil 26. Camii Genel Görünümü 
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taş tuğla örgü sistemi korunmuştur. 
Tüm cephelerdeki saçak altı silmesi 
doğu cephesindeki mevcut özgün 
kirpi saçak üzerine sıva silme deta-
yına uygun olarak tamamlanmıştır. 
Bu arada arşiv belgesine dayanarak 
pencerelerin eksik sıva söveleri de 
yapılmıştır.

Minare yüzeyindeki mevcut 
çimentolu onarımlar raspa edilmiş, 
gerekli görülen yerlerde sağlamlaştır-
ma yapılmış ve yüzey hidrolik kireçli 
sıva ile sıvanmıştır. Minareye çıkış 
içinse, restitüsyon projesinde öngörü-
len muvakkithaneden ulaşılan ahşap 

merdiven önerilmiştir. Petek kıs-
mındaki bozuk yüzeylerde de gerekli 
tamirler yapılmıştır. Mevcut şerefe 
korkulukları da temizlenerek kullanıl-
mıştır (Şekil 29-30).

Cami ile hamam arasındaki 
muhdes kalıntılarının yıkılmasıyla 
arka bahçeye geçiş sağlanmış, ayrıca 
ulaşılan bu alanda abdest alma ve wc 
sorunu çözülmüştür.

Minareye bitişik müştemilat, ana 
giriş kapısı saçağı ve yanındaki dük-
kan da yine onaylı projeye göre ahşap 
karkas olarak yeniden oluşturulmuş-
tur ( Şekil 31).

Şekil 27. Camii Içeriden Batı Cephesi 
(Restorasyon sonrası)

Şekil 29-30-31. Cami Genel Görünümü (sol), Minare Genel Görünümü (orta), Cami 
Caddeden Ana Giriş Cephesi (sağ) (Restorasyon sonrası)

Şekil 28.Camii Içeriden Mihrap Cephesi 
(Restorasyon sonrası)



88 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2014

KÂRGİR YAPILARIN KORUMA VE ONARIM 
ÇALIŞMALARINDA DOĞAL TAŞ ENVANTERİ 
HAZIRLANMASININ ÖNEMİ VE DÜNYA’DAN ÖRNEKLER 

Altınyayla İlçesi; Balboura arkeolojik siti ve anıt ağaçlarla ilgili alınmış 
Günümüzdeki koruma yaklaşımı, bugüne ulaşan “özgün” değerlerin müm-
kün olduğu kadar korunması, onarılması ve gelecek nesillere aktarılmasına 
yönelik olup bunun için tüm çalışmalar ve araştırmalar “koruma süreci” nin 
gerektirdiği aşamalarda ve nitelikte yapılmalıdır. 
Koruma süreci başlıca: araştırma, eseri tanıma-anlama-yorumlama, proje-
lendirme, uygulama, denetim ve sürekli bakım süreçlerinden oluşmakta; bu 
süreçlerin tamamında “Belgeleme” önemli bir yer tutmaktadır. Korumada 
ilk adım, belgelemenin ilgili tüm araştırma çalışmalarını içerecek ölçek ve 
ayrıntıda hazırlanmış olmasıdır.
Kârgir yapıların koruma ve onarım çalışmaları kapsamında yapılan teknik 
araştırmalar içinde en önemli olanlarından bir tanesi; özgün yapıda kulla-
nılan malzeme türlerinin ve bozulmaların bilimsel olarak tespitine yönelik 
yapılan çalışmalardır. Bu kapsamda, özgün yapıda kullanılan en önemli 
malzeme türü olan “doğal taşların envanteri”nin çıkarılması ve bunların gü-
nümüzdeki “korunmuşluk durumları” nın tespiti ile belgelenmesi esas teşkil 
etmektedir.
Yapıda kullanılan doğal taşların türleri, kökenleri, kullanım fonksiyonları, 
hasar ve bozulma durumları belirli bir ölçek dahilinde “Analitik Rölöve”lere 
işlenip belgelenmelidir. Ayrıca, koruma ve onarım çalışmaları kapsamında 
değiştirilmesi öngörülen ve günümüzde temini mümkün olmayan doğal 
taşların yerlerine kullanılabilecek alternatiflerinin bulunması da son derece 
önemlidir.
Bu çalışmada; tarihi kârgir yapıların koruma ve onarım çalışmalarına ışık 
tutacak olan, yapılarda kullanılan doğal taşların türlerinin, kökenlerinin ve 
günümüzdeki korunmuşluk durumlarının veri tabanı programlama dili ve 
coğrafi bilgi sistemi destekli bilgisayar yazılımları kullanılarak “web sitesi 
tabanlı” envanterinin oluşturulmasına dünyadan örnekler verilecektir. 

      ÖZET 

Serkan Angı1

1 Uzm.Yük.Müh. O. Serkan Angı, e-posta: angio@itu.edu.tr



89KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2014

KİREÇ ESASLI MALZEMELERDE GÖRÜLEN BOZULMA 
SEBEPLERİ VE ONARIM YÖNTEMLERİ1

THE DETERIORATION PROCESS OF LIME BASED 
MATERIALS AND REPAIR METHODS

Geleneksel yapı malzemelerinde görülen bozulmaların nedenlerinin 
anlaşılmasının, tarihi yapıların restorasyonları sırasında uygun müdahale 
yöntemlerinin belirlenmesi açısından gerekli olduğu bilinmektedir. Kireç esaslı 
harç ve sıvalarda görülen bozulmalar ve kusurların sebeplerinin araştırılması da 
bu sebeplerden gereklidir ve bu tespitler sonucunda malzemelerde ve yapılarda 
görülen tahribatlar en doğru şekilde durdurulabilir. Hasarların analizi, uygun 
onarım harçlarının üretilmesi ve sağlıklı bir restorasyon uygulaması için temel 
bir adım olsa da pratikte genellikle ihmal edilmektedir. Bu ihmal, özellikle 
onarım harçlarının özgün harç ile uyumsuzluklarına yol açabilmektedir. 
Kireç esaslı malzemelerde zamana bağlı olarak, çevresel etkenler, malzeme 
özellikleri ya da inşaat aşamaları ve işçiliğe bağlı olarak bir takım bozulmalar 
görülmektedir. Bu bildiride, kireç esaslı malzemelerde görülen bozulmaların 
sebepleri ayrıntılı olarak incelenecektir. Kireç esaslı harç ve sıvalarda görülen 
bozulmalara yönelik araştırma metodolojisinin nasıl olması gerektiği, alanda 
ve laboratuvarda izlenecek adımlar tanımlanacaktır. Sorunların teşhisi için 
kullanılan yöntemlerin tanımlanmasının ardından yapılarda izlenecek temel 
onarım yöntemleri ve onarım malzemelerinin seçimi ile ilgili değerlendirmeler 
sunulacaktır. 

Determination of the deterioration processes of traditional 
building materials is fundamental for achivements in restorations. 
Investigation of deterioration procedures of lime based mortars and plasters 
and factors causing them is a necessity for better repair applications. 
Analysis of deterioration of lime based materials is the first step that has 
to be accomplished for the production or proper repair mortars, however 
it is generally neglected in the restoration projects.This neglect may cause 
incompatibility of repairmortars and original mortars. Lime based materials 
may deteriorate as a result of enviromental effects, material properties and 
execution procedures or workmanship. In this paper, the reasons causing 
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the deterioration of lime based materials will be presented. The research 
methodology that has to be conducted for understanding the deterioration 
processes of lime based mortars and plasters will be identified and the 
steps that should be taken on site and in the laboratory will be determined. 
Following the diagnosis procedures, repair methods and materials will be 
evaluated.

Keywords: Lime based mortar , Deterioration, Repair methoods

  1. GİRİŞ
Geleneksel yapı malzemelerinde 
görülen bozulmaların nedenlerinin 
anlaşılmasının, tarihi yapıların resto-
rasyonları sırasında uygun müdahale 
yöntemlerinin belirlenmesi açısından 
gerekli olduğu bilinmektedir. Ki-
reç esaslı harç ve sıvalarda görülen 
bozulmalar ve kusurların sebepleri-
nin araştırılması da bu sebeplerden 
gereklidir ve bu tespitler sonucunda 
malzeme ve yapılarda görülen tahri-
batlar en doğru şekilde durdurulabi-
lir. Hasarların analizi, uygun onarım 
harçlarının üretilmesi ve sağlıklı bir 
restorasyon uygulaması için temel 
bir adım olsa da pratikte kimi zaman 
ihmal edilmektedir. Bu ihmal, özel-
likle onarım harçlarının özgün harç 
ile uyumsuzluklarına yol açabilmek-
tedir. (Van Hees ve diğ., 2004). Bu 
makalede, özellikle kireç esaslı harç 
ve sıvalarda görülen bozulma türleri 
ve sebepleri tanımlanmaya çalışılmış, 
tespit yöntemleri ve onarımları için 
yapılması gerekenler üzerinde durul-
muştur.

2. BOZULMA TÜRLERİ VE 
SEBEPLERİ 
Kireç esaslı malzemelerde zamana bağ-
lı olarak, malzeme özellikleri ve yapı 
tasarımına, inşaat aşamaları ve işçiliğe 
ve/veya çevresel etkenlere bağlı olarak 
bir takım bozulmalar görülmektedir.

2.1. Mazleme Özellikleri ve 
Yapı Tasarımı
Hem özgün tasarıma ait olan hem de 
sonradan yapılan onarımlarda kulla-
nılan malzemeler, yapının tasarımı ve 
detayları kireç esaslı harç ve sıva-
lardaki bozulmaları etkiler. Yapının 
strüktürel tasarımına bağlı olarak, 
yapıda meydana gelen oturmalar ve 
statik hareketler, harçlarda çatlakla-
ra ya da sıvaların dökülmelerine yol 
açabilmektedir. Cephelere yerleştiril-
miş paslanabilecek metal elemanlar, 
bakımları düzenli yapılmadığı zaman 
sıvalı yüzeylerde lekelenmelere neden 
olabilmektedir (Honeyborne, 1998, s. 
169) .Sıva altındaki metal elemanların 
korozyonu da sıvaların dökülmesine 
sebep olabilmektedir. (Şekil 1)

Yapıların sudan etkilenmesini 
engelleyen bir çatı detayı, ya da iç 
mekanları çevresel etkilerden koruyan 
bir düzenleme yapı malzemelerindeki 
bozulmaları azaltmaktadır. (Mau-
renbrecher, 1998, Ingham, 2009a,s. 
62).Ya da tam tersi; yoğun yağışlar 
sırasında, toprak zemindeki su miktarı 
artacağından, iyi bir drenaj sisteminin 
olmaması yapıya zeminden suyun ve 
bununla birlikte tuzların girişine sebep 
olabilecek ve tuz kristallenmeleri ile 
lekelenmeler ve diğer başka hasarlar 
oluşacaktır.

Duvar yüzeyleri görünüm ve daya-
nımlarını korumaları için genellikle 
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boyanmaktadır. Kireç badanası gibi 
geleneksel yöntemler, yüzey geçirgen-
liğini yok etmeden ve duvarın nefes 
almasını ya da kurumasını engelle-
meden yüzeyde bir koruma tabakası 
oluştururlar. Geçirgenliği yok eden 
modern sentetik boyaların kullanılma-
sı sonucunda ise, duvarda oluşan ne-
min kuruması engellenmekte ve boya 
tabakasının gerisinde tuzlar birikebil-
mektedir. Bu süreç, yüzeydeki sıva-
nın zayıflayarak, dökülmesine neden 
olmaktadır (Ingham, 2009a,s. 62).

Kalitesiz hammaddelerin kulla-
nımı, harç ve sıvaları olumsuz yönde 
etkileyen bir diğer faktördür. Yüksek 
oranda az-pişmiş ya da çok-pişmiş ki-
reç topakları içeren harçların dayanım-
ları yetersiz kalacaktır. Uygun olma-
yan agregaların kullanımı sonucunda 
ise rötre, çatlama, malzemenin ayrış-
ması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. 
Kireç harçlarına katılacak hayvan kılı 
ya da saman- kıtık gibi lifli katkıların 
uygun miktarda eklenmediği ve harç 
içerisinde iyi bir dağılım gösterme-
lerinin sağlanmadığı durumlarda da 
istenmeyen sonuçlar oluşmaktadır 
(Ingham, 2009a,s. 64).

2.2. İnşaat Aşamaları ve İşçilik
Günümüz koşullarında kireç esaslı 
malzemelerin onarımlarında deneyimli 
firma ve usta bulmak güç olabilmekte-
dir. Uygulamalarda sıva ya da harcın 
karıştırılması, kürlenme koşulları gibi 
etkenler harç ve sıvaların dayanım-
larını yakından ilgilendirmektedir. 
Bunlara ek olarak onarımlar sırasın-
da kullanılan iyi tasarlanmamış bir 
karışım, uygun olmayan malzeme 
seçimi ve kötü işçilik de bu bozulma-
ları arttırmaktadır (Ingham, 2009a,s. 
60). Sıvanın uygulanacağı yüzeyin 

uygulamaya hazır hale getirilmeden 
işleme başlanması, ya da arka yüze-
yin gerektiğinden fazla nemlendi-
rilmesi harcın uygulanan yüzeye iyi 
tutunmasını engelleyecektir. Dolgu 
harçlarında az miktarda bağlayıcı 
kullanılması düşük mukavemetli 
harçlar elde edilmesine sebep olacak-
tır. Bağlayıcının fazla miktarda kul-
lanılması ise rötre çatlaklarına neden 
olmaktadır. Karışıma fazla miktarda 
su katılması, hem mukavemeti dü-
şürecek hem de malzemeyi kuruma 
ve rötre problemlerine karşı daha 
eğilimli hale getirecektir. Karışımın 
hazırlanması sırasında, malzemelerin 
iyi karıştırılmaması da mukavemeti 
düşürmenin yanı sıra uygulama sıra-
sında, malzemenin iyi sıkışmamasına 
(örneğin hava boşluklarının kalması-
na) sebep olacaktır. Sıvalar, eğer çok 
kalın tabakalar halinde uygulanırsa 
sarkmaya ya da dökülmeye meyilli 
olacaklardır. Hidrolik olmayan kireç 
harçlarının kalın tabakalar halinde 
uygulanması, karbonatlaşma süre-
sinin uzamasına ve yeterli mukave-
metin ya da sertliğin oluşmasında 
gecikmelere sebep olacaktır. Karbo-
natlaşmaya bağlı olarak kirecin sert-
leşmesi hassas bir süreçtir ve harcın 

Şekil 1. Sıva Altı Metal Elemanların Paslan-
ması Sonucu Sıvada Görülen Dökülmeler
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kürlenme süresince, hızlı kurumadan 
(güneş ve rüzgâra bağlı olarak) ya da 
yoğun yağmur ya da don etkisinden 
korunması gerekmektedir (Ingham, 
2009a,s. 66).

2.3. Çevresel Etkenler
Çevresel etkenler tüm yapı malzemele-
rine zarar verdiği gibi, harç ve sıvaları 
da olumsuz olarak etkileyebilmekte-
dir. Yapıların farklı kısımları, farklı 
çevresel etkilere maruz kalabilmekte-
dir. Bu nedenle, yapıların farklı kı-
sımlarında, birbirinden farklı bozulma 
çeşitlerine rastlanmaktadır. Örneğin 
yapıların nemli kalan su basmanı, 
denizlik, silme, harpuşta gibi kısım-
larında tuz kristallenmeleri ve donma 
etkisine bağlı olarak yüzey erozyonu 
ve çatlaklar sıkça gözlemlenebilmekte-
dir (Ingham, 2009a,s. 66 , Şekil 2).

Harç ve sıvalara sebep olan doğal 
etkenleri 3 grupta toplayabiliriz (Rova-
niková, 2007,s.220);
 Fiziksel etkenler (mekanik etki-

ler, düşük ve yüksek sıcaklıklar (ısıl 
genleşme-büzülme çevrimleri, don-
ma-çözünme çevrimleri), kristallenme 
etkileri)
 Kimyasal etkenler (hava kirliliği, asit 

aerosolleri ile tepkime ve 
CaSO4.2H2O (kalsiyum sülfat di-
hidrat) ve CaNO3 (kalsiyum nitrat) 

oluşumları, hidroksit ve tuz çözeltileri 
(tuz kristallenme çevrimleri), organik 
maddeler) 
 Biyolojik etkenler (bitki köklerinin 

yarattığı basınç ve H2CO3 (karbonik 
asit) salgılaması ve iyon değiştirme 
etkisi, kara yosunu, su yosunu ve liken 
oluşumu, hayvan dışkıları sonucu 
oluşan kimyasal reaksiyonlar (nitrat 
bakterileri), mikro-organizmalar) 
Kimyasal reaksiyonlarda su, iki şekilde 
önemli rol oynamaktadır; Öncelikle su, 
buhar halinde kimyasal reaksiyonlara 
girmektedir. Çevresel ortamlarda yer 
alan ve aşağıdaki tabloda görülebilen 
bazı maddeler suda çözünerek yapılara 
zarar verebilmektedir (Tablo 1).

Şekil 2. Zemin Kotuna Yakın Kısımdaki 
Sıvalı Yüzeyde, Yapının Diğer Kısımlarına 
Göre Daha Fazla Görülen Bozulmalar

Madde                                                            Kimyasal bileşim

Gazlar                                                            CO2,SO2,SO3,NOX,H2S,HCl

Aerosoller                                                     Tuzlar ve asitler (H2SO3, H2SO4,NaCl)

Yağmur ve yer sularındaki iyonlar             SO4
-2, Cl-, NO3-, CO2agr, Mg+2

Tablo 1. Çevresel Ortamda Bulunan Yapı Elemanlarına Zararlı Bazı Temel Maddeler 
(Rovaniková, 2007,s.221).
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İkinci olarak da sıvı haldeki su, 
bir bileşenin başka bir bileşene doğru 
taşınmasına ve aralarında fiziksel bir 
ilişki kurulmasına sebep olmaktadır. 
Örneğin kılcal emme ile yeraltı sula-
rının kâgir duvarlarda yükselmesi ile 
ortamda mevcut olan ve suda çözü-
nebilen tuzlar, yüzeyi kaplayan sıva 
katmanlarına geçmektedir (Collepardi, 
1990,s.86). Tuz kristallenmelerinde 
sıcaklık değişimlerinin de rolü vardır. 
Bazı tuz kristalleri sıcaklık artışların-
da çözünürken, sıcaklık düştüğünde 
yeniden kristalize olmaktadır (Honey-
borne, 1998,s. 154).

Hava kirliliğinde bulunan karbon-
dioksit (CO2), kükürt (SOx) ve azot 
(NOx) gibi bileşiklerin nemli ortamlar-
da ya da yağışlarla birlikte karbonik 
asit (H2CO3), sülfürik asit (H2SO3), 
nitrik asit (HNO3) gibi asitlere dönüş-
mesi kimyasal ayrışmaların başlama 
noktasını oluşturmaktadır. Yapı mal-
zemeleri ile reaksiyona giren bu asitler 
sonucunda nitrat, sülfat ve karbonat 
gibi tuzlar meydana gelmektedir (Ho-
neyborne, 1998,s. 156, Maguregui ve 
diğ, 2008).

Karbonatlı yüzey malzemelerinin 
atmosferdeki sülfat ile etkileşmelerinin 
en temel hasar verici ürünü yüzeydeki 
alçı oluşumudur. Alçı oluşumu iki 

şekilde gerçekleşebilmektedir. Birinci 
reaksiyon zincirinde, bir ara faz olarak 
meydana gelen hemihidrat kalsiyum 
sulfit’in oksidasyonu-hidratasyonu ile 
kalsiyum sülfat dihidrat oluşurken (1), 
kalsiyumsülfat’ın direk oluşumu da 
meydana gelebilmektedir ((2),Teuto-
nico,1998,s.59;Zappia ve diğ,1994; 
Honeyborne, 1998,s. 156).

Yağmur suyuna açık yüzeylerde, 
yağmur suyu, kolay çözünebilmesi se-
bebiyle yüzeyde oluşan kalsiyum sülfa-
tı, yıkayarak yüzeyden uzaklaştırabilir. 
Ancak, yağmur suyunun yıkayamadığı 
kısımlarda, kalsiyum sülfat, alçı olarak 
kristalleşir ve yüzeydeki kirliliği tutar 
ve bunların sonucunda yüzeylerde özel-
likle kentsel alanlarda sıkça gözlem-
lenen siyah bir kabuk meydana gelir 
(Zappia ve diğ,1994).

Kireç harçlarını etkileyen bu 
bozulma mekanizması harç yüzeyinde 
iki farklı tabakanın oluşumu şeklinde 
gözlenmektedir. Yüzeyde, en dış kı-
sımda, alçı ve karbonlu parçacıklardan 
oluşan, kirliliğin biriktiği, ince bir 
siyah kabuk tabakası oluşurken, daha 
iç kısımda karbonat matrisinin kıs-
men çözüldüğü ve sülfatın oluşmaya 
başladığı ve dolayısıyla ayrışmaların 
görüldüğü bir diğer tabaka yer almak-
tadır (Sabbioni ve diğ, 1998). 
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Ortamdaki sülfat, hidrolik ya da 
çimento esaslı bağlayıcılarda, çok daha 
ciddi reaksiyonların oluşumuna sebep 
olmaktadır. Yüzeyde oluşan alçının, 
yağmur suyu ile daha iç kısımlara 
geçmesi sonucu, alçı ile hidrolik bağ-
layıcılar arasındaki etkileşim sonucu 
oluşan ettringite ve thaumasite tuzları 
ayrışmaları hızlandırmaktadır. Ett-
ringite ve thaumasite kristallerinin 
oluşumu, malzeme boşluklarında 
büyük gerilmeler yaratarak dökülme 
ve çatlaklara sebep olmaktadır. (Colle-
pardi, 1990,s.87; Zappia ve diğ, 199; 
Sabbioni ve diğ, 2001) ,(3)- (4)) Bu 
iki bileşenin oluşması sonucu neden 
olan bozulmalar, kabarmalar şeklinde 
makroskopik olarak da gözlemlenebil-
mektedir (Collepardi, 1990,s.90).

Ortamda sülfat bulunduğunun bir 
diğer göstergesi de yüzeylerdeki çiçek-
lenmelerdir (Collepardi, 1990,s.90). 
Bunun nedenlerinden biri yapıda 
kullanılan tuğlalar olabilir. Tuğlalar 
genellikle üretildikleri malzemeler 
sebebiyle sülfat içermektedir. Kılcal 
emme ile duvar içerisinde yükselen 
yeraltı suları ile çözünen CaSO4.2H2O 
(kalsiyum sülfat) ve Na2SO4.10H2O 
(sodyum sülfat) iyonları harç ve sıvala-
ra geçerler (Rovaniková, 2007,s. 221).

Harç ve sıvalardaki aşırı nitrat 

mevcudiyeti, organik nitrojeni nitrata 
çeviren bir bakteri hareketi sonucu 
oluşmaktadır. Nitratlar genellikle 
duvarların alt kotlarında ya da hayvan 
dışkılarının birikebileceği (kuş vb.) 
yatay yüzeylerle temas eden kısımlarda 
ortaya çıkmaktadır. Nitratlar suda çok 
kolay çözünür ve hidrat halde kristali-
ze olurlar (Rovaniková, 2007,s. 221).

Denize yakın bölgelerdeki yapı 
cephelerinde atmosferde bulunmasına 
bağlı olarak ya da buzlanmayı engelle-
mek için yol ve kaldırımlara sodyum 
klorür atılması sebebiyle, yapıların 
zemin kotlarında klorüre de rastla-
nabilir. Bu tuzların kristallenmeleri 
sonucu malzeme içinde oluşturdukları 
basınçtan ötürü, hasarlar meydana 
gelmektedir. Kristallenme yüzeyde 
meydana geldiğinde mekanik zararlar 
görülmemekle birlikte, yüzey kapla-
masının boşluklarında meydana gelir 
ise, malzemede ayrışmalara sebep 
olabilmektedir (Honeyborne,1998,s. 
154-155). Tuz kristallenmesinin sıva 
tabakası ile duvar arasında gerçek-
leşmesi sonucu ise, sıva tabakasının 
yüzeyden tamamen koptuğu görülmek-
tedir (Rovaniková, 2007,s. 222).Kireç 
esaslı malzemelere zararlı bazı tuzların 
oluşturdukları basınç kuvvetleri, Tablo 
2’de verilmiştir.
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Bazı organizmalar, yapı çevrele-
rinde yerleşerek kireç esaslı malze-
melerde biyolojik oluşumlara sebep 
olmaktadır. Bu oluşumlar, malzeme-
lerde fiziksel, mekanik ve kimyasal 
bozulamalara sebep olmaktadır. Duvar 
derzlerinde görülen bitki oluşumları, 
bu kısımlarda toprak birikiminin ve 
nemin bir göstergesidir (Honeyborne, 
1998,s. 168). Ağaç ve bitki kökleri 
duvar içlerinde büyüyerek çatlaklar, 
yüzey aşınması gibi fiziksel zararların 
oluşmasına neden olmaktadır. Bu gibi 
bozulmalar, yüzeyleri çevresel etkilere 
açık hale getirerek, diğer sebeplere 
bağlı bozulma süreçlerini de hızlan-
dırmaktadır (Caneva, 1991,s. 26). 
Yüzeyleri sararak büyüyen bitkiler 
nedeniyle, yüzeyler uzun süre nemli 
kalmaktadır. Bu durum yüzeyleri, 
akıntı-sızıntı ya da donma etkileri 
gibi birçok bozulmaya karşı açık hale 
getirmektedir (Ingham, 2009a,s. 67). 
Kimyasal bozulmalar ise, mantar, alg, 
liken ve bakteriler gibi organizmaların 
neden olduğu organik ya da inorganik 
asitler, şelat oluşturan maddeler, alka-
liler, enzimler ve pigmentler sebebiyle 
ortaya çıkarlar (Caneva, 1991,s. 27). 
Kireç harçları için en önemli durum-
lardan biri, aerobik organizmaların 
solunumu sonucu ortaya çıkan kar-
bonsioksitin (CO2), nemli ortamlarda 
karbonik aside (H2CO3) dönüşerek, 
üzerinde bulundukları yüzeyle etkileşi-
me girmesidir (Teutonico, 1988,s. 61, 
Caneva, 1991,s. 28, (5)).

Karbonik asit (H2CO3) kireçtaşı, 
mermer ve kireç harç ve sıvaların 
içerdiği kalsiyum ve magnezyum 
karbonatların çözünerek, karbonat-
lara göre daha kolay çözünebilen 
kalsiyum ve magnezyum bikarbonat-

ların oluşmasına sebep olur (Caneva, 
1991,s. 28, (6)- (7)).

Aynı şekilde kuş dışkıları ya da 
kuşların yapılara yuvalamaları sonucu 
meydana gelen zararlı asitler harç ve 
sıvalarda bu tür bir çözünmeye sebep 
olmaktadır (Ingham, 2009a,s. 67). 
Biyolojik oluşumlar cephelerde, çatlak 
oluşumu gibi fiziksel bozulmaların 
yanı sıra, renk değişimi, patina ve 
siyah kabuk oluşumu, aşınma, oyuk 
oluşumu gibi birçok hasara neden olur-
lar (Caneva, 1991,s. 34). 

Burada bir de yangın etkisinden 
bahsetmek gerekir. Yangınlar, kireç 
esaslı malzemelere zarar veren bir 
diğer etkendir. Yüksek sıcaklıklara ma-
ruz kalan kireç harçlarında çok önemli 
bozulmalar görülebilmektedir. Yangın, 
yüzeylerde çatlaklara, dökülmelere ve 
kireç harcının su kaybederek zayıfla-
masına sebep olabilmektedir. Yangına 
maruz kalmış, taşıyıcı kâgir bir duva-
rın dayanımında harcın zarar görmesi 
sebebiyle gözle görülür bir azalma 
olmaktadır (Ingham, 2009 b). Bunlara 
ek olarak, yangın sonucu oluşan renk 
değişiklikleri yapılara estetik açıdan da 
zarar verebilmektedir. Örneğin demir 
içeren agregalar 250-300 oC’de oksi-
de olarak yüzeyde kırmızı bir rengin 
oluşmasına sebep olabilmektedir 
(Ingham, 2009 b,s. 16). 550 oC’den 
yukarı sıcaklıklarda (özellikle 900 
oC’den sonra) ise kalsiyum karbonatın 
(CaCO3) dekompozisyonu ve kalsiyum 
oksite (CaO) dönüşümü söz konusudur 
(Honeyborne, 1998,s. 165).

Kireç esaslı malzemelerde görülen 
bozulmalar ve nedenlerine baktığı-
mızda başlıca bozulmaları, belirtileri 
ve olası nedenleri Tablo 3’te gösteril-
mektedir. 
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Bileşik                                                          Kristallenme kuvveti  (MPa)

CaSO4.2H2O                                                            28.2

MgSO4.2H2O                                                             10.5

Na2SO4.10H2O                                                           7.2

Na2CO3.10H2O                                                           7.8

NaCl                                                                              5.4

Tablo 2. Tuz Kristallerinin Basınç Kuvvetleri (Rovaniková, 2007,s.222).

Tablo 3. Kireç Esaslı Malzemelerde Görülen Bozulmalar ve Nedenleri (Ingham, 
2009a,s.61’dan geliştirerek).

Bozulma Belirti Olası nedenler

Strüktürel çatlak Genişliği 1mm’ den fazla olan 

derin çatlaklar

Strüktürel hareket                                                                                                               

Uygulama yüzeyinde hareket                                                                                                 

Mekanik etkiler                                                                                                  

Sıcaklık değişimleri, ısıl genleşme                                                            

Sert hava koşulları,donma çözünme 

çevrimleri

Rötre çatlağı Genişliği 0.5 mm den fazla olan 

ve sıva ve harç tabakalarının 

gerisine inmeyen çatlaklar

Bağlayıcı oranının fazlalığı

Uygun olmayan agrega seçimi

Uygun olmayan katkı (kıl)

Aşırı doygun alt tabaka ve ani 

kuruma

Alt yüzeyde yer alan boşluklar

Yüzey çatlağı Çok ince yüzeysel çatlaklar Fazla malalamak

Uygun olmayan kür koşulları

Bağlayıcı oranının fazlalığı

Düzensiz granülometri, ince agrega 

miktarının fazlalığı

Yüzey çatlağı, dökülme,-

renk farklılaşması

Ciddi yüzey kayıpları, kırmızı 

renk oluşumu

Yangın hasarı
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Ayrışma Oyuklar, boşalmalar, harç-

ta-sıvada tabakalanma ya da 

kabarma

Alt yüzeyin yeterince uygulamaya 

hazırlanmamış olması

Uygulama yüzeyinde hareket

Alt katmandan daha güçlü harç 

tabakası

Çok kalın bir tabaka uygulanması

Su emiliminin kontrol edilmemesi

Sızma/akıntı

Donma-çözünme hareketleri

Tuz kristallenmesi

Mekanik etkiler

Düşük mukavemet Zayıflık, gevreklik, yüzeyde 

tozlanma

Dış ortama uygun olmayan malzeme 

seçimi

Yetersiz bağlayıcı oranı

Yetersiz ve gelişigüzel karıştırma

Yetersiz sıkıştırma

Su emiliminin kontrol edilmemesi

Uygun olmayan kür koşulları

Sızma/akıntı

Tuz kristallenmesi

Tuzların kristallenmeleri ile oluşan iç 

gerilimler, Sülfat hareketi

Donma-çözünme hareketleri

Boya tabakasının dökül-

mesi

Boya tabakasında kabarma/

soyulma/ pul pul olma

Boya tabakasının arkasında sızıntı

Boya tabakasının arkasında tuz 

kristallenmeleri

Uygun olmayan/geçirgen olmayan 

boya kullanımı

Kireçsuyu ile yüzey tamiri

Lekelenme Yeşil, beyaz ya da siyah leke-

lenme

Organik oluşumlar

Hava kirliliğine bağlı yüzeyde tabaka 

oluşumu

Akmaya bağlı birikimler

Çiçeklenme

3. KİREÇ ESASLI HARÇ VE 
SIVALARDAKİ BOZULMALARA 
YÖNELİK ARAŞTIRMA 
METODOLOJİSİ
Kireç esaslı malzemelerin bozulma-
larının tespitini, alan ve laboratuvar 
çalışmaları yaparak 2 aşamalı olarak 
yapmak mümkündür. Yapılarda, harç 
ve sıva bozulmalarının tespiti için 

yapıya ait çizimler, daha önce yapılmış 
çalışmalar ve diğer kayıtların incelen-
mesi ile birlikte bir alan araştırması 
yürütülmelidir. Yürütülecek alan 
çalışması sırasında, yapıya giriş izni, 
güvenlik ve yapının kullanıcılarının en 
az şekilde rahatsız olması gibi konular 
dikkate alınmalıdır. Alan çalışmaları, 
malzemelere dokunma mesafesinde 
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yürütülmelidir. Bunun için gerektiğin-
de iskelelerden faydalanmak gerek-
mektedir. Bunun mümkün olmadığı 
durumlarda yer seviyesinden dürbün 
aracılığıyla bir görsel inceleme yapmak 
mümkündür. Örnek alınacak noktalar 
belirlenirken, strüktüre zarar veril-
memelidir (Ingham, 2009a). Örnek 
adedi, yapının büyüklüğüne, yapım 
tekniklerinin çeşitliliğine, birden çok 
yapım döneminin tespit edilmesi gibi 
durumlara bağlı olarak belirlenir. Sıva-
lar incelenirken, bir çekiç ya da metal 
çubuk yardımı ile yüzeye vurarak, yü-
zey ile adhezyonu zayıflamış ancak du-
vardan tam olarak ayrılmamış kısımlar 
tespit edilebilir. Bu tür zayıflıkların 
tespit edildiği durumlarda, zayıflayan 
malzemelerin yüzeyden kaldırılması 
ya da ileride düşme tehlikesine karşın 
gerekli koruyucu önlemlerin alınması 
uygun olacaktır (Ingham, 2009a). Sıva 
örnekleri alınırken, sıva tabakasını 
oluşturan bütün katmanların ve sıva-
nın uygulandığı yüzeyin incelenmesi 

gerekmektedir. Alan çalışması sırasın-
da örnek alınan yerler ve tespit edilen 
bozulmalar, cephe çizimlerine işlenme-
lidir. Alan çalışmalarını, laboratuarda 
yürütülen analiz çalışmaları izler. La-
boratuvar çalışmaları için gerekli örnek 
ağırlığı en az 20 g. dır. Bitirme yü-
zeyleri, boyalar ve yüzey kirliliklerinin 
analizleri için tüm yüzey katmanlarını 
temsil edebilecek nitelikte örnekler 
alınmalıdır (Teutonico, 1988,s.138). 
Örnek kalınlığı bu tabakaların çeşitli-
liğine bağlı olarak değişebilir. Örnekler 
toplandıktan hemen sonra ağzı kapalı 
torbalara yerleştirilip, etiketlenmelidir. 
Etiketler, örneklerin alındıkları yerler, 
açıklamalar, çizimler ve fotoğraflar gibi 
bilgileri içermelidir. Bu notlar, labora-
tuvar çalışmaları sırasındaki işlemlerin 
sağlıklı yürümesi için büyük önem 
taşımaktadır (Hughes ve Callebaut, 
1999). Bozulmaların araştırılması için 
alanda ve laboratuvarda yürütülecek 
çalışmalar için bir örnek liste Tablo 
4’te verilmiştir. 

Bozulma tipi Araştırma programı

Alan çalışması Laboratuvar çalışması

Strüktürel çatlak A1, A2, A3, A4 L1, L2, L3, L4

Diğer çatlaklar A1, A2, A3, A4 L1, L2, L3, L4

Zayıflamış/ayrışmış sıva A1, A3, A4 L1, L2, L3, L4

Düşük dayanımlı, yüzeyde pul 

pul olmuş-gevrek harç ya da 

sıva  

A1, A3, A4 L1, L2, L3, L4

Yangın zararı A1, A3, A4 L1, L2, L3, L4

Kaplamanın yok olması/düşmesi A1, A3, A4, A5 L1, L2, L3, L4, L5

Lekelenme A1, A3, A4, A6 L1, L2, L3, L4, L5

Tablo 4. Kireç Esaslı Malzemelerde Görülen Bozulmaların Araştırılması İçin
Alanda ve Laboratuvarda Yürütülecek Çalışmalar (Ingham 2009a’dan geliştirilerek )
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A1 Görsel analiz, çekiç ile vurarak yüzeyi kontrol etmek, duvar yapım tekniğinin araştırılması 
A2 Çatlak analizi, çatlakların derinliğinin ve genişliğinin ölçülmesi
A3 Çatlak çevresinin inceleme için arkadaki yüzeye kadar açılması, ve/veya optik gözlem kamerası ile 
inceleme (borescope)
A4 Harç/sıva örneği alma (sağlam kısımlardan ve bozulmaların olduğu kısımdan en az bir adet )
A5 Kaplama örneği alma (sağlam kısımlardan ve bozulmaların olduğu kısımdan en az bir adet )
A6 Lekelenme/kirlenme birikmelerinin olduğu kısımlardan örnek alma 
L1 Görsel ve stereo-mikroskop ile inceleme
L2 Polarize mikroskop ile inceleme
L3 Karışım oranlarının belirlenmesi (asit kaybı, elek analizi, kızdırma kaybı, ince kesit hazırlanması, 
XRD, SEM-EDX)
L4 Sülfat analizi
L5 Tuz analizi (spot testlerle kalitatif analiz, iletkenlik vb.)

4. SORUNLARIN TEŞHİS 
EDİLMESİ
Sorunların en doğru teşhisi için, 
alanda ve laboratuvarda yapılan tüm 
çalışmalar birlikte değerlendirilmeli-
dir. Mimari çizimler üzerinde hasar 
analizleri ve malzeme analizlerinin 
işlenmesi ile başlayan analitik çalışma-
lar, sorunların teşhisi için uygun olan 
yöntemlerle laboratuvar ortamında de-
vam etmelidir. Araştırmanın her aşa-
masında edinilen bilgiler ile bozulma 
nedenleri sistematik olarak en sağlıklı 
teşhise doğru indirgenmelidir.

4.1. Strüktürel Sorunlar
Kâgir yapılarda rastlanan derin ve 
geniş çatlaklar genellikle strüktürel so-
runlardan kaynaklanmaktadır. Ancak, 
bu değerlendirme sadece çatlakların 
görünüşlerine bakılarak yapılmamalı-
dır. Kimi strüktürler, 25mm ve daha 
fazla genişliğe sahip çatlaklar göz-
lemlenmesine rağmen, statik açıdan 
elverişsiz olarak nitelendirilmemek-
tedir. Eğer çatlağın oluşma sebebinin 
strüktürel nedenlere bağlı olduğu 
düşünülüyor ise, çatlakların hareketli 
olup olmadıklarının anlaşılmak için 
izlenmeleri gereklidir. Günümüzde bu 
tür gözlemler için çatlak monitörlerin-
den faydalanılmaktadır. Monitörlerle 
izlemede sağlıklı sonuçlar almak iki 

yıla yakın bir süreyi gerektirebilmek-
tedir (Mills, 1998,s.62; Ingham, 
2009a).

4.2. Rötre
Rötre, sıva katmanlarında oluşan 
ancak sıva tabakalarının gerisine 
kadar ilerlemeyen ince çatlaklara sebep 
olabilmektedir. Araştırmalar, yüksek 
bağlayıcı oranı, uygun olmayan agrega 
kullanımı ya da yetersiz lifli katkıların 
rötreye ve dolayısıyla çatlaklara yol 
açtığını ortaya koymaktadır.

4.3. Ayrışma–Dökülme 
Harç ve sıvalarda görülen ayrışma 
ve/veya dökülmeye yol açan sebep-
ler alandaki dikkatli incelemeler ve 
laboratuvar araştırmalarının birlikte 
değerlendirilmesiyle belirlenebilir. 
Alanda, sıva yüzeyinde yapılacak 
açmalar ile sıva tabakasının gereğin-
den kalın uygulanıp uygulanmadığı 
tespit edilebilir. Bu açmalar aynı 
zamanda, sıva tabakasının uygu-
landığı yüzeyde statik bir hareket 
olup olmadığına, ya da arka yüzeyin 
uygulamaya iyi hazırlanıp, hazırlan-
madığına yönelik incelemeler ya-
pılmasına da olanak sağlamaktadır. 
Sıva tabakasının gerisinde yer alan 
malzemelerde bir zayıflığa rastlan-
ması, o seviyede bir akıntı ya da za-
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rarlı reaksiyonların oluştuğuna işaret 
edebilmektedir. Laboratuvar ana-
lizleri sonucunda, sıva tabakasının 
dayanımın arka yüzeye göre fazlaca 
yüksek olup olmadığı, kullanılan 
malzemelerin ve işçiliğin kalitesi ya 
da bozulmaya sebep olan reaksiyon-
lar tespit edilebilmektedir.

4.4. Düşük Mukavemet
Düşük mukavemete yol açan sebeple-
rin nedenleri, laboratuvar analizleri 
sonucunda anlaşılabilir. Yetersiz 
oranda bağlayıcı kullanılması, uygun 
olmayan karışım oranları, uygulama 
sırasında malzemenin iyi yerleştirile-
memesi, karbonatlaşmanın tamamlan-
maması gibi sebepler harç ve sıvalarda 
düşük mukavemet gözlenmesine neden 
olmaktadır.

4.5. Yangın Zararı
Yangından zarar gören yapılarda harç 
ve sıvalarda genellikle ayrışma- dökül-
me, çatlama ve renk değiştirme gibi 
bozulmalar görülmektedir. Yüzeylerde 
yangın sonrası görülen siyahlaşma, 
yapı içerisinde bulunan ahşap kısım-
ların, tekstil ya da sentetik organik 
malzemelerin yüksek sıcaklıklarda 
dekompozisyonu sonucu, yüzeylerde-
ki karbon birikiminin bir sonucudur 
(Honeyborne, 1998,s. 165). Yine, 
demir içeren maddelerin oksidasyonu 
sonucu yüzeylerde geri döndüreleme-
yecek renk değişimi görülebilmek-
tedir. Kireç esaslı harç ve sıvaların 
kendilerinde de yüksek sıcaklıklarda 
dekompozisyonu sonucu ayışmalar, 
dökülmeler ve çatlaklar oluşmaktadır. 
Laboratuvarda yürütülecek inceleme-
ler ile bozulmaların malzeme yüzeyin-
den ne kadar derine nüfuz ettiği ve 
dolayısıyla zararın büyüklüğü tespit 
edilebilir.

4.6. Kirlilik-Lekelenme
Cephelerde kirlilik ve lekelenmenin 
birçok sebebi olabilmektedir. Hava 
kirliliği, kireçtaşı yüzeylerin bozul-
muş kısımlarının yağmur suyu ile 
yıkanması ile oluşan akıntılar, yer altı 
sularının yükselmesi, hidrolik kireç ya 
da portland çimentosu ile yapılan ta-
mirler, bakır ve alaşımlarının yağmur 
suları ile yıkanması ile oluşan lekeler, 
demir pası lekeleri, organik oluşumlar 
ve çiçeklenmeler, yüzeylerde lekelen-
meyi oluşturan ya da oluşmasına or-
tam hazırlayan sebeplerden bazılarıdır 
(Honeyborne, 1998,s. 162-163). Cep-
helerde kirlilik ve lekelenmelere neden 
olan bu sebepler alanda yürütülen 
çalışmalarda görsel olarak kolaylıkla 
tespit edilebilmektedir. Ancak, koru-
ma çalışmaları sırasında uygulanacak 
temizleme yöntemlerini belirlemek için 
görsel analizleri laboratuvar çalışma-
ları ile desteklemek doğru olacaktır. 
Örneğin, kirliliğin suda çözünebilir 
olup olmadığının bilinmesi yararlı bir 
bilgidir (Ingham 2009a). Bariz bir 
sebebi belirlenememiş kirlilik oluşu-
munun özelliklerinin anlaşılması için 
kirlilik tabakasının ve alt tabakanın 
laboratuvar ortamında analiz edilmesi 
gerekmektedir. Yüzeyin temizlik uygu-
lamasına dayanabilecek korunmuşluk 
durumunda olup olmadığı da göz ardı 
edilmemelidir.

5. ONARIM YÖNTEMLERİ
Malzemelerin özellikleri ve bozulma 
sebepleri belirlendikten sonra, resto-
rasyon uygulamaları sırasında kullanı-
lacak yöntem ve malzemelere yönelik 
sağlıklı karar vermek mümkündür. Bu 
kararları verirken disiplinerarası bir 
ekip çalışması gerekmektedir. Ayrıca, 
onarım malzemelerinin ve yöntemleri-
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nin, yapıların geneline uygulanmadan, 
ön denemelerinin yapı üzerinde kıs-
men yapılması ve sonuçların amaçla-
nan yönde başarılı olup olmadığının 
değerlendirilmesi gereklidir. Örneğin, 
karışımlarda kullanılması önerilen 
pigmentlerin kireç ile karıştırıldık-
larında ya da güneş ışınlarına maruz 
kaldıklarında amaçlanan durumu 
korumaları,su ile temas ettiklerinde 
akma yapmamaları önemlidir (BS EN 
13914-1, 2005 ,s.10). Onarımlar için 
bir iş programı hazırlanmalı, hava 
koşullarının uygulama için uygun 
olup olmadığı göz önünde bulundurul-
malıdır. Uygulamayı yapacak ekibin 
yetkinliği araştırılmalıdır. 

5. 1. Temel Onarım Yöntemleri
Onarımların, temel amacı, strüktürel 
durumu sağlıklaştırmak ve strüktürü 
çevresel etkenlere karşı korunaklı hale 
getirmektir. Temel onarım yöntemle-
rine ilişkin bir özet Tablo 5’te veril-
mektedir.

Çatlakların onarımına yönelik 
müdahaleler, çatlakların oluşma sebe-
bine, şekillenişine ve derinliğine göre 
belirlenmelidir. Çatlaklarda hareketli-
lik tespit edildiği takdirde, çatlakların 
tamirinden önce strüktürel durumun 
güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. 
Bunun için temellerin sağlamlaştı-
rılması, çatlakların dolgu harçları ile 
doldurulması, çatlakların dikilmesi, 
bazı noktalarda zemin ankrajlarının 
uygulanması gibi müdahaleler gereke-
bilmektedir. Hareket etmeyen ancak 
duvar boyunca devam eden çatlak-
larda çatlağın yeniden örülmesi ya 
da çatlağın iki kenarının paslanmaz 
çelik çubuklar ile birbirine bağlanması 
(agraflama) öngörülebilir. Çift cidarlı 
kâgir duvarların çekirdek kısımlarında 

meydana gelen boşluklar strüktürel 
problemler oluşturacağından, duvar 
cidarlarında belirli noktalarda açılacak 
inceleme noktaları ile çekirdek kısım-
daki harcın ayrışıp ayrışmadığı kontrol 
edilmeli ve gerekli görülen durumlarda 
çekirdek, enjeksiyon harcı ile sağlam-
laştırılmalıdır. Duvarın iki cidarının 
paslanmaz elemanlar ile bağlanması 
da gerekebilir (Mills, 1998,s.59-60). 
Derz boyunca devam eden ya da, sıva 
katmanları seviyesinde gözlemlenen 
çatlaklar için, derzleme yapmak ya da 
çatlamamış kısımlarda sıva yenileme-
si yapmak mümkündür. Enjeksiyon 
yapmak için pompalı ya da vakumlu 
sistemler kullanılabilir ancak özellikle 
hassas durumdaki duvarlarda bu işlem, 
yerçekiminin etkisinden faydalanacak 
ve duvara gereksiz basınç ve titreşim 
yansıtmayacak şekilde gerçekleştiril-
melidir (Ashurst, 1998a,s. 27-28).

Eğer malzemenin sağlamlığı konu-
sunda bir tehlike yok ise yüzeyde görü-
len kılcal çatlaklar kireç şerbeti (lime 
slurry) ile doldurulabilir. Sıvalarda 
zayıflamış, ayrışmış kısımlara rastlan-
dığında, uygulama yapılan alt yüzeye 
kadar malzemelerin kaldırılmasının 
ardından, yeniden uygun karışımlarla 
uygulama yapılması uygun olacaktır. 
Özgün malzemenin mümkün oldu-
ğunca yerinde kalmasını gerektiren 
özel durumlarda, kullanılan harç ya da 
sıvanın yerinde konsolidasyonu yapıl-
malıdır. Bunun için harç enjeksiyonu 
yapılması, reçine emdirilmesi, gerekli 
görülen yerlerde ayrışan katman ile 
arka yüzey arasında dübeller ile bağ-
lantı sağlanması gibi teknikler kullanı-
labilmektedir (Ashurst, 1998a,s. 18).

Derzlerde görülecek boşalmaların 
zaman içinde daha ciddi bozulmalara 
neden olacağı açıktır. Bu nedenle derz-
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Bozulma türü Onarım yöntemi 

Strüktürel çatlak Çatlak hareketinin olup olmadığı kontrol edil-

melidir. Eğer çatlak hareketsiz ise çatlak tamiri 

yapılmalı ve çatlak kapatılmalıdır. (Enjeksiyon, 

dikiş örgüsü veya agraflama)

Diğer çatlaklar Çatlak derinliğine bağlı olarak, çatlak çevresi 

temizlenmeli ve çatlak uygun bir onarım harcıyla 

doldurulmalıdır. (Enjeksiyon)

Yüzeyde kılcal çatlak Eğer sıva sağlam ise, çatlaklar kireç şerbeti ile 

doldurulmalıdır. Sıva zayıf ise, kaldırılıp, yenilen-

melidir. Koruma değeri var ise konsolidasyonu 

yapılmalıdır. 

Ayrışmış/dökülmüş harç ya da sıva  Zayıf malzeme kaldırılarak, yenilenmelidir. Bir 

dolgu harcı uygulaması gerekebilir. Koruma değe-

ri var ise konsolidasyonu yapılmalıdır.

Düşük mukavemet, gevrek ya da pul pul dökülen 

yüzey

Uygun bir onarım harcı ile kısmi yada bütünsel bir 

onarım gerekebilir. Bozulmaya sebep olan sülfat 

mevcudiyeti gibi durumların dikkate alınması ge-

rekmektedir. Tuz kirliliği varsa tuz çıkarma işlemi 

yapılmalı ve yüzey sağlamlaştırılmalıdır.

Yangın zararı Ciddi hasar gören kısımların kaldırılması ve yeni-

lenmesi gerekmektedir.  

Yüzey bozulması Bozulan yüzeyin kaldırılması ve bozulmaya sebep 

olan nedenler anlaşıldıktan sonra uygun malzeme-

ler ile yüzeyin kapatılması gereklidir. 

Lekelenme Yüzeydeki kirliliğin/birikimin, bozulmaya 

sebep olan nedenler anlaşıldıktan sonra uygun 

temizleme teknikleri kullanılarak kaldırılması 

gerekmektedir. 

Biyolojik oluşum Fırçalama yöntemi ile yüzeyden almak, bunun 

yeterli olmadığı durumlarda kimyasal temizliğe 

gitmek gerekmektedir. Odunsu bitkilerin ise el ya 

da aletler yardımı ile mekanik yöntemlerle temiz-

lenmesinin ardından, yeniden oluşumu engellemek 

için kimyasal uygulaması yapılmalıdır. 

Tablo 5. Kireç Esaslı Malzemelerde Görülen Bozulmaların Onarımında Uygulanacak Temel 
Yöntemler (Ingham 2009a’dan geliştirerek).
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lemelerin yapılması duvarların korun-
maları açısından önemlidir. Derzleme 
yapılmadan önce bozulan derzler 
dikkatle temizlenmelidir. Kabaca, 
derzlerin en az 2.5cm derinliğe kadar 
temizlenmesi gerektiği söylenebilir. 
Daha geniş derzlerde bu derinlik daha 
da arttırılmalıdır. Bazı durumlarda, 
derzlerin tamamen boşaldığı görülmek-
tedir. Bu gibi durumlarda, derz içinde 
derinlemesine bir temizlik yapılmalı 
ve derz, derzleme yapılacak nokta-
ya kadar el ile uygun harç karışımı 
ile doldurulmalıdır. Uygun olmayan 
onarımlar ile, gereğinden fazla sert ve 
geçirimsiz harçlarla doldurulmuş derz-
lerin temizlenmesi gerekmektedir. Bu 
işlem için dişli keskiler kullanılabilir. 
Temizleme işlemi sonrasında yeni harç 
ile maksimum ilişkiyi sağlayabilecek 
temiz ve düzgün bir yüzey elde edilme-
si önemlidir. Temizlenen derzler kuru 
ise, yeni derzleme uygulaması yapılma-
dan önce ıslatılmalıdır. Yeni harç, derz 
içerisine uygun el aletleri kullanılarak 
iyice yerleştirilmelidir. Derzleme, 
yapım tekniğine uygun bir biçimde 
bitirilmeli ve harcın yüzeyin geri kalan 
kısımlarına bulaşması önlenmelidir 
(Ashurst, 1998b,s. 86). 

Tuz birikimi olduğu tespit edilen 
yüzeylerde, tuz çıkarma işlemi yü-
rütülmelidir. Bunun için; yüzeye en 
uygun olacak şekilde ayarlanan bir 
süre boyunca, yüzey ıslatılmalı, daha 
sonra yüzeye tuz birikimini emecek 
bir hamur uygulanmalıdır. Hamur 
kuruduktan sonra yüzeyden alınmalı 
ve bu işlemler yüzeydeki tuz miktarı 
kabul edilebilir seviyeye ininceye kadar 
tekrarlanmalıdır. 

Yüzeylerde rastlanan kirlilik, pas 
lekesi ya da benzeri katmanlar uygun 
temizleme yöntemleri kullanılarak 
kaldırılabilmektedir. Ancak, örneğin 
demir malzemelerin su ve hava ile 
teması sonucu oluşan pas, kâgir yapı-
ların yüzeylerinde oluşabilecek en kötü 
lekelenmelerden biridir ve temizlenme-
si oldukça güç ve kimi zaman imkan-
sızdır (Honeyborne, 1998,s. 163). Bu 
sebeple pas oluşumunu engellemek için 
gerekli tüm önlemlerin alınması önem 
taşımaktadır. Bakım ve onarımı yapıl-
mamış demir yağmur olukları, pencere 
parmaklıkları, boyanmamış merdiven 
korkulukları bu tip lekelenmeye neden 
olacak yapı elemanlarıdır. Duvar içle-
rinde yer alan demir kenetler ve diğer 
metal elemanlar, kalın bir harç taba-
kasının içerisinde kaldıkları müddetçe 
paslanmayacaklardır. Bir çok açıdan 
yapıları korumak için önemli olan 
düzenli onarım ve bakım, yüzeylerin 
lekelenmelere karşı korunması açısın-
dan da son derece gereklidir. 

Yüzeylerde geçirgenliği olmayan 
bir tabaka/boya vb. uygulanmış ise, bu 
tabakanın kaldırılarak, yerine geçirgen 
bir yeni tabaka uygulanması yerinde 
olacaktır. Kâgir yapılarda, mekanik ve 
aşındırıcı yöntemlerden çok kimyasal 
yöntemleri kullanmak çoğu kez daha 
uygun olabilmektedir. Ancak temiz-
lik uygulamaları sırasında uygulanan 
yöntem ne olursa olsun, derz harçla-
rının ya da yüzeydeki sıvaların uygu-
lama sırasında zarar görmemesi esas 
amaç olmalı ve kim zaman yüzeyin 
tam olarak temizlenmemesi tercih 
edilebilmelidir. Birçok boya tabakası 
ya da grafitti standartlara3 uygun boya 

3 BS 3761:1995 “Specification for solvent-based paint remover” 
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çözücü solventler yardımıyla kaldırıla-
bilir. Yağ bazlı boyalar ise alkali esaslı 
temizleyicilerle yüzeyden alınabilir. 
Boyaların kaldırılması için yüzeye 
buhar uygulaması yapılabilir. Ancak 
kâgir yüzeylerde ısı tabancaları, duvar 
içerisindeki nem miktarını ani olarak 
değiştireceğinden, kullanılmamalıdır. 
Yüzeyden alınan graffiti, boya, bi-
tum, organik maddeler, kurşun içeren 
boyalar vb. içeren atıklar paketlenerek, 
doğaya zarar vermeyecek bir şekilde 
ilgili birimlere ulaştırılmalıdır (BS 
8221-1, 2000,s. 10 ).

Laser ile temizlik de dikkatle 
ve denemeler yapılarak kullanılma-
sı gereken bir yöntemdir. Biyolojik 
oluşumların özellikle dış ortamlarda 
engellenmesi için de en temel yöntem 
düzenli bakımdır (Caneva, 1991,s. 
118). Cephelere yerleşmiş kökleri el 
ya da alet yardımı ile mekanik olarak 
temizlemek, bu oluşumların yeniden 
meydana gelmesini engellemeyeceğin-
den, uygun bir biyosid uygulaması ile 
temizliğe devam edilmelidir (Caneva, 
1991,s. 124). Yüzeylerdeki diğer 
yaygın biyolojik oluşumların temizliği 
için belirlenecek yöntemler, yüzeyin 
korunmuşluk durumuna, bozulmanın 
cephedeki yoğunluğuna ve kullanıcak 
ürüne bağlı olarak değişebilir.

Ürünler spreyle uygulama, fırça-
lama veya jel uygulamaları şeklinde 
yüzeye tatbik edilebilirler. Kimyasal 
yöntemler uygulanmadan önce hafif 
bir fırçalama ile bozulmanın görül-
düğü kısımlar mekanik olarak temiz-
lenmelidir. Bu uygulama yapılırken, 
yüzeyi aşındırmamaya ya da biyolojik 
oluşumun içerdiği pigmentlerin yüzey 
tarafından emilmemesine dikkat edil-
melidir (Caneva, 1991,s. 131).

5.2. Onarım Malzemelerinin 
Seçimi
Onarım malzemelerinin seçimindeki 
temel kriter, seçilen malzemelerin 
fiziksel/kimyasal ve renk/doku gibi 
özelliklerinin özgün malzeme ile 
benzerlikler göstermesidir. Bunun 
yanı sıra, yapının estetik değerlerine 
zarar vermeden, zaman içerisinde daha 
yüksek dayanım özellikleri gösterecek 
seçimler de yapılabilir (Van Hees ve 
diğ, 2004).

Geleneksel harçlar, kireç ve agrega-
lar yanında tuğla kırığı ve tozu, eski 
harç ya da taş kırıkları, deniz kabuk-
ları, odun kömürü ya da lifler gibi çok 
çeşitli katkılar içermektedir. Harç ya 
da sıvaların özellikleri bu katkıların 
miktarı kadar boyut ve vaziyetleri-
ne göre de değişmektedir (Ashurst, 
1998b,s. 84). Agregaların boyut dağı-
lımları harçların hazırlık aşamasındaki 
karıştırma işlemini ve son performans-
larını etkilemektedir. Karışımlarda 
iri boyutlu agregaların gereğinden 
fazla kullanılması durumunda ortaya 
çıkacak çalışma zorluklarını aşmak 
için eklenecek su miktarı da artacak 
ve bu durum harcın kuruması sırasın-
da rötreye sebep olacaktır (Ashurst, 
1998b,s.85). Bu açıdan seçilecek 
malzemelerin özelliklerine dikkat edil-
melidir. Bu özellikler özgün harçlarla 
uyum gösterecek şekilde belirlenmekle 
birlikte kimi noktalarda standartlar-
da belirlenen test metodlarıyla des-
teklenmesi gerekmektedir. Örneğin, 
doğal puzolanik katkıların, puzolanik 
aktivite deneyleri önceden yapılmalı ve 
puzolanik altivitelerinin olup olmadığı 
anlaşılmalıdır (TS 25,2008). Kireç 
harçlarında kullanılacak kirecin, en az 
bir sene önce söndürülmüş ve bekletil-
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miş olması tercih edilmelidir. Karışım-
lara eklenecek, doğal liflerin kuru ve 
temiz olmalarına, bir yağ tabakası ile 
kaplı olup olmadıklarına dikkat edil-
melidir. Kullanılacak su temiz olmalı, 
asit, alkali ve diğer çözünmüş orga-
nik kartkılar içermemelidir (BS EN 
13914-1, 2005,s.10). Restorasyonlar-
da kullanılacak boyaların, geçirgen bir 
tabaka oluşturmasına ve yüzeyde bir 
film tabakası oluşturmamasına dikkat 
edilmelidir. 

Malzemelerin seçimi sırasında yerel 
kaynaklar araştırılmalı ve bu yönde 
seçimler yapılmalıdır. İngiltere’de 
restorasyonlarda kullanılmak üzere, 
günümüzde hala aktif olan kum ocak-
ları ve kireç üreticilerinin listelendiği 
rehberler hazırlanmıştır4,5. Bunun ül-
kemizde de oluşturulması restorasyon 

uygulamaları için büyük kolaylıklar 
sağlayacaktır. 

Onarım malzemelerinin seçimi 
sırasında özgün harç ile yakın özellik-
ler sağlayan malzemeler seçilebileceği 
gibi malzeme teknolojisinin güncel 
araştırmaları sonuçlarına dayanarak 
performans arttırıcı malzemelerin kul-
lanılması da düşünülebilir. Kireç esaslı 
malzemelerin bozulma faktörlerine 
karşı dayanıklılığı arttırabilecek bazı 
katkı maddelerinin kullanımı araş-
tırılmaktadır. Örneğin sodyum oleat 
(C18H33O2Na) katılan kireç harçlarının 
çevresel faktörlere ve donma-çözünme 
testlerine karşı dayanıklılığının arttığı 
tespit edilmiştir (Izaguirre,2010). Bu 
araştırmalar uzmanlarca yakından 
tekip edilmeli, değerlendirilmelidir. 

4 English Heritage, The English Heritage Directory of Building Sands and Aggregates, Donhead Publis-
hing, Shaftesbury,2000.
5 English Heritage, The English Heritage Directory of Building Limes, Donhead Publishing, Shaftes-
bury,2000.
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KARADENİZ BOĞAZI KALELERİ’NİN KORUMA SORUNLARI 
VE GARİPÇE KALESİ RESTORASYON PROJESİ

Bizans döneminde küçük köylerden oluşan Boğaziçi’nin asıl gelişmesi 
Osmanlı döneminde olmuş, 16. yüzyıldan başlayarak bölge hızla gelişmiştir. 
Boğaziçi yerleşmelerinin ve İstanbul’un korunması amacıyla Boğaz’ın her 
iki yakasında Bizans döneminden başlayarak çeşitli savunma yapıları inşa 
edilmiştir. Osmanlılar tarafından inşa edilen Anadolu Hisarı ve Rumeli 
Hisarı bugün de varlıklarını sürdürmektedirler. Çok sayıda araştırmaya konu 
olan bu yapıların yanı sıra, geçmişi 17. yüzyıla dek uzanan, ağırlıklı olarak 
18. yüzyılda inşa edilmiş bir grup kale daha vardır ki, bu yapılar hakkında 
araştırmalar sınırlıdır.

1624 yılında kuzeyden gemilerle gelen Kazaklar Sarıyer’de karaya çıkarak, 
Yeniköy’e kadar olan bölgedeki köyleri talan etmişlerdir. İncicyan, bu baskın 
ve talan nedeniyle Anadolu ve Rumeli kavaklarında birer kale yaptırıldığını 
kaydetmektedir. Rusya’dan gelen bu tür tehditlerin 18. yüzyılda da de-
vam etmesi üzerine 1769 yılında Boğaz’ın kuzey girişinde birkaç yeni kıyı 
bataryasının inşa edildiği bilinmektedir.

Avrupa yakasında Garipçe ve Asya yakasında Poyraz kaleleri, bu bölgede-
ki kalelerin en eskilerindendir. Her iki yapı, ilk olarak Macar asıllı Fransız 
topçu mühendis Baron de Tott tarafından 1773 yılında inşa edilmişlerdir. 
Garipçe ve Poyraz kaleleri, Baron de Tott’un yaptığı biçimleriyle kalmamış, 
1778’de Toussaint’in, 1785’de Lafitte-Clavé ve 1807’de General Sébas-
tiani’nin katkılarıyla yeniden düzenlenmişlerdir. Garipçe Kalesi, genel 
hatlarıyla 46x138m boyutlarında yığma kargir / taş bir yapıdır. Garipçe 
Koyu’nun kuzeyini kapayan bir dilin ucunda konumlanmaktadır. Bu özelliği-
yle üç yanıyla denizle çevrili olup, üç farklı kottan ve farklı açılardan atış 
olanağı sağlayan düzeni ile savunma tarihi açısından ilginç bir mimariye 
sahiptir. Düzgün bir geometrisi olmayan, arazinin özelliklerine ve savunma 
gereksinimlerine göre biçimlendirildiği anlaşılmaktadır.

Yığma yapı, genel olarak yeşil renkli volkanik bir taş ile inşa edilmiştir. 
Konumu itibariyle kale kuzeyden, Karadeniz üzerinden gelen sert ve soğuk 
rüzgara ve denize açık bir durumda olmasına bağlı olarak bünyesinde yoğun 
bozulma barındırmaktadır. Askeri mimarimizin önemli örnekleri olan Gar-
ipçe Kalesi ve diğer kalelerin koruma altına alınarak, özgün yapılarına göre 
onarılmaları gerekmektedir. Bu yönde bir örnek oluşturmak üzere, Garipçe 
Kalesi’nin mimari ve yapısal özelliklerinin irdelenerek, ilgili çevrelere aktarıl-
ması hedeflenmektedir.

ZET

Anahtar Sözcükler: Garipçe Kalesi, Karadeniz Boğazı Kaleleri, koruma sorunları

      ÖZET 

Kemal Kutgün Eyüpgiller1

1 Prof.Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, e-posta:eyupgiller@itu.edu.tr
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  1. GİRİŞ
Bizans döneminde tarım ve hayvancı-
lıkla geçinen küçük köylerden oluşan 
Boğaziçi’nin asıl gelişmesi Osmanlı 
döneminde olmuş, 16. yüzyıldan 
başlayarak bölge hızla gelişmiş ve 
daha yoğun yerleşilen bir alan haline 
gelmiştir. Boğaziçi yerleşmelerinin 
ve İstanbul’un korunması amacıyla 
Boğaz’ın her iki yakasında Bizans 
döneminden başlayarak çeşitli savun-
ma yapıları inşa edilmiştir (Çubuk, 
s.2). Sözkonusu savunma yapılarının 
yoğunlaşması yine Osmanlı dönemin-
de gerçekleşmiştir.

Bölgedeki fiziksel kalıntıları gü-
nümüze kadar gelen en eski kaleler, 
Bizans döneminde, bugünkü Anadolu 
Kavağı’nda inşa edilen Hieron (Eyice, 
s.72) ve Kalkedonyalılar tarafından, 
bugünkü Rumeli Kavağı’nda inşa 
edilen Serapion’dur. Osmanlılar 
tarafından inşa edilen Anadolu Hisarı 
ve Rumeli Hisarı ise, Boğaziçi’nin 
en önemli anıtları arasında bugün de 
varlıklarını sürdürmektedirler. Çok 
sayıda araştırma ve yayına konu olan 
bu yapıların dışında, geçmişi 17. 
yüzyıla dek uzanan bir grup kale daha 
vardır ki, bu yapılar, bu çalışmanın 
konusunu oluşturmaktadır.

2. KARADENİZ BOĞAZI KALELERİ
17. yüzyılda yaşanan Boğaziçi köy-
lerine yönelik saldırıları İncicyan ay-
rıntılarıyla anlatmaktadır. İncicyan’a 
göre 1624 yılında Donavis’ten gemi-
lerle gelen Kazaklar Sarıyer’de karaya 
çıkarak, Yeniköy’e kadar olan bölgede-
ki köyleri talan etmişlerdir. Haberin 
İstanbul’a ulaşmasıyla, askerlerin 
bölgeye gönderilmesi arasında geçen 
süre içerisinde de kaçmışlardır. İn-
cicyan, bu baskın ve talan nedeniyle 

Anadolu ve Rumeli kavaklarında birer 
kale yaptırıldığını kaydetmektedir 
(İncicyan, s.119).

Müller-Wiener ise, 1624’de başla-
yan Kazak saldırılarının sonraki yıllar-
da defalarca yinelendiğini, Rusya’dan 
gelen bu tür tehditlerin 18. yüzyılda 
da devam etmesi üzerine 1769 yılında 
Boğaz’ın kuzey girişinde birkaç yeni 
kıyı bataryasının inşa edildiğini yaz-
maktadır (Müller-Wiener, s.55).

Melling’in İstanbul ve Boğaziçi 
gravürlerinin yer aldığı “Voyage pitto-
resque de Constantinople et des rives 
du Bosphore” adlı kitabın metinlerini 
kaleme alan Barbié du Bocage (Boca-
ge), Boğaz kıyılarında yer alan kale 
ve bataryaların konumlarını ayrıntıla-
rıyla kaydetmiştir. Bocage’ın aktardı-
ğına göre güneyden kuzeye doğru ilk 
batarya Tarabya köyünde, ikinci ise 
Kireçburnu’ndadır. Büyükdere hattını 
savunan bu iki batarya, 1807’de 
istihkam albayı François Boutin 
yönetiminde, vezirlerden Çelebi 
Efendi tarafından yaptırılmıştır. Aynı 
adlı dağın eteklerinde yer alan Yuşa 
Kalesi, karşı kıyıdaki Telli Tabya 
ile karşılıklı ateş hattı oluşturmak-
tadır. 1795’de inşa edilen bu kaleler 
Fransız İstihkam subayı Monnier’nin 
eseridir. Biraz daha kuzeye yönelindi-
ğinde Anadolu ve Rumeli kavaklarına 
ulaşılır. Buralardaki kaleler 1783’de 
Fransız inşaatçı Toussaint tarafından 
yaptırılmış, 1794’de Monnier tara-
fından büyütülmüştür. Yukarıda sözü 
edilen, Bizanslılar ve Kalkedonyalılar 
tarafından inşa edilen kalelerin etek-
lerinde yer almaktadırlar. Başbakan-
lık Osmanlı Arşivi’ndeki 1782 tarihli 
bir belge “Kavak Hisarları yakınında 
tabya inşaatına amele ve malzeme 
masrafı”ndan söz etmekte, işlerin 
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tamamlanması için sorumlulara beş 
bin kuruş daha verilmesi ferman 
olunmakta, Hafız İbrahim’in adı 
“sermimarı sabık” olarak geçmektedir 
(Cevdet Askeriye, 3942). Bocage’ın 
adını verdiği Toussaint’in bu dönem-
de anılan yapı üzerinde ve olasılıkla 
Hafız İbrahim ile birlikte çalışmakta 
olduğunu düşünmek gerekir. 

Bocage’a göre, Rumeli ve Anadolu 
kavaklarının kuzeyinde iki kale daha 
vardır. İlki Avrupa yakasında Kara-
taşaltı noktasında Büyükliman’da, 
diğeri Asya yakasında Filburnu’nda-
dır. Bu kaleler, ilk olarak 1785’de, de 
Lafitte-Clavé ve Monnier tarafından 
batarya olarak inşa edilmiş, 1806’da 
aynı yerde Bocage’ın sözünü ettiği 
kaleler inşa edilmiştir. Bu yapılar, 
Fransız istihkam subayı Jousserant’ın 
planlarına göre, Mahmud Raif Efen-
di’nin emriyle inşa edilmişlerdir. Bu-
rada adı geçen Mahmud Raif Efendi, 
“Tableau des nouveaux Réglements 
pour le Nizam-Dgédid”in yazarıdır. 
III. Selim’in döneminde Boğaz tab-
yalarının müfettişliğini yapmış, III. 
Selim’i tahttan eden Yeniçeri ayaklan-
masının ilk kurbanlarından olmuştur. 
İsyandan kaçarken yakalanmış, 25 
Mayıs 1807’de Büyükdere’de öldürül-
müştür. 1795’de açılan Mühendis-
hane-i Berri-i Hümayun bünyesinde 
kurulan matbaada ilk basılan kitap-
lardan biri Mahmud Raif Efendi’nin 
1798 tarihli kitabıdır. Yine ona ait 
olan “Cedid Atlas tercümesi (1803)” 
aynı matbaada basılmıştır (“Mühen-
dishane Matbaası”, s.13).

Büyükliman ve Filburnu’ndan 
biraz daha kuzeye gidildiğinde karşı-
laşılan, Avrupa yakasında Karipçe ve 
Asya yakasında Poyraz kaleleri, Boca-
ge’a göre bu bölgedeki kalelerin en es-

kilerindendir. Her iki yapı, ilk olarak 
Baron de Tott tarafından inşa edil-
mişlerdir. Macar asıllı Fransız topçu 
mühendis Baron de Tott hakkında 
kaynaklar, ilk olarak 1755-1767 yıl-
ları arasında İstanbul’da bulunduğu-
nu bildirmektedir. İkinci dönemi ise 
1769 yılından 1774 yılına dek sür-
müştür. Söz konusu kaleleri bu yıllar 
arasında, olasılıkla 1770 Çeşme boz-
gunundan sonraki Boğaz’ın tahkimatı 
çalışmalarında gerçekleştirmiştir. 
Baron de Tott, anılarına yer verdiği 
kitabında bu kalelerin inşaatından da 
söz etmektedir (de Tott, s.122). Ne 
var ki,  Karipçe ve Poyraz kaleleri, 
Baron de Tott’un yaptığı biçimleriy-
le kalmamış, Bocage’a göre 1778’de 
Toussaint’in, 1785’de Lafitte-Clavé 
ve 1807’de General Sébastiani’nin 
(sonradan Fransız elçisi) katkısıyla 
yeniden düzenlenmişlerdir. 

Boğaz’ın, Karadeniz’le buluştuğu 
noktada yer alan son kaleler, inşa 
edilmeleri 1769 yılına dek uzanan 
Rumelifeneri Kalesi ile Anadolufeneri 
Kalesi’dir. İlk olarak Rum kökenli 
olduğu söylenen bir mimar tarafından 
projelendirilmiş, 1783’de Toussa-
int, 1785’de de Lafitte-Clavé ve son 
olarak 1794’de Monnier tarafından 
yeniden düzenlenmişlerdir. Yine de, 
bir süre sonra amacı karşılamadıkları 
düşünülerek, civarlarına bataryalar 
ilave edilmiştir. Bu bataryalardan 
biri Fener Burnu’nda, diğeri Papaz 
Burnu’ndadır (Bocage). 

Bocage, yukarıda verilen bilgilere 
ek olarak, o dönemde Boğaz’a girmek 
güç olsa da, savunma hattının Kara-
deniz kıyılarına dek uzatılmasının 
gerekli görüldüğünü yazmaktadır. Bu 
amaçla eski Fanaraki Burnu’nda Kila 
adıyla bir kale yapılmış (bugünkü Kil-
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yos) ve biraz uzağına birkaç batarya 
yerleştirilmiştir. Asya tarafında ise, 
Riva Kalesi ve çevresindeki bataryalar 
tesis edilmiştir (Bocage). Burada adı 
geçen Kila ya da Kilyos Kalesi’nin ilk 
inşa tarihi bilinmemektedir. Ceneviz-
lilerin inşa ettirdiği rivayeti vardır. 
Kilyos’la ilgili olarak, 17. yüzyıldaki 
Kazak saldırılarından bahseden Ev-
liya Çelebi, burada Yeniçeri otağları 
bulunduğunu belirtmektedir. Comte 
Aoreossey, 19. yüzyılda kaleyi gör-
müştür. Kalenin giriş kapısındaki 
yazıtında; “camiyi bir düştü tarihi bu 
hısn-ı dilkeşinşah-ı mahmdü’l kerem 
Kilyosu ma’mur eyledi 1197-1241” 
(1782-3/1825) yazmaktadır. Riva 
Kalesi’nin ise, 14. yüzyılda burada 
yer alan bir kalenin yerine 18. veya 
19. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır 
(Eyice, s.97).

Boğaziçi kaleleri için başvurulan 
önemli kaynaklardan biri de Başba-
kanlık Osmanlı Arşivi’dir. Bu arşivde 
Boğaziçi’ndeki kalelerin inşaatı veya 

onarımıyla ilgili bir dizi belge bu-
lunmaktadır. 1773 tarihli belgede, 
Boğaziçinde inşa edilecek kaleler için 
gerekli baruttan söz edilmektedir 
(Cevdet Askeriye, 2347). Bu barutun 
kayalık zeminde temel hafriyatı için 
kullanıldığını düşünmek gerekir. 
1793 tarihli belgede ise, Boğaziçi’n-
deki dokuz kalenin onarımı ile ilgili 
bilgiler mevcuttur (Cevdet Askeriye, 
2323). 1773 tarihli belgeden son-
raki dönemde kalelerin bitirildiği 
ve artık onarımlarının gerektiği 
anlaşılmaktadır. 1821 tarihli belge-
de Boğaziçi’ndeki beş tabyada inşa 
edilecek kışlaklardan söz edilmektedir 
(Cevdet Askeriye, 1864). Bu belge-
ler, sözkonusu kalelerin bir seferde 
tamamlanamadığını, sürekli yenile-
meler, onarımlar ile elden geçirilerek, 
geliştirildiklerini vurgulamaktadır.

Ele alınan kaleler açısından en 
önemli tarihsel kaynaklardan bir diğe-
ri 1838 tarihli Boğaziçi haritasıdır 
(Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, En-

Şekil 1. 
1838 Tarihli 
Haritaya 
Göre 
Karadeniz 
Boğazı 
Kaleleri 
(TSMA Env. 

9444)
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Şekil 2. 
Garipçe 
Kalesi 
Vaziyet Planı

vanter No.9444) (Şekil 1). Haritanın 
üzerindeki notta, Mekteb-i Harbiye-i 
Mansura’nın ikinci sınıf öğrencilerin-
den mühendis Kamil Efendi ile üçün-
cü sınıf öğrencilerinden mühendis 
İdris Efendi tarafından hazırlandığı 
yazılıdır. Anadolu tarafında İrva’dan 
(bugünkü Riva) Üsküdar’daki Fener-
bahçesi’ne kadar ve Rumeli tarafında 
Kilyos’tan İstanbul’daki Yedikule’ye 
kadarki sahillerdeki tersane koyları, 
Kağıthane ve Alibey köyleri, sahilin 
iki yakasındaki saraylar ve kasırlar, 
kale ve tabyalar ve kışlaklar Karade-
niz Boğazı’nın haritası olduğu belir-
tilen bu haritada resmedilmişlerdir. 
Harita üzerinde Fi hurre-i zilhicce 
1254 (1838) tarihi yer almakta, 
ölçeğinin 1/5000 Osmanlı zira ölçeği 
olduğu, ancak, ayrıca çizilmiş olan 
kalelerin resminin ise 1/100 zira öl-
çeği olduğu belirtilmektedir. Topkapı 
Sarayı Arşivi’nde bulunan bu haritada 
yerleri gösterilen ve planları verilen 

kale ve tabyaların isimleri şunlardır: 
Anadolu yakasında; Macar Kalesi, 
Anadolu Kavağı Kalesi, Alayburnu 
Kalesi, Poyraz Kalesi, Anadolu Feneri 
Kalesi, İrva Kalesi, Elmas Tabya. Ru-
meli yakasında; Telli Tabya, Ağaçaltı 
Tabya, Mezarburnu Tabyası, Rume-
li Kavağı Kalesi, Köybaşı Tabyası, 
Kireçburnu Tabyası, Rumeli Feneri 
Kalesi, Papazburnu Tabyası, Kilyos 
Kalesi, Karipçe Kalesi, Büyükliman 
Kalesi, Çit Tabya (Şekil 2).

3. GARİPÇE KALESİNİN   
MİMARİ ÖZELLİKLERİ 
Mekan Analizleri 
Garipçe Kalesi, genel hatlarıyla 
46x138m boyutlarında bir yapıdır 
(Şekil 3). Garipçe Koyu’nun kuzeyini 
kapayan bir dilin ucunda konumlan-
maktadır. Bu özelliğiyle üç yanıyla 
denizle çevrilidir (Şekil 4). Kalenin 
girişi batıdandır. Büyük ölçüde tahrip 
olmuş bir kapı açıklığından geçilerek 
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kalenin üst platformuna girilmek-
tedir. Giriş kapısının iki yanında 
olasılıkla girişi kontrol etmek amacıy-
la inşa edilmiş yapılara ait kalıntılar 
kısmen ayaktadır. Girişin güney ta-
rafında içerisine girilemeyen, olası-
lıkla cebehane / barut deposu olduğu 
düşünülen bir yapı kalıntısı daha 
vardır. Platform boyunca, sağda ve 
solda, eski çizimlerden varlığı öğreni-
len kışlak, cami ve depo gibi yapıların 
temellerinin üzerini örttüğü tahmin 
edilen toprak yığınları bulunmakta-
dır. Üst platformun denize kavuşan 
doğu ucunda tuğla dendanlar / atış 
delikleri yer almaktadır (Şekil 5). Atış 
deliklerine gelmeden önce, platfor-
mun altında yer alan kazamata inen 
uzun merdiven konumlanmaktadır.

Üst platformdan merdivenlerle 
tünele benzeyen bir koridora inilmek-
te, bu koridorun bitiminde kalenin 
kazamat bölümü yer almaktadır (Şe-
kil 6). Kazamat, denize, dolayısıyla 
düşman gemilerine olabildiğince geniş 
açıyla yönelme kaygısıyla kabaca bir 
S oluşturacak biçimde planlanmıştır. 
Denize yönelen dış duvarda çok sayı-
da atış deliği bulunmakta, bu delik-
ler farklı açılarla denize açılmakta, 
düşmana atış olanağı sağlamaktadır. 
Tonoz üst örtülü mekanın güneyinde 
alt kat kazamata ve alt platforma ula-
şımı sağlayan kapıya inen merdiven 
yer almaktadır. Kazamatın kuzeyinde 
bulunan bir açıklıktan birbiriyle bağ-
lantılı tonoz üst örtülü dört mekana 
geçilmekte, bu mekanların silah depo-

Şekil 3. 1838 Tarihli Haritada Garipçe Kalesi 
Planı (üzerinden çizilmiştir) (TSMA Env. 9444)

Şekil 4. Garipçe Kalesi Gravürü 

(Illustrated London News 1877)

Şekil 5. 
Garipçe 
Kalesi, Üst 
Platform 
Planı
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Şekil 6. 
Garipçe 
Kalesi, Alt 
Platform 
Planı

Şekil 7. Garipçe Kalesi, Denizden Görünüm Şekil 8. Garipçe Kalesi, Hasan Paşa 
Kulesi’nden Görünümü

su, ambar, koğuş gibi işlevleri olduğu 
tahmin edilmektedir.
 Üst kazamattan aşağıya inen mer-
diven, mevcut durumda kapalı olan 
huruç / çıkış kapısıyla sonlanmakta-
dır. Dışarıdan toprak altında kalan 
bu kapının sol tarafındaki bir başka 
kapıdan alt kat kazamatına girilmek-
tedir. Bu kazamat, tonoz üst örtülü 
tek bir hacimden ibarettir.

Alt platform, Kalenin denize en 
yakın olduğu bölümdür. Çok harap 
durumda olan perde duvarları üze-
rinde atış deliklerinin izleri zorlukla 
okunabilmektedir. Alt platformun 
devamında, düşman gemilerinin 
kaleye yaklaşmasını önleme amacıyla 
oluşturulduğu anlaşılan yapay burun 
bulunmaktadır.

Garipçe Kalesi, üç farklı kottan ve 
farklı açılardan atış olanağı sağlayan 
düzeni ile savunma tarihi açısından 
ilginç bir mimariye sahiptir (Şekil 
7). Poyraz Kalesi ile birlikte, Kara-
deniz’den Boğaz’a giriş yapan gemi-
lere geçişleri müddetince atış yapma 
olanağı sağladığı anlaşılmakta, ancak, 
bu düzeneğin işe yarayıp yaramadığı 
bu konuda herhangi bir kayıt olmadı-
ğından bilinmemektedir.

Cephe Analizleri 
Düzgün bir geometrisi olmayan, 
arazinin özelliklerine ve savunma ge-
reksinimlerine göre biçimlendirilmiş 
bir yapı olan Garipçe Kalesi, savunma 
amacına bağlı olarak yüksek ve kalın 
taş duvarlar, bu duvarlar üzerinde-
ki az sayıdaki mazgal pencereler ve 
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deniz yönünde düşman gemilerine 
yönelen çok sayıda dendan / atış deli-
ğinden oluşmaktadır. Beden duvarları 
arazinin belirlediği olanaklara göre 
en uygun biçimde planlanmış, kolay 
savunulabilir, Karadeniz Boğazı’ndan 
geçişleri kontrol etmeye müsait bir 
planlama hedeflenmiştir. Bu bağlam-
da, işlev gereği yalın bir cephe anlayı-
şı ortaya çıkmıştır (Şekil 8).

Yapım Tekniği ve Malzeme 
Analizleri 
Garipçe Kalesi, yığma kargir / taş bir 
yapıdır. Beden duvarlarında genel 
olarak yeşil renkli volkanik tüf bir 
taş çeşidi kullanılmıştır. Bu taşın ya-
kın ocaklardan elde edildiği tahmin 
edilmektedir. Dışta genellikle kesme 
taş örgü kullanılmış, içe mekanlarda 
taş + tuğla almaşık duvarlara yer ve-
rilmiştir. İçeride, taşın kimi zaman 
kaba yonu, kimi zaman moloz taş 
biçiminde kullanıldığı izlenmektedir. 
Tonoz üst örtü her yerde tuğla ile 
örülmüştür. Üst platformun denize 
bakan cephesinde yer alan dendanlar 
tuğla olmakla birlikte, bu örgünün 
geç dönem onarımına ait olduğu 
anlaşılmaktadır. 

4. GARİPÇE KALESİNDE 
BOZULMALAR

Dış Etkenlerden    
Kaynaklanan Bozulmalar
Garipçe Kalesi, denize açık konumu 
nedeniyle doğa tahribatına tamamen 
açıktır. Karadeniz’e açık bir konum-
da yer almasına bağlı olarak sürekli 
şiddetli rüzgar etkisindedir. Denize 
yakınlığı nedeniyle, dalgaların etkisi 
dışında, tuz da yapı taşlarının bozul-
masında etken olmuştur. 

Değişen savunma teknolojilerine 

bağlı olarak, askeri kullanımın sürdü-
ğü dönemlerde yapıya müdahalelerde 
bulunulduğu, güncel gereksinimlere 
göre kalenin yeniden biçimlendirildi-
ği ve bu müdahalelerin yapıya zarar 
verdiği anlaşılmaktadır. 20. yüzyılın 
sonlarına doğru Karadeniz Boğazı 
kalelerinin stratejik öneminin sona 
ermesinin ardından, Garipçe Kalesi 
de terk edilmiş, doğa ve insan tahri-
batına iyice açık hale gelmiştir.

Yokolan Yapı Bileşenleri
Ulaşılabilen çeşitli tarihi harita ve 
çizimler incelendiğinde, kalenin üst 
platformunda yer alan kışla binaları, 
cami ve depo gibi yapıların günümüze 
ulaşmadıkları anlaşılmaktadır. Bu 
yapıların kalıntılarının toprak altında 
kaldığı, yüzeysel bir kazı ile açığa 
çıkacakları tahmin edilmektedir. 
Kalenin köşegenlerinde var olduğu 
bilinen gözetleme kuleleri de günü-
müze ulaşmamıştır. Kütle ölçeğinde 
yaşanan bu kayıplar dışında yapı, 
genel bütünlüğünü büyük ölçüde 
korumaktadır.

Strüktürel Bozulmalar
Kalede izlenen en önemli strüktürel 
sorun kazamat üst örtüsünde görü-
len geniş yırtıktır. Tonozda yer alan 
bu açıklığın oluşumunun strüktü-
rel bir zafiyetten kaynaklanmadığı, 
buna doğa ve insan tahribatının yol 
açtığı düşünülmektedir. Nedeni ne 
olursa olsun, bu yırtık onarılmadık-
ça, üst örtünün gittikçe daha fazla 
zarar göreceği ve tonozun tamamı-
nın yıkımına yol açabileceği açıktır. 
Yapı genelinde, malzeme bozulmaları 
dışında taşıyıcı duvarlarda önemli bir 
strüktürel deformasyon gözlenmemiş-
tir. Ancak, günümüzde özellikle yapı 
taşlarında görülen deformasyonlar 
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yakın dönemde onarılmazsa, oluşacak 
kayıpların kalenin strüktürel yapısını 
olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.

Malzeme Bozulmaları
Yukarıda kısmen vurgulandığı gibi, 
yapının tamamında çeşitli etkenler-
den kaynaklanan malzeme deformas-
yonu ve kayıpları vardır. Rüzgar ve 
tuz cephe taşlarında ciddi bozulma-
lara yol açmıştır. Terk sürecine bağlı 
olarak, doğanın yanı sıra insan eliyle 
de vandalizm düzeyinde tahribat oluş-
tuğu anlaşılmaktadır. Kasıtlı tahrip, 
define arayışı ve benzeri eylemler taş, 
tuğla ve sıva üzerinde kapsamlı mal-
zeme bozulmalarına yol açmıştır.

Ek ve Değişiklikler
İlk yapılışının ardından yaklaşık 
30 yıllık bir süreçte üç kez elden 
geçirildiği bilinen Garipçe Kale-
si’nin, sonraki yıllarda da pek çok 
kez onarıldığı anlaşılmaktadır. Bu 
müdahalelere yol açan temel etken, 
yapının modern savunma teknoloji-
lerine uygun hale getirilmesi olduğu 
kadar, kalenin eskimesi de olmalıdır. 
Arşivlerde kayıt olmamakla birlikte 
kalenin top atışına maruz kalma 
ihtimali de düşünülebilir.

Bu kapsamda üst platformdaki 
taş dendanların tam olarak tespit 
edilemeyen bir tarihte tuğla olarak 
yenilendiği görülmektedir. Kazamat 
bölümünde iki atış deliğinin 1940’lı 
yıllarda büyütüldüğü, betonarme 
teknoloji kullanılarak, dönemin mo-
dern toplarına uygun hale getirildiği 
anlaşılmaktadır. 

5. RESTORASYON
Garipçe Kalesi’nin restorasyon 
sonrası alacağı işlev ilgili kurum-
lar arasındaki mutabakattan sonra 
belirlenecektir. Bu bağlamda, bu 
proje kapsamında sadece yapının 
yapısal restorasyonuyla ilgili kararlar 
alınmış, kalenin restore edilerek geri 
kazanılması hedeflenmiştir.

Öncelikle kalenin güneyinde yer 
alan niteliksiz geç dönem binalarının 
kaldırılması önerilmektedir (Şekil 9). 
Bu binalar kalenin özgün görünümünü 
perdelemekte, algılanmasını engel-
lemektedir. Kalenin özgün pek çok 
unsurunun açığa çıkartılması için ar-
keolojik kazı yapılması da zorunludur.

Kalenin beden duvarlarında ciddi 
taş kayıpları vardır. Bu bölümlerin 
restitüsyon çizimlerine göre bütün-
lenmesi gereklidir. Bu bütünleme, 

Şekil 9. Garipçe Kalesi, Restitüsyon Güney Cephesi
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yapının strüktürel dayanımı için de 
zorunludur. Aksi takdirde taş kayıp-
ları sürecek ve kale artan bir hızla 
yıkılma noktasına gelecektir. Dendan 
ve atış delikleri restitüsyona göre kıs-
men bütünlenmelidir. Bu kapsamda 
yapı taşlarının daha fazla dağılmasını 
önleyici müdahaleler yapılmalı, du-
varların üzeri koruyucu harç tabaka-
sıyla örtülmelidir.

Garipçe Kalesinin tüm cephele-
rinde ve iç mekanlarında yüzeyde 
karbon birikimi, botanik bozulma ve 
taş yüzeylerinde çatlaklar ve ayrış-
malar tespit edilmiştir. Bu nedenle, 
cephelerde yüzey temizleme, bitki-
lerden uzaklaştırma ve bütünleme 
çalışmaları yapılmalıdır. 

Günümüze ulaşmayan kışla 
binaları ile caminin tarihi harita ve 

planlardan yola çıkılarak elde edilen 
restitüsyonlarının, arkeolojik kazı 
sonrasında ortaya çıkacak buluntu-
larla büyük ölçüde uyum içerisinde 
olacağı tahmin edilmektedir. Resti-
tüsyona uygun olarak tahmini kon-
turları verilen temel kalıntılarının, 
kazı sonrasında yeniden değerlendiril-
mesi ve uygun görülmesi halinde bu 
temellerin konservasyonu yapılarak, 
korunması önerilmektedir (Şekil 10).

 Kazamat bölümünde öncelikle 
tonozda bulunan delik kilit örgü tek-
niğiyle yeniden örülmelidir (Şekil 11). 
Üst örtüde toprak tabakası kaldırılma-
lı, su izolasyonu uygulanarak tekrar 
toprak tabakası serilmelidir. Kazamat-
ta mekansal düzen restitüsyon çizimle-
rine göre yeniden canlandırılmalı, mal-
zeme konservasyonu yapılmalıdır. Bu 

Şekil 10. Garipçe Kalesi, Restitüsyon Kesiti 1

Şekil 11. Garipçe Kalesi, Restitüsyon Kesiti 2
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Şekil 12. Garipçe Kalesi, Restitüsyon Doğu Cephesi

bağlamda kapsamlı bir tuğla konser-
vasyon çalışmasına gereksinim vardır. 
Yapı genel olarak niteliksiz portland 
çimentolu eklerden arındırılmalıdır.

Kalenin gelecekteki işlevi ne 
olursa olsun, kültür turizmine hizmet 
edeceği, özellikle askeri mimarimi-
zin özgün bir yapısı olarak kendisini 
sergilemesinin uygun olacağı düşünül-
mektedir. Gelecekteki işlevinin asgari 
gereksinimlerini karşılamak amacıy-
la, kalenin üst platformunda küçük 
boyutlu bir ek bina tasarlanmıştır. Bu 
bina, ziyaretçi ve çalışanların temel 
gereksinimlerini karşılamaya yönelik, 
tuvalet, küçük bir kafe ve diğer servis 
hacimlerini barındıracaktır (Şekil 12).

6. DEĞERLENDİRME
Boğaziçi kalelerinin askeri birliklerin 
kullanımından çıktıktan sonra, kendi 
hallerine terk edildikleri izlenmekte-
dir. Halen askeri birliklerin kullanı-
mında olan kalelerin nispeten daha 
iyi korundukları söylenebilir. Diğer 
kaleler ise tahribata tamamen açıktır. 
İvedi restorasyona gereksinimi olan 
bu yapılara yerel yönetimin sahip 
çıkması gerekmektedir. Askeri mima-
rimizin değerli yapıtları olan Garipçe 
Kalesi ve diğer kalelerin bir an önce 
koruma altına alınarak, özgün yapı-
larına göre onarılmaları umudumuz 
devam etmektedir.
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MODERN MİMARLIK MİRASININ DÖNÜŞÜMÜNDE 
BASİT ONARIM UYGULAMALARI: KAYSERİ SÜMERBANK 
BEZ FABRİKASI İÇ VE DIŞ VAZİFE EVLERİ ÖRNEĞİ

Modern Mimarlık Mirasının kabulü, belgelenmesi ve gerektiği gibi 
korunmasının önündeki en büyük engeller genellikle çok yakın tarihli, çok 
fazla sayıda, birbirinden çok farklı ve çeşitli karakterde ve kamu yöneticileri 
ile kamuoyu tarafından miras olarak algılanmaz nitelikte oluşları biçiminde 
sıralanmaktadır. Bu nedenle bu yakın tarihli ve çoğunlukla esaslı onarım 
gerektirmeden kullanılabilecek durumdaki kültür varlıklarını ekonomik yapı 
stoğu olarak değerlendirmek ve sürekliliğini sağlamak büyük önem taşımaktadır. 
Bu bağlamda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5 Kasım 1999 
tarih ve 660 sayılı ilke kararında yer alan “Basit Onarım” uygulamaları çözüm 
olarak öne çıkmaktadır.

Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü olarak yeniden işlevlendirilen 
Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası Kompleksi’nde yer alan ve İç ve Dış 
Vazife Evleri olarak adlandırılan lojmanlar, 2013 ve 2014 yıllarında Kayseri 
KVK Bölge Kurulu’nun izniyle “basit onarım” geçirerek, öğrenci köyü olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu bildiri, bu süreçte yapılan uygulamaları ele 
almakta ve değerlendirmektedir.

SIMPLE REPAIR INTERVENTIONS IN THE RENOVATION OF 
MODERN ARCHITECTURAL HERITAGE CASE STUDY: SERVICE 
HOUSING OF THE KAYSERİ SÜMERBANK TEXTILE FACTORY

The most important difficulties in the recognition, documentation 
and the appropriate preservation of Modern architectural heritage may be 
summarized as their being too recent in date, too abundant in number, too 
wide-ranging and diverse in character and less well recognized by official 
organizations and by the general public. Thus, it is imperative that these recent 
heritage, which is generally in good enough condition to be used without major 
restoration implementations are evaluated as ready-to-use building stock, and 
economically sustained as such. The “Simple Repair” interventions defined in 
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  1. GİRİŞ
Modern ve/veya daha genel tanımıyla 
19.-20. yüzyıllara ait mimarlık ve 
sanayi mirasının kültür varlığı olarak 
kabulü ile korunması ve yeniden 
kullanımı, bu kapsama giren çeşit-
li yapı ve sitlerin hızla yaşlanması, 
uygun olmayan teknik ve yöntemlerle 
dönüştürülmesi veya kentsel dönüşüm 
ya da deprem riski gibi iyi tanımlan-
mamış gerekçelerle tamamen ortadan 
kaldırılması sonucu gün geçtikçe 
önemi artan ancak tanımı, termino-
lojisi, ölçütleri ve ilkeleri konusunda 
uzmanlar arasında bile fikir ayrılıkları 
bulunan bir konudur. (Baturayoğlu 
Yöney, 2014) 1960’lardan beri çeşitli 
vesilelerle gündeme gelmekle birlikte 
(Vanlaethem vd., 2005), mimarlık 
tarihinin ikonik örnekleri dışında bu 
mirasın bir bütün olarak ele alınma-
sı 1988’de kurulan DOCOMOMO 
(DOcumentation and COnservation of 
buildings, sites and neighborhoods of the 
MOdern MOvement) International ör-
gütünün 1990 Eindhoven Konferansı 
sonrası yayınladığı bildirge ile ger-

çekleşmiştir. 1987 yılında UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne (WHL) giren 
ilk Modern Mimarlık örneği, 445 
numarayla kabul edilen Luigi Costa ve 
Oscar Niemeyer’in 1956-1960 yılları 
arasında Brezilya’nın yeni başkenti 
Brasilia’da inşa edilen yönetim yer-
leşkesi olmakla birlikte, günümüzde 
listede bu mirasın yeterli biçimde 
temsil edilmediği açıktır. 

Bu gelişmeleri izleyen Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 9 
Eylül 1991 tarih ve R91 sayılı “20. 
Yüzyıl Mimarlık Mirasının Korun-
ması” başlıklı tavsiye belgesi ise, “20. 
yüzyıl mimarlığını Avrupa’nın tarihi 
mirasının ayrılmaz bir parçası olarak 
görmekte ve önemli ögelerinin korun-
ması ve düzenlenerek geliştirilmesi-
nin, mimari mirasın bir bütün olarak 
korunması için öne sürülen aynı amaç 
ve ilkelere hizmet ettiğini” vurgula-
maktadır. Bu mirasın tanınması ve 
korunmasında öne çıkan sorunlar, 
yapı ve yapı gruplarının “çok yakın ta-
rihli, çok fazla sayıda, birbirinden çok 
farklı ve çeşitli karakterde ve kamu ör-

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

the Principal Decision of the High Commission on the Conservation of Cultural 
Property in Turkey, numbered 660 and dated November 5, 1999, provides an 
appropriate solution for the valorization of this type of heritage.

Some of the in service housing of the former Kayseri Sümerbank Textile 
Factory Complex, which is under transformation through adaptive re-use 
projects as the Sümer Campus of Abdullah Gul University, were renovated 
through a “simple repair” intervention in 2013 and 2014 with the permission of 
the Kayseri Regional Commission on the Conservation of Cultural Property, and 
are now used as the student village. This paper summarizes and evaluates the 
interventions, which have been carried out during this process.
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gütleri ve kamuoyu tarafından miras 
olarak algılanmaz nitelikte” oluşu 
olarak özetlenmekte ve “bu mirası 
korumak konusunda gösterilecek ilgi 
eksikliği[nin], Avrupa bilincinin bu 
dönemine ilişkin olarak geri dönül-
mez kayıplara yol açacak ve gelecek 
nesilleri bu dönemden yoksun bıra-
kaca[ğı]” belirtilmektedir. Bu açıkla-
malara dayanarak, aralarında Türki-
ye’nin de bulunduğu üye ülkeler, “20. 
yüzyıl mimarlığının tanımlanması, 
çalışılması, korunması, restorasyonu 
ve bunlara yönelik kamuoyu oluşturul-
ması için aynı belgede yer alan ilkeler 
kapsamında ve yapılı mirası koruma 
alanındaki genel politikalarının parça-
sı olarak stratejiler geliştirmeye ve özel 
önlemler almaya” davet edilmektedir.

Ülkemizde 1983 tarih ve 2863 
sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Ya-
sası uyarınca yapı yaşının temel ölçüt 
olarak öne sürülmesi ve bu kapsamda 
yalnızca 19. yüzyıl sonuna kadar inşa 
edilmiş yapı ve sitlere kültür varlığı 
statüsü tanınması, “kültür varlı-
ğı” ve “miras” kavramlarının henüz 
yerleşmediğinin en önemli kanıtıdır 
(Salman vd., 2013). Daha geç tarihli 
eserler için ek kavramlar geliştiril-
miştir: Bakanlık tarafından gerekli 
görülen, tescilli bir sit alanı içinde yer 
alan ve Kurtuluş Savaşı ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli 
tarihi olayların gerçekleştiği yerler de 
aynı yasanın 6. maddesi kapsamın-
da kültür varlığı statüsünde koruma 
altına alınabilecek yapı ve sitler olarak 
tanımlanmıştır. Kültür Varlıklarının 
Koruma Yüksek Kurulu’nun 1999 
tarih ve 662 sayılı ilke kararı ise, 
kamu kurum ve kuruluşlarınca kul-
lanılan ve yapıldığı dönemin mimari 
özelliklerini taşıyan yapılar ile erken 

Cumhuriyet Dönemi yapılarının da bu 
kapsamda değerlendirilmesine olanak 
vermektedir. (Baturayoğlu Yöney, 
2011; Baturayoğlu Yöney vd., 2013)

Genel olarak diğer ülkelerde de 
farklı tarihsel çerçevelerle tanımlanan 
daha eski dönemlere ait yapılar için 
geçerli olan ölçüt ve ilkelerin, 20. 
yüzyıl ve/veya Modern Mimarlık Mira-
sına da uygulanması için herhangi bir 
engel bulunmamaktadır. Ancak “19. 
yüzyılın sonunda dek” inşa edilmiş ya-
pıların kültür varlığı olarak tescilinin, 
daha genç yapılara göre daha kolay ol-
duğu öne sürülebilir, çünkü bu yapılar 
için yasa ve ilke kararında tanımlanan 
ek gerekçelerin ilgili koruma bölge ku-
rullarınca uygun görülmesi gereklidir. 
Aslında 19. ya da 20. yüzyıl gibi ta-
mamen takvime dayalı olarak rastgele 
çizilmiş sınırlamaların zaten herhangi 
bir mimari ya da sanatsal dayanağı 
yoktur. Mimari nitelikleri sınıflamak 
ve değerlendirmek, seçki ve korumaya 
yönelik olarak yeni ek ölçüt ve ilkeler 
geliştirmek için üsluba dayalı bir sis-
tem geliştirmek daha uygundur. Ancak 
uygulamada kolaylık ve açıklık sağ-
lanması bakımından bu üsluba bağlı 
değerlendirmelerin, ülke/bölge bazında 
yeniden tarihsel dönemlere bağlanması 
gerekli olabilir. Ölçütler değerlendiril-
diğinde, özgünlüğün göstergesi olarak 
algılanan eskilik Modern Mimarlık 
Mirası için olumsuz bir gösterge haline 
gelirken, zaman içinde işlev kaybı, uy-
gun olmayan müdahaleler gibi neden-
lerle bozulan yapısal bütünlük ise daha 
eski yapılarda olduğu gibi ele alınmalı 
ve özgün tasarım fikrinin sürekliliği-
nin sağlanmasının, özgün malzeme ya 
da yapı elemanlarından daha önemli 
olduğu kabul edilmelidir (Baturayoğlu 
Yöney, 2014).
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2863 sayılı yasada yer alan iki ayrı 
bent ise 20. yüzyıl mimarlık ve sanayi 
mirası göz önüne alındığında sorun 
oluşturabilir niteliktedir: 6. maddenin 
ilk bendindeki, “koruma kurullarınca 
mimari, tarihi, estetik, arkeolojik ve 
diğer önem ve özellikleri bakımından 
korunması gerekli bulunmadığı karar 
altına alınan taşınmazlar, korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı sayıl-
mazlar” ibaresi, kültür varlığı nite-
liği taşısalar bile ilgili bölge kurulu 
tarafından tescillenmeyen yapıların 
dönüştürülmesi ve ortadan kaldırıl-
masına yasal olanak sağlamaktadır. 
Bölge kurullarının yapısı göz önüne 
alındığında, mimari ve/veya kent-
sel koruma alanında uzman üyesi 
bulunmayan kurullara bu yetkinin 
verilmesinin sakıncalı olduğu açıktır 
ve kültür varlığı niteliği taşımakla 
birlikte tescillenmeyen yapıların 
ortadan kaldırılmasını destekler 
niteliktedir. 7. maddede yer alan 
diğer bent ise “devletin imkanları göz 
önünde tutularak, örnek durumda 
olan ve ait olduğu devrin özelliklerini 
yansıtan yeteri kadar eserin” korun-
ması gerekli kültür varlığı olarak 
belirlenmesini yeterli görmektedir. 
Her ne kadar “devletin imkanları-
na” bağlanarak açıklansa da “yeteri 
kadar” ifadesinin elbette herhangi bir 
bilimsel ya da nesnel dayanağı veya 
ölçüt olarak kullanılabilirliği yoktur. 
Ülkemizde tescil aşamasında kulla-
nılan bir puantaj sistemi de mevcut 
olmadığından, kültür varlığı olarak 
önerilen veya bu statüdeki yapıları 
karşılaştırma ya da hangisinin daha 
değerli olabileceği belirleme olanağı 
da bulunmamaktadır. Yasada bir 
önceki bentte yer alan ve bakanlığın 
koordinatörlüğünde “ilgili ve faaliyet-

leri etkilenen kurum ve kuruluşların 
görüşünün alınmasını” gerekli kılan 
ibare bu bağlamda bir ölçüde faydalı 
olabilirse de, “yeteri kadar” ifadesi 
çoğu zaman kültür varlığı niteliği 
taşıyan yapıları tescilden düşmek 
için yararlanılabilen bir “korumama” 
bahanesine dönüşebilmektedir. 20. 
yüzyıl mimarlık ve sanayi mirasının, 
Avrupa Konseyi’nin R91 sayılı bil-
dirgesinde de vurgulandığı gibi yakın 
tarihli, çok sayıda, farklı nitelikte ve 
kamuoyu tarafından kültür varlığı ya 
da miras olarak algılanmaz nitelikte 
olması, sürekli niteliksiz dönüşüm ve 
yok olma tehdidi altında kalmasına 
neden olmaktadır.

2005 tarih ve 5366 sayılı Yıp-
ranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 
Varlıkların Yenilenerek Korunması 
ve Yaşatılarak Kullanılması Hak-
kındaki yasa ile yine 2005 tarih ve 
5393 sayılı Belediyeler yasası ve 
2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkındaki yasa, tarihi kentsel alan-
ların kontrolsüz ve rant odaklı dönü-
şümüne olanak vermiştir. Özellikle 
19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüz-
yıla tarihlenen kent ve sanayii alan-
larının kültür varlığı ve/veya miras 
niteliğinin kamuoyu, yerel yöneticiler 
ve hatta konunun uzmanları arasın-
da halen tartışılması, korunmalarını 
güçleştirmektedir. Bu bağlamda 
yapıların günümüz statik, güvenlik 
ve fiziksel çevre kontrolü standartla-
rına uydurulması yönündeki yönetim 
ve kullanıcı talepleri de sorun oluş-
turmaktadır. Oysa daha eski tarihli 
yapılar konusunda böyle bir beklenti 
bulunduğunu söylemek güçtür. Bu 
yapıları kullanım bakımından yeni 
yapı gibi ele alırken, aynı zamanda 
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tarihi olduğu genel geçer olarak kabul 
edilen kültür varlıkları için uygun 
ölçüt ve koruma-onarım yöntemlerini 
uygulamaya çalışmak bir ikilem ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Aslında 
deprem güvenliği ve fiziksel çevre 
kontrolü ile ilgili yasa ve yönetmelik-
ler genel olarak kültür varlığı statüsü 
ve/veya niteliği taşıyan yapıları kap-
sam dışında bırakmaktadır (Salman 
vd., 2013). Dolayısıyla 20. yüzyılda 
inşa edilmiş ve/veya Modern Mimar-
lık Mirası niteliği taşıyan yapıları 
bu standarda sokmak için herhangi 
bir neden bulunmamaktadır. Ancak 
bu durumun uzmanlar, yöneticiler 
ve kamuoyuna duyurulması gerek-
lidir. Aksi takdirde uygun olmayan 
müdahaleler ve betonarme onarımı 
ve güçlendirmesi ile dış kabukların 
ısı kontrollü hale getirilmesine göre 
daha çabuk ve ekonomik bir çözüm 
olarak kabul edildiği için sık rastla-
nan, ancak özgün yapıyı tamamen or-
tadan kaldırdığı için aslında koruma 
ve onarım kapsamında bir müdahale 
olarak ele alınması mümkün olma-
yan yeniden yapım (rekonstrüksiyon) 
uygulamaları sonucu bu döneme 
ait yapıların hızla tahrip olması ve 
ortadan kalkmasının önüne geçmek 
mümkün olamayacaktır.

Kamu yöneticileri ile kamuoyunu, 
bu yakın tarihli ve çoğunlukla esaslı 
onarım gerektirmeden kullanılabile-
cek durumdaki kültür varlıklarını, 
ortadan kaldırmak yerine ekonomik   
bakımdan yapı stoğu olarak değerlen-
dirmeye ve sürekliliğini sağlamaya 
teşvik etmek büyük önem taşımakta-
dır. Bu bağlamda 2863 sayılı Kültür 
Varlıklarını Koruma Yasasına bağlı 
olarak Kültür Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’nun 5 Kasım 1999 

tarih ve 660 sayılı İlke Kararı uyarın-
ca tanımlanan “basit onarım”, uygun 
bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. 
İlke Kararının (2) numaralı maddesi 
altında onarım, “yapının yaşamını 
sürdürmeyi amaçlayan, tasarımda, 
malzemede, strüktürde ve mimari 
ögelerde değişiklik gerektiren müdaha-
leler” biçiminde tanımlanmaktadır. Bu 
madde kapsamında (a) başlığı altında 
tanımlanan basit onarım ise, “yapıla-
rın; ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş 
vb. çürüyen yada bozularak eksilen 
mimari ögelerinin, özgün biçimlerine 
uygun olarak aynı malzeme ile değiş-
tirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, 
kaplamaların, renk ve malzeme uyumu 
sağlanarak, özgün biçimlerine uygun 
olarak yenilenmesi” şeklinde tarif 
edilmektedir. Ayrıca basit onarım 
uygulamalarının, “koruma kurulu 
kararı doğrultusunda, belediyelerce ve/
veya varsa koruma kurulu müdürlü-
ğünce yoksa ilgili müze müdürlüğünce 
denetlenerek yapılması; uygulama 
tamamlanınca süreç ve sonuca ilişkin 
rapor ve fotografik belgelerin koruma 
kuruluna iletilmesi; ve koruma kurulu 
tarafından uygun görülmeyen basit 
onarım uygulamalarının yenilenmesi” 
gerektiği karara bağlanmıştır.

Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası 
Kompleksi içinde yer alan ve “Tip I, 
IA ve II İç Vazife Evleri” ile “Tip IV 
Dış Vazife Evleri” adıyla bilinen ve 
yine konut kapsamında ele alınabile-
cek olan öğrenci konaklama birimleri 
olarak işlevlendirilen tescilli yapıların, 
AGÜ Sümer Kampüsü Yeniden Yapı-
landırma Projesi çerçevesinde 2013 
ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen 
proje ve uygulama öyküleri bu kap-
samda ele alınabilecek dikkat çekici 
bir örnek oluşturmaktadır. 
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2. KAYSERİ SÜMERBANK BEZ  
FABRİKASI YERLEŞKESİNİN  
KONUMU VE TARİHÇESİ
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı 
sürecinde 10 yıldan fazla süren bir 
savaş döneminin ardından kuru-
lan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 
politikaları, milli eğitim, sosyal ve 
kültürel gelişim, demokratikleşme, 
sanayileşme ve ekonomik büyüme 
hedeflerine odaklanan bir modern-
leşme ve laikleşme süreci izlemiştir. 
1929 yılında, tam da Lozan Ant-
laşması’nın ekonomik yaptırımları 
sona ererken ortaya çıkan Dünya 
Ekonomik Krizi Türkiye ekonomi-
sini de olumsuz yönde etkilemiştir. 
Ulusal ihracatın en büyük bölümünü 
oluşturan tarım ürünlerinin fiyatları 
1932-1933’te 1/3 oranında düşmüş, 
ihracat miktarı ise 1925-1934 yılla-
rı arasında %80 oranında azalmıştır. 
Bu durum, 1932-1933 yıllarında 
hazırlanan ilk beş yıllık kalkınma 
planında tüm ulusal kaynakların sa-
nayileşme ve buna ilişkin altyapının 
geliştirilmesi yönünde değerlendiril-
mesine neden olmuş, ayrıca serbest 
yatırımcıları ve girişimcileri destek-
lemek amacıyla 1927 tarihli Sana-
yii Teşvik yasasında bedelsiz arazi 
tahsisi, vergi muafiyeti ve sermaye 
yardımı gibi paketler sunulmuştur. 
1929-1939 yılları arasında tekstil 
gibi tüketiciye yönelik ithalat %50 
oranında azalırken, sanayi makine-
leri ithalatı %50 oranında artmıştır. 
1923 yılından sonra kurulan sana-
yilerin toplam sanayi içindeki oranı 
da sürekli artarak, 1932’de %74’ten 
1939’da %84’e ulaşmıştır (İlkin, 
S. 2004; Barlas, D. 1998: 81-83; 
Yavuz, 2011). İlk beş yıllık kalkın-

ma planının en büyük yatırımların-
dan ikisi, mimari ve sanayi üretim 
tasarımları Sovyet danışmanlığı ve 
mali ve teknolojik yardımlarıyla 
gerçekleştirilen Kayseri Sümerbank 
Bez Fabrikası ile Nazilli Sümerbank 
Basma Fabrikası olmuştur.

Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası 
yalnızca büyük bir sanayi yatırımı 
olmakla kalmamış, aynı zamanda 
Türkiye’nin taşra merkezlerinden biri 
olan Kayseri’nin kentsel ve ekono-
mik gelişimi için gerçekleştirilmiş 
sosyo-kültürel bir yatırıma dönüş-
müştür. Hemen öncesinde kentte 
gerçekleştirilen Alman ortaklı uçak ve 
Sovyet ortaklı tank montaj fabrikaları 
(1926), Ankara-Kayseri demiryolu 
(1927), Bünyan hidroelektrik santrali 
ve halı ipliği fabrikası (1929) ve Kay-
seri-Sivas-Samsun ve Kayseri-Ulukışla 
demiryolları (1930) ile birlikte ele 
alındığında, kentin bir yatırım odağı 
haline geldiği öne sürülebilir (Şekil 1, 
2; Baturayoğlu Yöney, 2012).

1932’de gerçekleştirilen keşif ça-
lışmalarının ardından Sovyet uzman-
lar bir tekstil fabrikası kurulmasını 
önermiş ve 1933 yılında Moskova’da 
Turkstroj adıyla bir şirket kurularak, 
uzmanlardan Profesör Ivan Nikolaev 
mimari tasarım ekibinin başına geti-
rilmiştir. Yaklaşık 6,75 milyon Ame-
rikan Doları değerindeki 20 yıl vadeli 
Sovyet kredisi 1934’te gelmiştir. 
Müteahhit Abdurrahman Naci Bey, 
20 Mayıs 1934 tarihinde inşaata 
başlamış ve kompleks 16 Eylül 1935 
günü açılmıştır (Asiliskender, 2002). 
Kompleks, Kayseri kentinin kuzey 
gelişim koridoru üzerinde, demiryo-
lu istasyonuna yakın bir konumda 
ve yaklaşık 922.500m2 genişliğinde 
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Şekil 1. 1940 Yılında 
Kayseri Kent 
Merkezinden Kuzeye 
Bakış: Arka Planda 
Solda İstasyon 
ve Sağda Kayseri 
Sümerbank Bez 
Fabrikası Görülüyor 
(B. Asiliskender Arşivi)

Şekil 2. Cumhuriyet’in Ilk On Yılında Kayseri’deki Sanayi Yatırımları

bataklık bir alan üzerinde kurulmuş-
tur (Şekil 1, 2). Dik açılı bir plan 
sistemiyle düzenlenen komplekste 
büyük taban alanlı yapılar, kuzey-gü-
ney doğrultusunda şeritler halinde 
yerleştirilmiş ve geniş yollarla birbi-
rinden ayrılmıştır. Üretim yapısı ya 
da fabrika 34.262m2 büyüklüğünde-
dir ve kompleksin toplam yapılı alanı 
185 bin metrekareye ulaşmaktadır. 
Üretim birimi dışında, yönetim, 
depolama, servis, sosyo-kültürel ya-
pılar ve rekreasyonel açık alanlar ile 
birlikte 155 idari ve teknik ve 2100 
kadar işçiyi barındıracak lojman inşa 

edilmiş, 1940’larda eklenen binalarla 
lojmanların sayısı artmıştır (Asilis-
kender, 2008b; Şekil 3, 4).

Sovyet mimari ve yerleşim tasarı-
mında sosyalist, akılcı ve işlevci etki-
ler açıkça izlenmektedir. Kompleks, 
üretim, yönetim, barınma, eğitim ve 
eğlence-dinlence işlevlerinin merkezi 
bir otorite tarafından kontrol edildiği 
ve desteklendiği bir metropol haline 
gelmiştir (Asiliskender, 2013). Avru-
pa Modernizmi açısından bir dönüm 
noktası olan 1930’lu yıllar, devrim 
ve savaşlarla yıpranmış ve yorulmuş 
bir kıtayı ve üzerindeki toplumları 

TAYYARE FAB.
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Şekil 3. 
Kayseri 
Sümerbank 
Bez Fabrikası 
Vaziyet Planı 
(B. Asiliskender 

Arşivi)

Şekil 4. 
Kayseri 
Sümerbank 
Bez Fabrikası, 
1932-1935. 
(B. Asiliskender 

Arşivi)

Dış Vazife Evleri

İç Vazife Evleri

Fabrika

Ambar
Atölye

Santral

Müdüriyet

Lokal

Dış Usta Evleri

Bekar Apt
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yeniden yapılandırmaya odaklanmış 
idealist ve kahramanca yaklaşımlara 
sahip avant-garde modernizmlerin 
sonunu getirmiştir. S.S.C.B.’nde 
1932’de Stalin’in kontrolü altına 
giren VOPRA dışındaki tüm bağımsız 
profesyonel mimarlık grupları dağıtıl-
mıştır (Colquhoun, 2002: 133-135). 
Tüm toplumsal ve kültürel yanlarıyla 
birlikte Konstrüktivizm akımının 
sonunu simgeleyen bu olay, artık 
devlet işçisi haline gelen mimarların 
tasarımlarında farklı ve siyasi bakım-
dan uygun bir akılcılık ve standart-
laşma izlemelerine neden olmuştur. 
Böylece ortaya çıkan ve Boris Io-
fan’ın Sovyetler Sarayı (1931-1933) 
Projesi ile simgelenebilecek bu yeni 
modern klasisizm, anıtsal ve tarih-
selci olarak nitelendirilebilir. Büyük 
ölçekli sanayi yapılarının mimarisi de 
klasik bir ifade kazanırken, simetri ve 
anıtsallığın işlevselliğin önüne geçtiği 
izlenir. Farklı bölüm ve yapılarında 
hem bu resmi anıtsal klasisizmi hem 
de görece daha serbest Konstrüktivist 
yaklaşımları yansıtan Kayseri Sü-
merbank Bez Fabrikası’nın mimari 
tasarımı tam da bu dönüşüm noktası-
na aittir (Şekil 3, 4). Örneğin Vesnin 
Kardeşler’in “Sovyet sanayi yerleşim-
leri için konut planlama modeli” gibi 
klasik ölçekte dik açılı ve akılcı bir 
anıtsallık yansıtan tasarımlarla para-
lellik bulunabilir. Ancak her ne kadar 
Sovyet mimari modernizmi devrim-
ci yönünü kaybetmekte olsa da, bu 
kompleksin biçimleri ile sunduğu 
yaşam biçimi, Kayseri gibi kentli-
leşmekte olan verneküler bir toplum 
için devrimci niteliktedir. Bu çalışma 
kapsamında ele alınan lojmanların 
kullanıcıları, hareketli mobilya, 
merkezi ısıtma, su, pis su ve elektrik 

sistemleri ile geometrik planların bu 
dönem için büyük yenilikler olduğu-
nu vurgulamışlardır (Asiliskender, 
2008a: 47-48). Bu iki ya da üç odalı 
evlerin küçük ancak işlevsel planları 
aynı zamanda, Sovyet Konstrüktiviz-
mi ile örneğin Alman Weimar Cum-
huriyeti’nin toplu konut projeleri 
arasında ele alınabilecek ErnstMay’ın 
Frankfurt’taki Siedlungları ve Exis-
tenzminimum kuramı gibi 1920 ve 
1930’ların avant-garde mimari fikir 
ve yaklaşımları ile ilişkilendirilebilir.

1996 yılında Türkiye tüm devlet 
fabrikalarında üretimi durdurmaya 
karar vermiş ve Kayseri Sümerbank 
Bez Fabrikası da 1999 yılında kapan-
mıştır. Ulusal öneminin tanınması 
nedeniyle özelleştirme kapsamından 
çıkarılmış ve Erciyes Üniversitesi’ne 
tahsis edilmiştir. Kompleks ve bün-
yesinde yer alan lojmanlar dahil tüm 
yapılar ile müştemilatları, DOCO-
MOMO Türkiye’nin girişimiyle, T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 12.12.2003 ve 3484 
sayılı ve 30.01.2004 tarih ve 3510 
sayılı kararları ile kültür varlığı sta-
tüsü kazanmıştır. Mülkiyeti Maliye 
Hazinesine ait olan kompleks Nisan 
2012’de Erciyes Üniversitesi’nden alı-
narak, üniversite hizmetlerinde kulla-
nılmak üzere yeni kurulan Abdullah 
Gül Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir.

3. KONUTLARIN MİMARİ  
ÖZELLİKLER
Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası’n-
da yer alan lojmanların büyük bölü-
mü kompleksle birlikte tasarlanarak 
inşa edilmiş, Tip V Bekar Apartmanı 
1937’de ve Tip IV Dış Vazife Evleri 
ise 1945’te eklenmiştir. Toplam beş 
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farklı tip barınma biriminde, akılcı 
ve işlevsel yaklaşımla elde edilen 
mimari çeşitlilik dikkat çekicidir. 
Tamamı iyi durumda olmamakla 
birlikte mimari ve mekan okuna-
bilirliği bakımından korunmuşluk 
durumları iyidir ve bir bütün halinde 
ele alındıklarında dönemin barınma 
konusundaki mimari yaklaşımlarını 
özgün biçimde yansıtmaktadırlar. 
Özellikle Tip V Bekar Apartmanı 
olarak adlandırılan yatakhane binası, 

Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye 
mimarlığında örneğine az rastlanan 
bir yapı türü olması bakımından 
önem taşımaktadır.

3.1. Tip I ve IA: İç Vazife Evleri
İşletme müdürü için yapılan Tip 
IA ile müdür yardımcıları ve bölüm 
müdürleri için yapılan Tip I İç Vazife 
Evleri, kompleksin kuzeydoğu köşe-
sinde yer alan kuzey-güney doğrultu-
sunda yerleştirilmiş iki bloktan oluş-
muştur. Betonarme iskelet taşıyıcı 

Yapı Tipi Blok 
Sayısı

Kat 
Sayısı

Kattaki 
Birim Sayısı

Bloktaki 
Birim Sayısı

Toplam 
Konut Birimi

Yapım Yılı

Tip I 
İç Vazife Evleri

2 Z+1 4 4 7 1932-1935

Tip IA 
İç Vazife Evleri

1 Z+1 1 1 1 1932-1935

Tip II 
İç Vazife Evleri

2 Z+1 4 8 16 1932-1935

Tip III 
Dış Usta Evleri

4 B+Z+1 8+1 16+2 64+8 1932-1935

Tip IV 
Dış Vazife Evleri

24 B+Z+1 2 4+2 96+48 1942-1945

Tip V 
Bekar Apartmanı

1 Z+1 24+40 64 64 (350 kişi) 1935-1937

Salon 
(m2)

YatakOdası 
(m2)

Oda (m2) Mutfak 
(m2)

Banyo 
(m2)

WC 
(m2)

Giriş 
(m2)

brü t/kullanımalanı 
(m2)

Tip I 19.1 19+14.5+8.4 14.5 8.4 5.10 1.12 14 153 / 126

Tip IA 45.1 24+19+18.5 8.4+6.3+19 8.4 5.10 1.12 14.6 252/204

Tip II 24.7 18+9.5 - 6.45 5.10 1.08 5.6 97/71

Tip III 20.2 12.5 - 6.00 1.26 1.26 2.8 67/45

Tip IV 15.4 13.2 - 5.72 4.00 3.7 62/40

Tablo 1. Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası Lojman Tipleri ve Konut Sayıları
(Asiliskender, 2008a: 96, Tablo 4.2)

Tablo 2. Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası Lojmanlarının Oda Sayıları ve Oda 
Büyüklükleri (Asiliskender, 2008a: 96, Tablo 4.3)
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sisteme sahip, Zemin+1 katlı yapılar, 
kırma çatıyla örtülüdür. Güneydeki 
bloğun güney ucunda yer alan Tip IA, 
7 odalı ve 252m2 büyüklüğünde bir 
dubleks, Tip I ise 5 odalı ve 153m2 
büyüklüğünde yedi adet dubleks 
daireden oluşmuştur (Asiliskender, 
2008a: 97-98;Şekil 5).

3.2. Tip II: İç Vazife Evleri
Fabrikada çalışan idari personel 
için yapılan Tip II, Tip I ve IA’ya 
dik olarak doğu-batı doğrultusunda 
yerleştirilmiş iki bloktan oluşmuştur. 
Böylece Tip I ve II blokları U-biçimli 
bir yerleşim düzeni oluşturmakta ve 
ortalarında ortak bir yeşil alan bulun-
maktadır. Betonarme iskelet taşıyıcı 
sisteme sahip, Zemin+1 katlı yapılar, 
kırma çatıyla örtülüdür. Üç odalı 
ve 97 m2 büyüklüğündeki konutlar, 
toplam 16 birimden ibarettir (Şekil 
6, Asiliskender, 2008a: 98).

3.3. Tip III: Dış Usta Evleri
Fabrikada çalışan işçiler için yapılan 
konutlar, Erkilet Yolunun doğusun-
da, bu yolla kompleksin geri kalanın-
dan ayrılmış biçimde yerleştirilmiş 
ve birbirine paralel olarak doğu-batı 
doğrultusunda uzanan dört bloktan 
oluşmuştu. Betonarme iskelet taşı-
yıcı sisteme sahip, Zemin+1 katlı 
yapılar, kırma çatıyla örtülüydü. İki 
katlı konutlar, iki odalı ve 67,5m2 
büyüklüğünde 64 birimden oluşmuş-
tu. Özgün düzenlemelerinde banyo 
ve WC bulunmayıp, bodrum kattaki 
ortak banyolar kullanılmaktaydı. 
1940’ların sonunda hazırlanan tadi-
lat projeleri ile konutların mutfağı 
bölünerek birer WC ve duş ilave edil-
diği bilinmektedir (Şekil 7; Asilisken-
der, 2008a: 99). Bu bloklar 2008 yılı 
sonlarında, harabiyetlerinden ortaya 
çıkan güvenlik sorunları gerekçesiyle 
Kayseri KVK Bölge Kurulu tarafın-
dan alınan karar uyarınca yıkılmıştır.

Şekil 5. Tip I 
Ve Ia İç Vazife 
Evleri Plan ve 
Görünüşleri 
(Asiliskender, 

2008a: 97, Şekil 

4.27)
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Şekil 6. Tip II İç 
Vazife Evleri Plan 
ve Görünüşleri 
(Asiliskender, 2008a: 

98, Şekil 4.28)

Şekil 8. Tip IV 
Dış Vazife Evleri 
Plan Şeması 
(Asiliskender, 

2008a: 100, Şekil 

4.32)

Şekil 7. Tip III Dış 
Usta Evleri Plan 
ve Görünüşleri 
(Asiliskender, 

2008a: 99, Şekil 

4.31)
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Şekil 9. Tip V Bekar Apartmanı Plan Şeması (Çizim B. Asiliskender)

3.4. Tip IV: Dış Vazife Evleri
Fabrikada çalışan memur ve usta 
başları için 1942-1945 yıllarında 
yapılan bu konutlar, yine Erkilet Yo-
lunun doğusunda, bu yolla komplek-
sin geri kalanından ayrılmış biçimde 
konumlanmıştır. Bunlar kuzey-güney 
doğrultusunda altılı sıralar halinde 
yerleştirilmiş toplam 24 adet Bod-
rum+Zemin+1 katlı bloktan oluş-
maktadır. Özgün düzenlemede her 
katta 62m2 büyüklüğünde iki daire 
ve her blokta dört daire bulunuyordu 
ve toplam konut birimi adeti 96 idi. 
Daha sonra bodrumdaki bölümler de 
daire halinde düzenlenerek bloktaki 
daire sayısı altıya, toplam daire sayısı 
da 144’e yükselmiştir. Blokların 
arasında, arka arkaya duran iki blo-
ğunki bir arada olmak üzere, tek katlı 
kırma çatılı depo ve kömürlük olarak 
kullanılan müştemilatlar yer almak-
tadır. Bloklar betonarme döşeme ve 
yığma duvarlı olarak karma sistemde 
inşa edilmiştir (Şekil 8; Asilisken-
der, 2008a: 100). Ana kompleksin 

dışında kalan bu bloklardan kuzey 
ada üzerinde bulunan 16 adeti, Nisan 
2012’de Abdullah Gül Üniversitesi’ne 
tahsis edilmiştir.

3.5. Tip V: Bekar Apartmanı
Fabrikada çalışan bekar işçiler için 
yatakhane olarak 1937 yılında 
yapılmıştır. Koğuşlar ve iki kişilik 
odalara ek olarak, berber, terzi gibi 
genel ihtiyaçların karşılandığı birim-
ler ile yemekhane ve dinlenme odaları 
bulunmaktaydı (Asiliskender, 2008a: 
100). 2009 yılında Sümer Halı 
A.Ş.’ne devredilen yapı, bir süre halı 
dokuma atölyesi olarak kullanılmış, 
daha sonra Kayseri Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından gençlik merkezine 
dönüştürülmüş, özgün mimari nite-
liklerinin büyük bölümünü kaybet-
miştir. Birinci bloğun ardından inşa 
edilen ikinci yatakhane bloğu ise daha 
sonra fabrikada çalışanların çocukları 
için okul binasına dönüştürülmüştür. 
Bugün Sümer Ortaokulu olarak kulla-
nılmaktadır (Asiliskender, 2009). 
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4. MİMARİ RESTORASYON  
UYGULAMALARI
2012 yılında Kayseri Sümerbank Bez 
Fabrikası Kompleksinin, Abdullah 
Gül Üniversitesi’ne tahsis edilmesi-
nin ardından, yerleşkenin kullanımı 
için çeşitli projeler geliştirilmeye 
başlanmıştır. Üniversitenin taşınabil-
mesi için öncelikle kompleksin batı 
kenarında, 1960’larda inşa edilmiş 
ve tek yapı olarak tescili olmayan 
depoların bulunduğu bölgede yeni bir 
yapı tasarlanmasına karar verilmiştir. 
Emre Arolat Architects (İstanbul) 
tarafından tasarlanan bu yeni yapı-
nın inşaatı 2013 yılında başlamış ve 
2014 yılında tamamlanmıştır.

2013 yılında üniversiteye ilk defa 
öğrenci alınması nedeniyle, kampü-
sün bir bölümünün işler hale getiril-
mesi zorunlu olmuş ve yeni yapının 
tamamlanamayacağının anlaşılması 
nedeniyle alternatif bir çözüm aran-
mıştır. Öncelikle üniversitenin de-
ğişen ihtiyaçları göz önüne alınarak 
yeniden düzenlenen ve yeni işlevleri 
içeren Sümer Kampüsü Master Planı 
1/1000 ölçekte ve peyzaj projesi ile 
birlikte yazarlar tarafından hazır-
lanarak, Kayseri KVK Bölge Kuru-
lunun 23.07.2014 tarih ve 1133 
sayılı kararıyla onaylanmıştır. Bunu 
izleyerek kompleksin Erciyes Üni-
versitesi’ne tahsisli olduğu dönemde 
bu kurum tarafından Kayseri KVK 
Bölge Kurulunun izni olmadan 
Fabrika binasının kuzey ucunda 
yenilenen bölüm ile Erciyes Üniver-
sitesi tarafından halen lojman olarak 
kullanılan Tip I, IA ve II İç Vazife 
Evlerinin, yine aynı kurulun izniyle 
ve herhangi mimari bir değişiklik 
yapılmadan, basit onarım kapsamın-

da ele alınarak kullanılmasına karar 
verilmiştir. Bunlar sırasıyla Yabancı 
Dil Okulu ve öğrenci yurtları olarak 
işlevlendirilmiştir.

4.1. Tip I, IA ve II: İç Vazife Evleri
2013 yazında acil olarak tahsisli bu-
lunduğu Erciyes Üniversitesi öğretim 
üyeleri tarafından boşaltılması talep 
edilen Tip I, IA ve II İç Vazife Ev-
leri, mimari ve statik bakımdan iyi 
durumda bulunduklarından, Kayseri 
KVK Bölge Kurulunun 28.08.2013 
tarih ve 767 sayılı kararıyla basit 
onarım kapsamında yenilenmelerine 
izin verilmiştir. Bu yapıların rölöve 
projesinin hazırlanması için yeter-
li vakit bulunmadığından, mevcut 
1/100 ölçekli mimari projeler üzerin-
den hareketle yazarlar imalata örnek 
teşkil etmesi için örnek bir daire 
hazırlamış ve detaylı bir rapor ile ku-
rula başvuru yapılmıştır. Uygulama 
2013 yılı Temmuz-Ağustos ayla-
rında gerçekleştirilmiştir. Mevcut 
döşeme kaplamaları ile pencereler ve 
kapılar gibi mimari elemanlar genel 
olarak onarılarak yerinde korunmuş-
tur. Bunun mümkün olmadığı WC 
ve banyolardan oluşan ıslak hacimler 
ile mutfaklar ise işlevleri değiştiril-
meden yeniden projelendirilmiştir. 
Islak hacimler dışındaki mekanların 
özgün döşeme kaplamaları ve kotları 
yerinde korunarak, üzerine sökü-
lebilir laminat parke uygulaması 
yapılmıştır. Duvarlar ve tavanların 
iç sıvası yenilenerek badana edil-
miştir. Merdiven kovalarında özgün 
dökme mozaik merdiven ve sahan-
lık kaplamaları cilalanarak yerinde 
bırakılmış, merdiven korkulukları 
ve küpeşteler de onarılıp bakımları 
yapılarak yerinde korunmuştur.
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Tip II lojmanlar (Şekil 
12) iki yatak odası ve bir 
ortak mekandan oluşan 
birimler halinde 4 öğrenci 
için, Tip I lojmanlar (Şekil 
10) ise dört yatak odası ve 
bir ortak mekandan oluşan 
birimler halinde 8 öğrenci 
için düzenlenmiştir. Böylece 
16 adet Tip II lojmanda 64 
ve 7 adet Tip I lojmanda 56 
kişi olmak üzere toplam 120 
öğrenci için konaklama ola-
nağı sağlanmıştır. Tip IA ise 
ortak mekan ve lojmanlarla 
ilişkili ofisleri içermektedir. 

Şekil 10. Tip I İç Vazife Evleri Dubleks Müdür 
Yardımcıları ve Bölüm Müdürleri Lojmanları 
(Çizim B. Asiliskender)

Şekil 11. Tip IA İç Vazife Evleri İşletme Müdürü Lojmanı (Çizim B. Asiliskender)

Şekil 12. 
Tip II İç 
Vazife Evleri 
Memur 
Lojmanları 
(Çizim B. 

Asiliskender)
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Basit onarım kapsa-
mında yapıların çatıları 
yükseklikleri ve kiremit 
kaplama malzemesi de-
ğiştirilmeden aktarılmış 
ve herhangi mimari bir 
değişiklik yapılmadan dış 
cepheleri mantolanmıştır. 
Ayrıca çevre düzenlemesi 
yapılarak bahçeler temiz-
lenmiş ve yeniden çim ekil-
miş, gerekli sert zeminler 
gibi ekler, özgün tasarımda 
değişiklik yapmadan peyzaj 
projesi kapsamında uygu-
lanmıştır.

Şekil 13. Tip I İç Vazife Evleri Dubleks Müdür Yardımcıları Ve Bölüm Müdürleri Lojmanları 
(Fotoğraflar B. Asiliskender, 2001)

Şekil 14. Tip IA İç Vazife Evleri İşletme Müdürü Lojmanı (Fotoğraflar B. Asiliskender, 2001)

Şekil 15. Tip II İç Vazife Evleri Memur Lojmanları 
(Fotoğraf B. Asiliskender, 2001)
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Şekil 16. Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü Öğrenci Köyü, Genel Görünüm (sol) 
ve Tip I, Genel Görünüm (sağ), 2013

Şekil 17. Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü Öğrenci Köyü, Tip IA, Dış Cephe 
Uygulaması (sol) ve Genel Görünüm (sağ), 2013

Şekil 18. Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü Öğrenci Köyü, Tip II, Dış Cephe 
Uygulaması (sol) ve Genel Görünüm (sağ),  2013
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Şekil 19. Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü Öğrenci Köyü, Tip II, 
Iç Görünüşler: Banyo (sol), Ortak Mekan (orta) ve Yatak Ve Çalışma Odası (sağ), 2013

2014 yılında aşağıda anlatılan 
Tip IV Dış Vazife Evlerinin onarımı 
sonrasında, AGÜ Sümer Kampüsü 
Öğrenci Köyü buraya taşınmış ve Tip 
I, IA ve II İç Vazife Evleri yabancı 
öğretim üyeleri için lojman olarak 
kullanılmaya başlanmıştır.

4.2. Tip IV: Dış Vazife Evleri
Uzun süredir boş duran harap haldeki 
bu konutlar ise 2014 yılında AGÜ 
Sümer Kampüsü Öğrenci Köyü olarak 
işlevlendirilmiştir. Tip IV Dış Vazife 
Evlerine ilişkin olarak hazırlatılan 
rölöveler, Kayseri KVK Bölge Kuru-
lu’nun 21.03.2013 tarih ve 529 sa-
yılı, 18.04.2013 tarih ve 574 ve 577 
sayılı, 16.05.2013 tarih ve 606, 607 
ve 609 sayılı ile 13.06.2013 tarih ve 
642-651 kararları ile uygun bulun-
muştur. Yazarların danışmanlığında 
basit onarım kapsamında uygulama 
yapılması için hazırlıklara başlandı-
ğında, rölöve projeleri incelenmiş ve 
rölövelerin bazı konularda yetersiz 
olduğu tespit edilmiştir: Bu nedenle 
kapı ve pencereler ile yerli dolaplar 
gibi sabit mimari elemanlara ait 
detaylar 1/10 ölçekte yeniden çizdi-
rilmiştir. Bunlara ek olarak iç mekan 
renovasyonlarında önerilen mutfak ve 
banyolar gibi ıslak hacimler için 1/20 
ölçekte detay tip projeler hazırlatıl-

mıştır. Tüm değişiklikler farklı ölçek-
lerde paftalara işlenerek, detaylı bir 
raporla birlikte ilgili kurula başvuru 
yapılmış ve kurulun 18.06.2014 ta-
rih ve 1108 kararı ile “basit onarım” 
uygulaması için izin alınmıştır. Uy-
gulama 2014 yılı Temmuz-Ağustos 
aylarında gerçekleştirilmiştir.

Basit onarım kapsamında ger-
çekleştirilen müdahaleler arasın-
da şunlar sayılabilir: Kiremit çatı 
kaplaması toplanarak, altındaki 
oturtma çatının yapısal durumu 
incelenmiş ve gerekli onarımlar 
yapılarak çatılar aktarılmıştır. Taş 
kaplı dış cephelerin, hassas meka-
nik yöntemle temizlenmesine karar 
verilmiş ve hasarlı derzler sökülerek 
yeniden derzlenmiştir. Uzun süre 
boş kalan yapıların kapı ve pencere 
doğramalarının büyük oranda yok 
olmuş ve/veya ağır hasarlı ve onarıl-
maz durumda olduğu tespit edilmiş 
ve bunların büyük bölümü aslına uy-
gun kesitlerde ahşap olarak yeniden 
üretilmiştir. Islak hacimler (banyolar 
ve mutfakları) hazırlanan sistem 
detaylarına uygun olarak renove 
edilmiştir. Tüm döşeme kaplamaları 
yenilenmiş ancak mümkün oldu-
ğunca özgün dökme mozaik kapla-
maların kırılarak sökülmesi yerine 
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Şekil 20. Tip IV DışVazife Evleri Memur ve Ustabaşı Lojmanları  
(Fotoğraflar B. Asiliskender, 2001)

Şekil 21. 
Abdullah Gül 
Üniversitesi 
Sümer 
Kampüsü 
Öğrenci Köyü, 
Tip IV, Genel 
Görünüş 
(Üst), Bloklar 
(Alt Sol) Ve 
Müştemilatlar 
(Alt Sağ),
 2014
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Şekil 22. Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü Öğrenci Köyü, Tip IV, Tip Planlar, 2014

Şekil 23. Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü Öğrenci Köyü, Tip IV, Tip Kesitler, 2014

Şekil 24. Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü Öğrenci Köyü, Tip IV, Mutfaklar İçin 
Tip Sistem Detayları, 2014
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bunların üzerine seramik ve ahşap 
parke uygulanması tercih edilmiştir. 
İç mekan duvar yüzeylerinde, raspa 
sonrası ince sıva ve badana yapıl-
mıştır. Blokların merdiven dökme 
mozaik döşemeleri silinerek özgün 
halinde bırakılmış, korkuluklar ise 
hassas mekanik temizleme sonrası 
boyanarak ve küpeşteler onarılarak 
özgün halinde korunmuştur. Geliş-
tirilen ve ilgili koruma bölge kurulu 
tarafından onaylanan çevre düzen-
lemesi ve peyzaj projesi kapsamında 
bitki temizliği yapılmış, sert zemin-
ler ve spor alanları uygulanmış ve 
yeniden çimleme ve bitkilendirme 
gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 25. Abdullah Gül Üniversitesi 
Sümer Kampüsü Öğrenci Köyü, Tip IV, 
Banyolar İçin Tip Sistem Detayları, 2014

Şekil 26. Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü Öğrenci Köyü, Tip IV, Tip Cepheler, 2014

Şekil 27. Abdullah Gül Üniversitesi Sümer 
Kampüsü Öğrenci Köyü, Tip IV, Onarım 
Sonrası Cepheler, 2014

Şekil 28. Abdullah Gül Üniversitesi Sümer 
Kampüsü Öğrenci Köyü, Tip IV, Tip Mimari 
Eleman Detayları, 2014
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Uygulama sırasında taşıyıcı siste-
me ilişkin müdahale ve onarımlarda 
yaşanan sıkıntılar nedeniyle projenin 
esaslı onarım kapsamında ele alınması 
gerektiğine karar verilmiştir. Yapılar-
da gerçekleştirilecek taşıyıcı sisteme 
ilişkin onarımlar için hazırlanan statik 
teknik rapor ve statik projeleri Kayseri 
KVK Bölge Kurulu’nun 23.07.2014 
tarih ve 1131 sayılı kararı ile, hazırla-
nan restorasyon projeleri ise yine aynı 
kurulun 23.07.2014 tarih ve 1139 
sayılı (Yapı 1) ve 15.08.2014 tarih ve 
1164-1178 (Yapı 2-16) sayılı kararları 
ile onaylanmıştır. Bu kapsamda bod-
rum kat döşeme kotunun revize edile-
rek tavan yüksekliğinin asgari yaşam 
alanı için gerekli seviyeye getirilmesi 
mümkün olmuş, ayrıca dış cephelerde 
izlenen betonarme hasarlarına yönelik 
onarımlar gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda ele alınmayan ve 
harap halde bırakılan müştemilatla-
rın, Öğrenci Köyüne hizmet edecek 
servis birimlerine dönüştürülmesi 
yönünde 2014 yılında kurum tarafın-
dan alınan kararı izleyerek, bu yapılar 
için restorasyon projeleri hazırlanmış 
ve Kayseri KVK Bölge Kurulu’nun 
15.05.2015 tarih ve 1558 sayılı ka-
rarı ile onaylanmıştır (Şekil 30). Bu 
projelerin 2015 yılı içerisinde uygu-
lanması planlanmaktadır.

Halen Kayseri Emniyet Müdürlü-
ğü’ne tahsisli bulunan 8 adet blo-
ğun da 2015 yılında Abdullah Gül 
Üniversitesi’ne devredilmesi ve yine 
benzer koşullarda yeniden kullanım 
amacıyla renove edilerek, Öğrenci 
Köyü kapsamında değerlendirilmeleri 
gündemdedir.

5. SONUÇ
2013 ve 2014 yıllarında KVK Yüksek 
Kurulu’nun 660 sayılı ilke kararı 

kapsamında ve ilgili bölge kurulunun 
izniyle, “basit onarım” uygulanan eski 
Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası 
Kompleksi Tip I, IA ve II İç Vazife 
Evleri ile Tip IV Dış Vazife Evleri, 
fiziksel olarak bakımlı ve iyi durum-
daki 20. yüzyıl modern mimarlık 
mirasının yapı stoğu olarak değerlen-
dirilerek hızlı ve ekonomik ancak mi-
mari koruma etiğine uygun biçimde 
yeniden kullanımlarının sağlanması 
konusunda ilginç iki örnek oluştur-
maktadır. Yapıların görece akılcı ve 
işlevselci tasarımları ve basit malzeme 
ve yapım teknolojileri, esaslı onarım 
ya da restorasyon müdahalesinin 
gerektirdiği uzun soluklu ve detaylı 
sürece dahil olmadan yenilenerek 
kullanılır hale getirilmelerine olanak 
verecek niteliktedir.

Ancak basit onarım tasarım ve 
uygulama süreci, ilke kararında esaslı 
onarım kadar detaylı anlatılmadığın-
dan bazı boşluklar ortaya çıkmakta ve 
bunlar kültür varlığı niteliği taşıyan 
yapıların geri dönülmez biçimde zarar 
görmesine neden olabilmektedir. İlke 
kararında gereksiz görülerek göz ardı 
edilen mimari belgeleme ya da rölöve, 
gerek sürecin doğru biçimde tasarlan-

Şekil 29. Abdullah Gül Üniversitesi Sümer 
Kampüsü Öğrenci Köyü, Tip IV, İç Mekanlar, 
2014
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Şekil 30. 
Abdullah Gül 
Üniversitesi 
Sümer 
Kampüsü 
Öğrenci Köyü, 
Müştemilatlar 
İçin Yeniden 
Kullanım 
Projesi, 2015.

(AGÜ Mimarlık, 

Argeus Mimarlık, 

Kayseri)

ması gerekse de doğru biçimde uygu-
lanabilmesi açısından vazgeçilmezdir. 
Tip IV Dış Vazife Evleri örneğinde de 
görüldüğü gibi, uygulama süreci için-
de ortaya çıkan sorunlar nedeniyle, 
müdahalenin boyutunun esaslı ona-
rıma dönmesi mümkündür. Her ha-
lükarda, uygulama tamamlandığında 
gerekli kontrollerin yapılabilmesi ve 
gereğinde imalatların sökülerek yapı-
nın eski haline döndürülebilmesi için 
detaylı bir mimari belgelemeye ihtiyaç 
duyulmaktadır. Rölöve projesine ek 
olarak, kapsamlı restorasyon projesi 
niteliğinde olmasa bile, en azından 
tip sistem detaylarını içeren, örneğin 
1/20 gibi uygun bir ölçekte banyo ve 
WC gibi ıslak hacimler ve mutfaklar 
için hazırlanmış renovasyon projeleri 
gereklidir. Bu tip detaylar, yapının 
mekanik ve elektrik donanımlarının 
iyileştirilebilmesi bakımından da vaz 
geçilmezdir. Ayrıca yapıda herhangi 
bir uygulama ya da söküme başlama-
dan önce pencere ve kapılar ile yerli 
dolaplar gibi sabit mimari eleman-
ların örneğin 1/10 gibi uygun bir 
ölçekte ve tip bazında belgelenmesi 
şarttır. Gerçekleştirilecek onarım ve 
yeniden imalatların bunlara uygun 

olması sağlanmalıdır. Anılan döneme 
ait yapıların özgün mimari nitelikleri 
arasında yer alan iç yüzey duvar ve 
dökme mozaik, karo mozaik, karo 
siman ve ahşap parke gibi döşeme 
kaplamalarının onarılarak korun-
ması veya bunun mümkün olmadığı 
durumlarda yerinde korunarak yeni 
döşemenin bunların üzerine yapılması 
önerilmelidir. Basit onarım sırasında 
iç ve dış duvar ve döşeme yüzeylerinin 
özgün renkleri ile yapının özgün renk 
tasarımı konusunda bilgi toplanmalı 
ve bunlar renk seçiminde dikkate 
alınmalıdır. Dış cephelerde doğal taş 
ya da ahşap gibi malzemeler mev-
cutsa, bunların temizliği, bakımı ve 
onarımı konusunda uzman desteği 
gereklidir. Kaplamalar bağlamında ele 
alınması gerekli diğer bir konu ise, 
20. yüzyıl yapılarında sıklıkla rast-
lanan ve yapı biyolojisi bakımından 
kanserojen niteliği nedeniyle sağlığa 
zararlı olduğu genel geçer olarak 
kabul edilen asbest içerikli marley ve 
linoleum gibi döşeme kaplamaları ile 
ısı yalıtımı ve yangın önleyici taba-
kaların belirlenerek, uygun biçimde 
sökülmesi ve atılmasının sağlanması-
nın gerekliliğidir.
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20. yüzyıla ait, modern mimarlık 
mirası kapsamında ele alınabilecek 
yapılarda, basit onarıma onay veril-
meden önce taşıyıcı sistemin tanım-
lanmasının istenmesi uygun olacak-
tır. Dönem yapılarında sık rastlanan 
yığma/betonarme karma ve erken 
betonarme taşıyıcı sistemlerin analizi 
ve değerlendirmesi güçtür ve özellikle 
deprem bölgelerinde yer alan yapılar 
için statik raporu istenmesi gerek-
li olabilir. Yine bu yapılarda basit 
onarım kapsamında gerçekleştirilecek 
sıva ve kaplama gibi yüzeysel müda-
halelerin, bu yapıların özgün nitelik-
lerinden biri olan taşıyıcı elemanların 
boyut ve görünümünü ve brüt beto-
narme elemanların renk ve dokusunu 
bozması engellenmelidir. Çimento 
onarımları ve taş cephelerin yeniden 
derzlenmesi gibi imalatların dikkatli 
biçimde yapılması sağlanmalıdır.

Geleneksel yapılar için uygun 
olmadığı genel geçer olarak kabul gör-
memekle birlikte, malzeme ve yapım 
teknolojileri dikkate alındığında 20. 
yüzyıl yapılarında uygulanmasında 
sakınca bulunmayan mantolama gibi 
ısı yalıtımı tekniklerinin, proje kap-
samında öngörüldüğü takdirde basit 
onarım başvurusunda belirtilmesi 

istenmeli ve bunların yapıların özgün 
dış cephe özelliklerini değiştirmesine 
engel olunmalıdır. Benzer biçimde 
öngörülen çift cam uygulamalarının 
da yapının özgün doğrama boyut ve 
biçimini değiştirmesi engellenmelidir. 
Yapı güvenliği bakımından istenebi-
lecek benzer müdahalelerin de yapıya 
ve mimarisine uyumlu biçimde uygu-
lanması sağlanmalıdır. 

Uygulama ve kontrol/denetim 
alanında ortaya çıkan bir başka sorun 
ise, 660 sayılı ilke kararında dene-
tim mekanizması olarak tanımlanan 
belediyeler ve/veya koruma uygulama 
denetim müdürlüklerinin (KUDEB), 
İstanbul dışındaki kentlerde genel 
olarak yeterli uzman elemanı bulun-
mamasıdır. Ayrıca ilke kararında 
denetimin nasıl gerçekleştirileceği de 
tarif edilmemiştir. Rölöve projesi ya 
da uygun ölçekte mimari belge bu-
lunmadığı durumlarda bu denetimin 
neye göre ve nasıl yapılacağı belirsiz-
dir. Özellikle 20. yüzyıla tarihlenen 
nitelikli yapı stoğunun korunması 
ve sürdürülebilirliği açısından, basit 
onarım uygulamalarına ilişkin yasal 
ve pratik sorunların ivedilikle çözül-
mesi ve sistemin tüm yurtta işler hale 
getirilmesi büyük önem taşımaktadır.
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   GİRİŞ
Hızla yok olan geleneksel dokunun 
yerini vasıfsız ve tek tip betonarme 
yapılar almakta, incelenen konutlar 

ancak kitap sayfalarında yaşayabilmek-
tedir. Kayıpların en azından arşivlerde 
yer alabilmesi için belgeleme niteliği 
taşıyan bir tez çalışması yapılmış, bu 

ALTINYAYLA (DİRMİL)’DA GELENEKSEL KONUT YAPISI 
VE KORUMA SORUNLARI

Altınyayla İlçesi; Balboura arkeolojik siti ve anıt ağaçlarla ilgili alınmış 
olan kararlar dışında, anıtsal yapı, sivil mimarlık örnekleri ve yerleşmenin 
bütününe yönelik koruma kararları bulunmasa da, taş, kerpiç, ahşap gibi 
yerel malzemelerin bölgesel yapım gelenekleri ile harmanlanması sonucu 
oluşmuş özgün dokusu nedeniyle korunmaya değer özellikler taşımaktadır. 
Dokuyu oluşturan yapılar, cephe özelliklerinin yanısıra, plan şemaları ve iç 
mekanlardaki ahşap kullanımı ve detaylarıyla da özgün bir karaktere sahip-
tir. Fakat bu özgün yerleşim, çeşitli çevresel ve yapısal sorunlar nedeniyle 
her geçen gün yok olmaktadır. Çalışmada bölgenin sahip olduğu karakter 
tanıtılarak meydana gelen sorunlar irdelenmiş ve korumaya dair önerilerde 
bulunulmuştur.

ALTINYAYLA (DIRMIL) TRADITIONAL HOUSE TEXTURE AND 
PRESERVATION PROBLEMS

Even though there are no monumental buildings, civil architecture 
examples and a protection order regarding settlement, whereas decisions were 
made regarding the antique settlement and monument trees in Altınyayla, 
this place is worth protecting because of its texture that consists of region-
al materials such as stones, adobe bricks and wood blended together with 
regional techniques. Region has a genuine characteristic not only with its 
facade features, but also with its plan schemes and interior wooden factor 
details, too. Buildings that are found within the research field are genuine 
and worth preserving. Most of them are built mainly in 1930’s and later on 
and use traditional techniques and materials. But day by day, the settlement 
is losing its characteristic building structure by some kind of environmental 
and constitutional factors. In this paper, the aim is to create a background 
about the area and its texture and then suggest some solutions for highlight-
ed problems.

Anahtar Sözcükler: Altınyayla, Dirmil, geleneksel mimari, koruma sorunları

Keywords: Altınyayla, Dirmil, Traditional architecture, preservation problems
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2 BOA, 438 no.lu Tapu Tahrir Defterleri’nde, 254.sayfada geçen Dirmil Karyesi’ne ait bölümde tarih olarak 
1510 kaydedilmiştir.  
3 Pisidia: Yaklaşık olarak şimdiki ‘Göller Bölgesi’ne denk gelen yörenin Roma döneminden önce adlandırılışı 
(Umar, 1989).

tez çalışmasından derlenen makalede 
Dirmil/Altınyayla kırsal yerleşimi ve 
özgün bir mimari karakter taşıyan 
geleneksel konutları ele alınmıştır. 
Çalışmanın yapıldığı 2012 senesinden 
sonra envanter listesine alınmaya de-
ğer görülen 19 geleneksel konut çoktan 
kaybedilmiştir.

1.ALTINYAYLA(DİRMİL)

1.1. Genel Özellikleri
Altınyayla (Dirmil) İlçesi, Akdeniz 
Bölgesi’nde yer alan Burdur İli’ne 
bağlıdır. İlçe Burdur İli’nin güneyba-
tısında bulunmakta olup, buraya olan 
uzaklığı 130km’dir. Altınyayla’nın yü-
zölçümü 250km2, rakımı 1250m’dir. 
Fethiye-Pamukkale karayolu üzerinde 
bulunan ilçe batısında ve kuzeydoğu-
sunda Gölhisar, doğusunda Çavdır, 
güneyinde Fethiye ile sınırlıdır.
Tarım ve hayvancılık eksenli olan eko-
nomi son yıllarda var olan kireç ocak-
larının sayısının artmasıyla çeşitlense 
de bölge nüfusunu burada tutmaya 
yetmemekte ve eğitim ihtiyacının da 
etkisiyle ilçe dışarıya sürekli göç ver-
mektedir. Ekonomik gelirin az olması 
özgün bölge mimarisinin günümüze 
ulaşmasıyla dolaylı olarak ilişkilidir.
Tarihine bakılacak olursa, Altınyayla 
ilçe merkezinin, en geç 16. yüzyıldan 
beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı 
bilinmektedir2. Bunun yanında ilçenin 
güneydoğusunda bulunan, ilçeye 6km 
mesafede olan antik yerleşim Balbou-
ra’nın tarihinin geç Helenistik döne-
me dayandığı yapılan araştırmalarla 
belgelenmiştir (Umar, 1999: 129, 
Coulton, 1986: 205). 1842 yılında 
T.A.B Spratt ve E. Forbes’un Lycia 

bölgesine yaptıkları gezi sırasında 
tuttukları günlüklerde, Balboura’ya 
ulaştıklarında “Tremeely” adında bir 
köyde kaldıklarını ifade etmişlerdir. 
Yine bu günlüklerde Balboura yerleşi-
minin krokisinin yanı sıra köye ilişkin 
de iklim, bitki örtüsü gibi genel bilgi-
ler aktarmışlardır (Spratt ve Forbes, 
1867: 300).

Yörenin yer aldığı Pisidia3 bölgesi 
ise birçok medeniyeti ağırlamıştır. 
Bölgede Hititler’den günümüze kadar 
gelmiş sürekli bir yerleşimden bahse-
dilebilir.

Dirmil 1952’ye kadar Tefenni 
kazasının, Gölhisar nahiyesinin köyü 
olarak kalmış, 1952’de Gölhisar ilçe 
yapılınca Dirmil de bu ilçeye bağ-
lanmıştır. 1955’te buraya belediye, 
1958’de nahiye merkezi ve 1990’da da 
ilçe statüsü verilmiştir.

Prof.Dr. Fahri Işık’ın ‘Patara ve 
Yol Kılavuzu Anıtı’ üzerinde yaptığı 
incelemeden Dirmil adının kökeninin 
Roma Dönemine kadar gittiğini anlı-
yoruz. Patara’nın merkez meydanına 
dikili 5.50m yüksekliğindeki bu anıtın 
49 bloğundan birinde “Tlos-Oinoan-
da-Balboura’dan gelip, Trimili üzerin-
den Kibrya’ya…” okunur ve şimdiki 
Dirmil’e tekabül eder. Trimil ismi de 
zaman içinde Dirmil’e dönüşür (Işık, 
1995, İşkan, 1998: 12).

Günümüzde hala yöre halkı tara-
fından Dirmil olarak kullanılsa da, 
bölgenin ismi, yaylarının çokluğundan 
ve doğal güzelliklerinden dolayı, 1965 
yılında Altınyayla Kasabası olarak 
değiştirilmiş, 09.05.1990 tarih ve 
3644 sayılı kanun ile Altınyayla İlçe’si 
olarak resmileşmiştir.
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2. BÖLGE İLE İLGİLİ ALINMIŞ 
KORUMA KARARLARI

2.1. Mevcut Koruma Kararları
Altınyayla ilçe sınırları içinde bulunan 
Balboura antik yerleşiminin, GEEAYK 
tarafından alınmış A-2049 sayılı ve 
15.12.1979 tarihli tescil kararı ilçe ile 
ilgili alınmış ilk karardır.

Bunun dışında, 6 adet anıtsal de-
ğerdeki ağaç 15.04.1996 yılında 2967 
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu kararı ile koruma 
altına alınmıştır.

Fakat yerleşim yeri içinde bulunan 
yapı ve bölgelere ilişkin hiçbir tescil 
kararı yoktur.

3. YERLEŞİMİ OLUŞTURAN 
ÖĞELER

3.1. Çalışma Alanının Tanımı
Dirmil ilçesi Heybeli, Taşyaka, Gül-
pınarı ve Yeni Mahalle olmak üzere 4 
mahalleden oluşmaktadır. Bu mahal-

lelerden Gülpınarı Mahallesi haricinde 
kalan bölge geleneksel sivil mimarlık 
örneklerini yoğun olarak kapsadığı için 
çalışma alanı olarak seçilmiştir.

3.2. Fiziksel Dokuyu Oluşturan 
Öğeler

Yerleşim düzeni
Bölge bir yamaç yerleşimi olduğundan 
sokaklar eğime bağlı olarak tepeden 
eteklere doğru inmektedir (Şekil 1). 
Bu paralel yolları birbirine, eğimi dik 
kesen yokuşlar bağlamaktadır. Özel-
likle kış aylarında bu yokuşların karla 
kaplanması sonucu ulaşımda ciddi 
sıkıntılar çekilmektedir.

Ana yollar haricinde sokaklar taş ve 
topraktan oluşmakta, üzerinde parke 
taşı, düzenli bir şekilde örülmüş doğal 
taş ya da asfalt gibi herhangi bir kapla-
ma malzemesi bulunmamaktadır.

İlçe merkezinden uzaklaştıkça, eği-
mi dik kesen sokakların çoğundan ge-
rek yol genişliğinin az olması, gerekse 

Merkez

Şekil 1. İlçedeki Yol Ağı
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eğimin fazla olması nedeniyle otomobil 
geçememektedir. 

İlçe merkezi; Merkez Cami ve 
‘Cumayeri’ denilen küçük meydan 
çevresinde organik olarak şekillenmiş-
tir. Anadolu’daki bir çok geleneksel 
yerleşim gibi merkezde bir cami çevre-
sinde kahvehane, okul, ticaret ve kamu 
yapıları yer almaktadır (Şekil 2).

İlçe merkezinde çoğunlukla bi-
tişik nizamda oluşturulmuş yapılar 

gözlenirken, merkezden uzaklaştıkça 
yerleşim düzeni parseller içinde müs-
takil evlere dönüşür (Şekil 3). Enge-
beli araziler üzerine kurulmuş konut 
gruplarına hem üst kottan hem de alt 
kottan geçen yollardan girilebilmekte-
dir. Bu konutlar sokağa cephe vermek-
tedirler. Ayrık düzende olan yerlerde 
ise, konutlar köşelere oturtulmuş, bu 
sayede bostan olarak kullanılan geniş 
bir bahçe elde edilmiştir.

Şekil 2. Cumayeri

Şekil 3. 
Yerleşim 
Düzenindeki 
Farklılık
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Konutlar
Çalışma alanı içinde bulunan 944 
yapının 780’i konuttur. Bu yapıların 
513’ü geleneksel yığma yapım tekniği 
ile taş ve kerpiçten inşa edilmiştir. 
Geleneksel teknikle yapılmış olan ko-
nutların büyük bir bölümü iki kattan 
oluşmaktadır. Bir yamaç yerleşimi 
olan Altınyayla’da konutlar topograf-
yayla uyum içindedir. Yol kotundan 
itibaren tek katlı görünen, birbirinin 
ışığını, rüzgârını, manzarasını kesme-
yen konutların yol kotunun altında bir 
katı daha bulunmaktadır (Şekil 4).

 Dış sofalı konutlarda sofanın 
çoğunlukla güneye, güneybatıya ve 
güneydoğuya bakacak şekilde ya-
pıldığı görülmektedir. Bu yapıların 
konumlandırılmasında birinci öncelik 
yön, ikinci öncelik eğimdir. Eğim de 
güneye yönlenmeyi destekler nitelik-
tedir. Konumlanmada yol ile konut 
girişi arasında bir kaygı gözetilmemiş, 
hatta güneye döndürüldüğü için girişi 

yoldan uzaklaşan konutlara ulaşım yol-
dan uzanan bir patika ile sağlanmıştır. 
Aynı zamanda eğimden dolayı konut-
lar tüm yamaç manzarasına hâkimdir. 
Yola bakmayan sofada mahremiyet 
de sağlanmıştır. Yapılar genellikle 
parselin köşesinde yola cephe verecek 
şekilde konumlanmaktadır. İç sofalı 
konutların cumbası yola doğru çık-
makta olup bütün sokağa hâkimdir.

Plan Özellikleri
Yaşam kültürünün konut biçimleni-
şini doğrudan etkilediği, konutun her 
detayından anlaşılmaktadır. Evlerin 
alt katlarında yer alan ahır, depo ve 
samanlık hayvancılığın ve tarımcılığın 
konuta yansımasıdır. Sofa, hayat, ki-
ler, oda içlerinde; ocak, yüklük, dolap 
gibi gereksinimlerle bütünleşmiştir 
(Gündüzalp, 1996: 16). Odalarla 
neredeyse eş büyüklükte olan sofalar, 
odalar arası bağlantıyı sağlayan bir ge-
çiş mekânının ötesinde yapıya üçüncü 

Şekil 4. Kota Oturan Konut ve Yol Ilişkisi
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boyutta yaşam zenginliği sunan çok 
önemli bir konut bölümüdür (Çetin, 
2003: 13). 

Çalışma alanı içinde geleneksel 
yöntemler ve malzeme ile inşa edilmiş 
60 konutta tipoloji çalışması yapıl-
mıştır. Bunun sonucunda, sonradan 
yapılan eklemeler ve deformasyonlar 
bir yana bırakıldığında iç ve dış sofalı 
olarak iki farklı plan şemasıyla karşıla-
şılır. Bu iki plan şemasının dışında dış 
sofalı ve eyvanlı üçüncü bir plan şema-
sı ile de karşılaşılmış, bu tip dış sofalı 
plan tipinin altında ele alınmıştır. 
Dış sofalı ve iç sofalı konutlar, mekân 
kurgusu olarak Burdur il merkezinde 
bulunan 17.-19. yüzyıla ait yapılar, 
Elmalı, Gölhisar, Çavdır ve Tefenni’de 
bulunan 19. ve 20. yüzyıla ait yapı-
larla benzerlik göstermektedir (Çetin, 
2003: 14, Urfalıoğlu, 2011: 35). Bur-
dur’a kıyasla Altınyayla’da 20.yüzyılda 
inşa edilen bu konutlar daha mütevazı 
örneklerdir. 

Dış Sofalı Plan Tipi
Plan tiplerinden en eski ve yaygın 
olanı Burdur il merkezinde de ör-
nekleri4 olan dış sofalı plan tipidir. 
Bu konutlar çoğunlukla 1930’lu ve 
daha sonraki yıllarda inşa edilmiştir. 
1960’lı yıllardan sonra dış sofalı konut 
yapımı devam etse de, iç sofalı plan 
tipine daha sık rastlanmaya başlanır 
(Kullanıcı görüşmeleri).

Genel ifade ile plan, dikdörtgen 
şeklinde açık bir dış sofa ve sofaya açı-
lan yan yana dizilmiş aynı büyüklük-
teki odalardan oluşmaktadır (Eldem, 
1986: 158). Dış sofalı plan tipinin 
zemin katı, sayısı aile büyüklüğüne 

göre iki ile üç arasında değişen kareye 
yakın planlı odalardan oluşmaktadır. 
Genelde ocaksız olan bu odalar ahır ve 
depo olarak kullanılmaktadır.

Beden duvarlarını birbirine zar adı 
verilen ahşap bir sistem bağlar. Zar 
ağacı denilen kirişi taşıyan, taş bir 
kaide üzerine oturmuş zar direkleri bu 
sistemi oluşturmaktadır. Yan yana 
gelerek dikdörtgen bir kütle oluşturan 
odaların önünde yarı açık bir mekân 
bulunmaktadır. Köşelerde kalan 
odaların, beden duvarlarının, odanın 
dışına doğru aynı hizada 3-4m devam 
ettirilmesi ile sınırlanmış bu yarı açık 
mekâna eklemlenmiş bir merdiven üst 
kata çıkar (Şekil 5).

Beden duvarları üst katta da 
odalardan dışarıya taşar ve iki duvar 
arasında kalan yarı açık mekâna hayat 
denir. Hayatın her iki ucunda birer 
ocak bulunur. Çatı örtüsü hayatın 
üstünde devam eder. Ev adı verilen 
odaların kapıları hayata açılır. 

Bu katta bulunan iki oda birbiriyle 
neredeyse simetriktir. Her ikisinde de 
ocak bulunur. Her odada bir aile yaşar. 
Odaların duvarları sıvalıdır. Genellikle 
iki duvar sağır, iki duvar pencereli ola-
rak yapılmıştır. Hayata bakan duvarın-
da pencere olan örneklere de rastlanır. 
Odaların ortak duvarı yüklük olarak 
kullanılır (Şekil 6).

Dış Sofalı ve Eyvanlı Plan Tipi
60 konuttan 4 tanesinde dış sofalı ve 
eyvanlı plan tipine rastlanmıştır (Şekil 
7). İncelenen dış sofalı ve eyvanlı 
konutların yapım yılları 1940-1960 
arasındadır.

Plan, dikdörtgen şeklinde açık bir 
dış sofa, sofaya açılan aynı büyüklük-

4 Taşoda konağı, Mısırlı Konağı, Bakibey Konağı (Urfalıoğlu, 2011).
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teki iki oda ve bu odalar arasında bu-
lunan eyvandan oluşmaktadır (Eldem, 
1959). Bu konutların zemin katında 
bulunan iki oda dükkân, ahır ya da 
depo olarak kullanılır ve sonradan ka-
patılmış olsa da sokaktan ayrı girişleri 
vardır. Odaların zemini sıkıştırılmış 
topraktır. Giriş kapılarının olduğu 
cephede birer pencere vardır. Duvarlar 
genelde sıvasızdır. Odalarda ocak ve 
dolap bulunur. Tavanlar herhangi bir 
elemanla kaplanmamış olup, ahşap 

kirişler ve üst kat döşemesi rahatlıkla 
görülebilmektedir.

Yola cephe veren iki oda arasındaki 
çift kanatlı kapıdan girerek yapının ar-
kasındaki taşlığa çıkılır. Burada da dış 
sofalı plan tipinde olduğu gibi beden 
duvarlarını birbirine ahşap sistem bağ-
lar ve odaların önünde kısa kenarları 
duvarla sınırlanmış yarı açık mekân-
dan tek kollu bir merdivenle birinci 
katta bulunan sofaya ulaşılır (Şekil 7). 
Merdivenin bittiği yerde döşemeden 

Şekil 5. Zemin Kat Örneği

Şekil 6. Dış Sofalı Yapı Planı Şekil 7. Dış Sofalı ve Eyvanlı Yapı Planı
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50cm yüksekte seki/köşk ve beden du-
varlarının bittiği yerde köşkten 50cm 
yukarda küçük köşk bulunur.

Beden duvarları üst katta da zemin 
katta olduğu gibi odalardan dışarıya 
taşar. Hayatın her iki ucunda birer 
ocak bulunur. Çatı örtüsü hayatın 
üstünde devam eder. 

Zemin katta da, birinci katta da ne-
redeyse simetrik olan odaların boyutla-
rı 3-4m’dir ve kareye yakındır. Birinci 
katta odaların kapıları ve eyvan hayata 
açılır. Bu iki oda arasında bulunan ey-
van cephede yaklaşık 1m taşma yapa-
rak cumbaya dönüşür. Ahşap cumbada 
giyotin pencereler bulunmaktadır. 
Eyvana bakan duvarlar ve duvarların 
odaların içine bakan yüzü sıvalıdır. 
Odalarda eyvanı sınırlayan duvarlarda 
yüklük, yüklüğün karşısındaki duvar-
da ocak, hayatı sınırlayan duvarda niş 
dolap, karşısındaki ve ocağın bulundu-
ğu duvarlarda da birer pencere yer alır 
(Şekil 7). 

İç Sofalı Plan Tipi
İç sofalı plan tipiyle inşa edilmiş 
yapılar, dönem olarak daha çok 
1950-1960 yıllarına tarihlenmektedir 
(Kullanıcılarla görüşme). Bölgedeki iç 
sofalı konutlar, Burdur il merkezin-
de bulunan ve çoğu 20.yüzyılda inşa 
edilmiş iç sofalı konutlardan merdiven 
yeri, sokak kotuyla olan ilişkisi, simet-
rik oda kuruluşu gibi farklılıklarıyla 
ayrılmaktadır fakat Dirmil’e 60 km 
uzaklıktaki Tefenni İlçesi’nde bulunan 
iç sofalı konutlarla plan ve cephe özel-
likleri bakımından benzerlik göster-
mektedir (Urfalıoğlu, 2011: 60). 

Zemin katta ahırın yerini dük-
kânlara ve depolara bıraktığı bu 
konut tipinde, eve doğrudan sokaktan 
girildiği, pencere ve kapı açıklıklarının 

genişlediği görülmektedir. İç sofalı 
plan tipinde zemin kat için en önemli 
öğe caddeden ulaşılan giriş, bu girişin 
açıldığı en az 2 m genişliğinde, bina 
boyunca devam eden ve arka bahçeye 
açılan sofadır.

Sofanın bir kenarına yukarı çıkan 
tek kollu merdiven, sağına ve soluna 
da odalar yerleştirilmiştir (Şekil 8). 
Merdivenlerin doğrudan cumbaya 
çıktığı örnekler de vardır. 

Birinci katta şema, sofanın kenar-
larına dizilmiş, kareye yakın, kenar 
boyutları 5m’yi geçmeyen, kapıları iç 
sofaya açılan, ocaklı ya da ocaksız, sı-
valı odalardan oluşur. Alt ve üst katta 
odalar zemin kat ile aynı niteliktedir. 
Yüklük, ocak, gömme dolap odalardaki 
ana elemanlardır. 

Zemin kat şeması bir farkla 1. 
katta da aynen devam etmektedir. Bu 
fark zemin katın giriş kapısının üze-
rine denk gelen sokağa doğru 1-1.5m 
çıkma yapan iç sofadır (Şekil 8). Yer 
minderleri ya da sedirlerle donatılmış 
bu çıkma ahşap karkas sistemde inşa 
edilmiştir.

Kapıların bu dönemde daha özensiz 
olduğu, geniş açıklıklı pencerelerin 
metal ya da parmaklıksız fabrika üre-
timi hazır ahşap malzeme ile yapıldığı 

Şekil 8. İç Sofalı Yapı Planı
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gözlenmiştir. Mutfak ve tuvalet gibi 
ıslak hacimler konutun içine alınmış-
tır. Genelde üst katta sofanın sonunda 
yer alan ıslak mekânlar katların birbi-
rinden ayrılmasıyla zemin katta holün 
sonuna da eklenmiştir. 

Cephe Özellikleri
Çalışma alanı içinde incelenen özgün 
yapılarda cephe biçimlenişi çeşitlilik 
göstermemektedir. Ön cephesinde mer-
diven, zar direkleri ve korkulukların 
bulunduğu dış sofalı yapılar, sofanın 
dışa taşırılması ile oluşturulmuş iç 
sofalı cumbalı yapılar ve ön cephede 
cumba, arka cephede merdiven, zar 
direği ve korkulukların bulunduğu dış 
sofalı eyvanlı yapılar 3 farklı ana cephe 
biçimlenişidir. 

Dış sofalı plan tipine ait cephelerde 
genelde sıvaya ya da badanaya rastlan-
maz, cephe taş örgüsü çıplak kalacak 
şekilde bırakılmıştır (Şekil 9). Taş 
örgüsünün arasında her 70-100cm’den 

geçen 10-20cm kalınlığında ahşap 
hatıllar görünür. Zeminde zar direkleri 
arasında bulunan ahşap kaplı merdi-
ven, arka cephenin ana elemanıdır. 
Duvar kalınlığı az olan yapıların yan 
cephesinde ocaklar cepheden 30-35cm 
taşırılmıştır. 

Pencere ve kapıların taş örgüsü ile 
birleştiği noktalar sade ahşap pervazlar 
ile kapatılmıştır. Zemin kat genellikle 
ahır ve depo olarak kullanıldığı için 
kapılar alçak ve geniştir. Pencerelerin 
genişliği ve yüksekliği arasında 1/2 ve 
1/1 oranı vardır. Çoğu özgün pen-
cerenin üzeri alınlık ile bitirilmiştir 
(Şekil 10). Dış tarafta yer alan ahşap 
parmaklıklar da pencerelerin diğer 
unsurudur. 

Sert iklim koşuları nedeniyle bazı 
yapıların dış sofası sonradan ahşap-
larla gelişigüzel kapatılmıştır. Kısmen 
kapatılmış veya pencereler ile kapatıl-
mış örnekler de vardır.

Şekil 9. Geleneksel Dış Sofalı Konut Cephesi
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 Dış sofalı ve eyvanlı plan tipi, 
ön cephede genellikle, iç sofalı plan 
tipine ait sıvalı duvar, cepheden taşan 
cumba, cumbanın altında yer alan çift 
kanatlı kapı, sağında ve solunda bu-
lunan simetrik pencereler gibi cephe 
özellikleri gösterirken, arka cephesin-
de; dış sofalı plan tipindeki gibi haya-
tı taşıyan zar direkleri, korkuluklar, 
merdiven ve korkuluklar arasından 
görünen kapılar yer alır.

Bu tipteki yapıların ön cephesinde 
simetri, dış sofalı arka cephesinde de 
bir çizgisellik söz konusudur.

İç sofalı plan tipine ait cepheler-
de yapının orta aksında zemin katta 
iki kanatlı bir kapı, kapının hemen 
üzerinde ahşap düz bir cumba ya da 
balkon bulunmaktadır (Şekil 10). 
Duvardan 1-1.5m çıkan cumbaların 
altında payanda gibi bir destek elema-
nı bulunmaz. Konsol şeklinde yapılmış 
cumbalarda iki ahşap kuşak arasında 

konumlanmış düşey sürgülü (giyotin) 
pencereler bulunur. Bu pencerelerin 
arasında ahşap dikmeler vardır. 

Cumbanın üzerinde çatı öne taşar 
ve cumbanın cephede belirginleşmesini 
sağlar. Cumbanın sağında ve solunda 
bulunan odalar genelde simetrik olan 
pencere açıklıkları ile cepheyi zen-
ginleştirir. Yalın cephelere sahip bu 
konutlar, eğer sonradan bir onarım 
görmediyse, çamur sıvalı ve boz toprak 
boyalıdır. 

Yapım Tekniği, Malzeme ve 
Yapı Ustaları
Bölgede incelenen konutlar malzeme 
ve yapım tekniği bakımından büyük 
farklar göstermemektedir. Kerpiç, taş 
ve ahşap kullanılan geleneksel mal-
zemelerdir. Bu malzemeler çevrede 
yaygındır. Gereken durumlarda ilçe 
merkezine çok uzak olmayan dağlar-
dan eşek, katır, öküz gibi hayvanlarla 
inşaat yapılacak alana getirilmiştir.

Şekil 10. Geleneksel İç Sofalı Konut Cephesi



156 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2014

Moloz taş örgünün arasında yatay 
olarak tüm cephede sürekli devam 
eden, her bir metrede bir ahşap hatıl 
döner. Tek seferde geçmeye boyu yet-
meyen ahşaplar aralarda birbirlerine 
geçme tekniği ile eklenir. Bu teknik-
te 10x10cm ebatlarındaki hatıllar, 
duvar sıvasızsa iç ve dışta görülebilir. 
Köşelerde hatıllar birbirine bini ile 
geçer. Hatıllar yapının diğer yerlerin-
de kullanılan ahşaplar gibi çam veya 
sedirdir.

Moloz taş duvar evin yakınların-
dan, dağlardan, yıkılmış yapılardan 
getirilen ana taşlarla, bahçeden topla-
nan küçük helik taşlarıyla ve samanlı 
çamur harcıyla örülür.  Birbirine 
çamur harçla bağlanan ana taşların 
aralarında boş kalan yerlere küçük 
helik taşları konulur. Köşelere gelin-

diğinde buralara ebatları diğer taşlara 
göre daha büyük küfeki taşları yerleş-
tirilir. Sırası geldiğinde hatıl yerleşti-
rilir ve örgüye devam edilir. Hatıllar 
pencerenin altında ve üstünde devam 
eder ve lento görevi görür. Pencere ya 
da kapı açıklıklarının ortasına denk 
gelen yerlerde hatıllar kesilir.

Sadece pencere altına konan 1 met-
re uzunluğunda kısmi ahşap hatıllara 
da rastlanmaktadır. Pencere ve kapı 
boşlukları için köşeler ve köşeye yakın 
yerler seçilmiştir. Kapı açıklıklarının 
üzerinde 5-6cm çapında yan yana 
dizilmiş birden çok ahşap kullanılabil-
diği gibi daha kalın yan yana 2-3 tane 
hatılla oluşturulduğu da görülmüştür. 
Pencere ve kapılardan ölçülebilen 
duvar kalınlıkları 45cm’den 90cm’ye 
kadar çıkabilmektedir.

Şekil 11. 
Toprak Dam 
Strüktürü
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Cephede döşeme kaplamaları ya 
da döşeme kirişleri dışarı taşırılmaz, 
çoğunlukla duvarın içinde bırakılır. 
Yalnız cephede tavanı taşıyan ve yığma 
sisteme yardımcı düver denilen ahşap 
kirişlerin oturduğu, yaklaşık 25cm 
çapında iki, üç ahşap dikme bulunur 
(Şekil 11). Bu dikmelere oturan düver-
lerin üzerine drava denilen düverden 
ince ahşap döşeme kirişleri bir metre-
de bir ters yönde çakılır. Altları tavan 
kaplaması ya da bağdadi çıtaları ile 
kapatılır (Şekil 12). Hatılın üzerine 
pardı serilir, onun da üzeri toprak ile 
kapatılır. Toprak yerine çatı konstrük-
siyonu yapılıp, konstrüksiyonun üzeri 
yarma tahtalar ile kaplanabilir. 

Dış sofalı yapılarda tek parça 
yaklaşık 8 metre uzunluğunda, 20-
25cm çapında ardıç ağaçları, kiriş ve 
dikme olarak kullanılmıştır. Odaların 
sofaya ve ön cepheye bakan duvar-
larının üzerine oturan ve sofada zar 
direklerine oturan 3 adet zar ağacı 
bulunmaktadır. Bunlardan sofada yer 
alanı yaklaşık 5 adet zar direği taşır-
ken duvarlara oturanları, duvarın iki 
yanına dikilmiş ve yapının dışında yer 
alan 2’şer zar direği5 taşır. Yığma du-
varlar ve ana iskelet oluşturulduktan 
sonra çatı ve sofa detaylarına geçilir. 
Çatı strüktürü sundurma şeklinde dış 
sofaya doğru uzatılır. Zar direklerinin 
arasına çakılan ve 1 metre konsol çı-
kan köşkün kenarları, her bir metrede 
10x10cm’lik ahşap dikmelerle çevrele-
nerek çatı desteklenir. 

İç sofalı örneklerde dış duvar 
örgüsü ve döşeme tekniği değişmez 
yalnızca cumbalar farklılık gösterir. 
Cumba, taş duvardan taşırılan kiriş-

lerin üzerine köşerde dikme oturması 
ile elde edilmiştir. Cumbanın altında 
taşımaya yardımcı başka herhangi bir 
eleman bulunmaz. Cumbalar altta 
ve üstte ahşap plakaların yan yana 
çatılmasıyla, ortada ise düşey sürgülü 
pencereler ile kapatılır.

Geleneksel dokunun oluşmasında 
dönemin ustaları büyük önem taşı-
maktadır. Çoğu bilinmeyen yapı usta-
larının yanında, yapıda iz bırakarak 
kendini yaşatan ustalar da vardır (Şe-
kil 13). 19.yüzyılın ikinci yarısında ve 
20.yüzyılın ilk yarısında yaşamış bazı 
yapı ustaları Hacı Mesut, Nurullah 

5 Bu ağaçlar 2, bazen 4 öküze yüklenerek dağlardan getirilir.

Şekil 12. Geleneksel Yapıda 
Duvar-Döşeme Ilişkisi
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Tekin, Abdullah Özacar, Yusuf Sayın, 
İbrahim Özacar (A.Ö.oğlu)’dır6. İbra-
him Deveci; günümüzde hayatta olan 
fakat mesleği bırakmış bir dülgerdir. 

4. BÖLGE İLE İLGİLİ SORUNLAR

4.1. Sosyal ve Kültürel Yapıdaki 
Değişimler
Yörüklerin uzun yıllardır sürdürmekte 
oldukları hayvancılığa bağlı el sanatla-
rı yok olmak üzeredir. Hayvancılığın 
terk edilmesi sonucu keçi ve koyun 
kılının tengerekte eğirilmesi ve kök 
boya ile boyanması sonucu elde edilen 
iplikler, bu iplikler kullanılarak doku-
nan kilimler, çullar, kolonlar artık pek 
az kişi tarafından üretilmektedir.

Tarım yönünden önemli bir gelir 
kapısı olmasına rağmen, arazilerin 
miras yoluyla parçalanarak küçülmesi 
sonucu verimli tarım yapılamaması, 
tarım faaliyetlerini azaltmıştır. Ma-
kinelerin tarımda kullanılmasının da 
etkisiyle imece denilen yardımlaşma 
kültürü yok olmuş, ‘tokatlık’ların kal-
dırılmasıyla komşuluk ilişkileri zarar 
görmüştür. 

İlçede iş imkanlarının yetersiz 
olmasından ve mevcut yönetimler ta-
rafından istihdama yönelik bir girişim 
yapılmamasından ötürü göçler yaşan-
maktadır. Tarım, turizm, tekstil gibi 
iş olanaklarından dolayı çevre ilçelere 
ve illere taşınan genç nüfus bölgeye 
sadece yaz tatillerinde uğramaktadır.

4.2. Çevresel Boyutta Sorunlar
Kireç ocakları istihdam sağlamasının 
yanında birtakım sorunlara da neden 
olmaktadır. Kireç ocaklarının dinamit-
le patlatılması gürültü kirliliği yarat-
maktadır. Bunun yanında çıkan toz 

bulutu hava akımı ile çevreye dağıl-
makta fauna ve floraya olumsuz yönde 
etkilemektedir. Kireç taşını yakmak 
için yoğun olarak kullanılan yakıtlar 
da hava kirliliğine sebep olmaktadır.

Araçların yaydığı titreşim statik 
olarak yapıları etkilemekte, egzozlar-
dan çıkan gazlar yapıların cephelerinde 
kirliliğe sebep olmaktadır. Bunun 
yanında gürütü kirliliği, park yeri 
olmamasından ötürü konutların önüne 
park yapılması gibi sorunlar da vardır. 

Yerleşme plansız ve kontrolsüz bir 
biçimde tarım alanlarına doğru büyü-
mektedir. Bundan dolayı yapı-parsel 
ilişkileri, doku karakteri ve ilçe silüeti 
bozulmaktadır.

4.3. Yapı Boyutunda Sorunlar
Bölgede denetimsizlikten dolayı va-
sıfsız yapılar inşa edilmekte, bölgenin 
geleneksel karakteri zarar görmekte-
dir. Bölge analiz edilerek ilçeye özgü 
yapılaşma şartları oluşturulmadığı 
için taban alanı ve kat yüksekliği 
bakımından dokuya uymayan binalar 
türemektedir.

Usta yetersizliği, yöresel malzeme 
temininin tuğla, beton, briket gibi 

Şekil 13. Yapı Taşına Işlenmiş Nurullah 
Tekin ve İbrahim Özacar Ismi

6 Dirmil’de yaşayan araştımacı Veli Cem Özdemir ile görüşme (20.07.2010).
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güncel malzemelere kıyasla elde edilme 
zorluğu, maliyet ve yapım hızı gibi 
nedenlerle geleneksel yapım yöntemleri 
terk edilmiştir. Onarımlar da nitelik-
siz malzemelerden gelişigüzel olarak 
yapılmaktadır. Dış sofanın kapatıl-
ması, eksilen duvar örgüsünün briket 
veya tuğla ile tamamlanması, pencere 
ve kapıların doldurulması, taş ve ahşap 
yüzeye çimento esaslı sıva uygulanma-
sı, yenilenen doğramaların altına beton 
denizlik yapılması en sık rastlanılan 
uygulamalardır. Bunlar cephe ve plan 
düzenini bozmanın yanı sıra yapıya 
fiziksel zararlar da vermektedir. Briket 
ve tuğla ile tamamlanmış taş duvarlar-
da, bu malzemelerin farklı çalışmasın-
dan ötürü duvar örgüsünde çatlamalar, 
birleşme yerlerinde ufalanmalar ve ay-
rışmalar olmaktadır. Kerpiç duvarlar-
da ise briket malzemenin ağırlığından 
dolayı sarkmalar ve hatıllarda eğilme-
ler meydana gelmektedir. Malzeme 
oturmasından çatlayan veya dökülen 
çamur sıvalar çimento esaslı sıva ile 
bütünlenmektedir. Henüz gözlenemese 
de çimento esaslı sıvanın yoğun olarak 
tuz içermesinden ve dayanımının 
çamur harç ve çamur sıvayla farklılık 
göstermesinden dolayı zamanla taş 
yüzeyi olumsuz etkilenecek, taşlarda 
çatlamalara neden olacaktır.

Geleneksel yapılara güncel konfor 
ihtiyaçlarından dolayı eklemeler ya-
pılmıştır. Mutfak, banyo, tuvalet gibi 
ıslak mekânlar bir odanın bozulması 
veya betonarme karkas bir kütlenin ek-
lenmesi ile yapıya dâhil edilmişlerdir. 
Bu kütleler yapıya farklı bir yükleme 
getirdiği ve bağımsız çalıştığı için çoğu 
birleşme yerinde ayrışma görülmekte-
dir. Ahşap karkas eklemelerde üzeri 
beton ile şaplanan örneklerde taşıyıcı 
dikmelerde ağırlıktan dolayı göçme ve 

şaplanan kısmın döşemesinde sarkma 
meydana gelmiştir. Nefes alamayan 
ahşap elemanın çürüdüğü gözlenmiş-
tir. Betonarme şap, yapı girişlerinde, 
sıkıştırılmış toprak örtülü yer damla-
rın üzerinde de uygulanmıştır.

Cepheye betonarme karkas balkon 
ve merdiven eklenmesi durumunda 
yapı kimliğini kaybetmektedir. PVC 
esaslı malzeme ile yenilenen cumbalar, 
yapay taş kaplanan ve özgün olmayan 
renklerle boyanan cepheler karşılaşılan 
diğer bozulmalardır.

PVC esaslı pencerelerin geleneksel 
yapılarda sıkça kullanıldığı, boyutla-
rın ve boşlukların değiştirilerek çoğu 
cephenin özgünlüğünü kaybettiği 
gözlenmiştir. Bunda bölgeye gelen 
tüccarların yüksek fiyatlarla mevcut 
kapıları götürüp yerine PVC esaslı 
uyumsuz pencere ve kapılar taktırma-
larının rolü büyüktür (Ahmet Tekin 
ile görüşme, 12.09.2011). Nefes alan 
ahşap doğramalara kıyasla bu pencere-
ler iç hava kalitesini de olumsuz etkile-
mektedir. Özgün ahşap doğramalarda 
iklim koşullarından ve özellikle güneş 
ışığından dolayı yüzeyde kararma, gev-
rekleşme ve çalışma meydana gelmiş-
tir. Bazı kapılar ahşabın çalışmasından 
ötürü kapanmamaktadır. Yapı sahip-
leri doğramaları, yüklükleri, dolapları, 
zar ağaçlarını, tavanları ve yastıklarını 
korumak ve daha estetik hale getir-
mek için bilinçsiz olarak yağlı boya 
ile boyamışlardır. Ancak bu uygulama 
çoğu detayın özgünlüğünü bozmuş ve 
profilleri anlaşılmaz hale getirmiştir.

Mantar yetiştirmek amacıyla ge-
leneksel yapıların ahır ve depo olarak 
kullanılan zemin katlarına zarar 
verilmektedir. Uygun koşullar altında 
hızla üreyen bakteriler ahşaba yerleşe-
rek tavan strüktürünü olumsuz yönde 
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etkilemektedir. Açığa çıkan gazlar ve 
nem yapının ömrünü kısaltmaktadır. 
Binanın içine dökülen torf toprağının 
içerdiği tuzlar ve kimyasallar taşlarda 
kararma ve çiçeklenmeye neden olmak-
tadır. İç hava sıcaklığını sabit tutmak 
için takılan klimalar, cephe görselliğini 
bozmanın yanında borular için açılan 
deliklerle strüktürel olarak da yapıya 
zarar vermektedir.

Göç eden aileler tarafından ko-
nutların terk edilmesi, kısa süreli 
kullanan yazlıkçılar tarafından bakım 
yapılmak istenmemesi, tek başına ya 
da eşi ile ikamet eden kullanıcıların 
yaşlılık ve maddi yetersizlikten dolayı 
bakım ve onarım yaptıramaması, miras 
kalan konutların anlaşmazlıktan dola-
yı sahipsiz bırakılması sonucu yapılar 
tahrip olmaktadır. Sert hava koşulları-
na ve bakımsızlığa dayanamayan çoğu 
yapı içinde kullanıcı olmasına rağmen 
kısmen yıkılmıştır. Yoğun kar yağı-
şından ötürü terk edilen yapılarda en 
çok çatı çökmesi meydana gelmektedir. 
Çatısı yıkılan yapılar hava şartlarından 
daha kolay etkilendiği için bozulma 
hızlanmaktadır. Birçok yapı da yerine 
daha modern daha geniş ve daha 
yüksek binalar inşa etmek amacı ile 
yıkılmıştır.

5. KORUMAYA YÖNELİK 
KARARLAR

5.1. Sosyo-Ekonomik Karalar
Birçok potansiyele sahip olmasına rağ-
men bu potansiyellerin değerendirile-
memesi sonucu bölgede işsizlik sorunu 
çekilmekte, zanaatlar, tarım ve hay-
vancılık yok olmak üzeredir. Bölgeyi 
öncelikle süregelen özellikleriyle yaşar 
halde tutmak ve içinde yaşayanlara 

uygun yaşam şartları sağlamak koruma 
adına atılacak en önemli adımlardan 
biridir. 

Bölgede son yıllarda üretimi yapıl-
maya başlanan mantar, yöre insanına 
bir gelir kapısı açmış olsa da yapıların 
alt katlarında ya da özensizce yapıl-
mış tek katlı tuğla binaların içinde 
üretildiği için yeterli verim alınama-
maktadır. Bu uygulama yapılara zarar 
verdiği gibi denetimsizlikten ve kalifi-
ye olmayan elemanların çalışmasından 
ötürü sık sık zehirlenmeler meydana 
gelmektedir. Bu sebeple tarım koo-
peratifine bağlı bir birim oluşturula-
rak kısa süreli bilgilendirme kusları 
verilmeli, mantarcılık denetim altına 
alınmalıdır. Belediye Fen İşleri Mü-
dürlüğü tarafından da ilçenin dışında 
uygun yapılaşma alternatifleri gelişti-
rilmeli, özellikle geleneksel konutlar 
koruma altına alınmalı, bu yapılarda 
üretim yasaklanmalıdır.

Antik bir yerleşimi barındırması 
ve iki önemli turizm merkezi olan 
Denizli-Fethiye karayolu üzerinde bu-
lunması bölgede turizm faaliyetlerinin 
gerçekleştirilebilmesinde bir avantaj 
sağlayacaktır. Yapı stoklarından ko-
nutların butik otel olarak değerlendi-
rilmesi Denizli ya da Fethiye istikame-
tinden gelen turistlerin konaklamasına 
imkan tanımak adına önemli bir adım 
olacaktır. 

Gelenekselleşmiş yağlı pehlivan gü-
reşleri de cazip hale getirilerek yöreye 
maddi ve kültürel katkı sağlanabilir. 
Etkinlikler sadece güreş müsabakala-
rıyla değil çeşitli aktivitelerle destek-
lenerek, bir festivale dönüştürülmeli, 
güreş sahasının yanında planlanan 
panayır alanında, yöresel gıdaların, el 
sanatlarının ve yöresel müziğin iç içe 
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geçtiği bir şenlik halini alabilir. Bu 
şenlik ve turizm yoğunluğu ile bölgede 
istihdam artacaktır.

5.2. Fiziki Planlama Kararları
Geleneksel yapılardan, özellikle terk 
edilmiş sahipsiz olanlar acilen koruma 
altına alınmalıdır. Mevcudun korun-
ması alınan kararların uygulanmasına 
kadar öncelikli önem taşımaktadır.

Yapılan analiz çalışmaları ve 
rölöveler göz önünde bulundurularak 
yeni yapılacak binalar için bir takım 
yapılaşma koşulları oluşturulmalıdır. 
Yeni binalar cephe düzeni, gabari, 
malzeme, yapı parsel ilişkisi ve taban 
alanı büyüklüğü yönünden dokuya 
uyum sağlamalı, geleneksel mimari 
özellikler yorumlanarak yinelenmeli 
fakat dokudan ayırt edilebilir nitelikte 
olmalıdır.

Daha küçük ölçekte irdelemek 
gerekirse, geleneksel yapılarda en çok 
karşılaşılan sorun niteliksiz eklerdir. 
Banyo, tuvalet ve mutfak ihtiyacı-
nın konutların içine girmesiyle bu 
birimler çoğu konutta betonarme 
bir kutu şeklinde yapıya eklenmiş-
tir. Yapıya fazladan yük getiren bu 
yanlış uygulamaların yanında daha 
önceki dönemlerde ahşap direkler 
kullanılarak geleneksel yöntemlerle 
yapılmış banyo-mutfak ihtiyaçlarına 
cevap veren birimlerle karşılaşılmıştır. 
Günlük hayat tarzının ve imkanların 
başkalaşmasıyla bu tür ihtiyaçların 
doğması çok normaldir. Geleneksel ya-
pılar aynı zamanda çağdaş ihtiyaçlara 
ve kullanıcının konfor talebine cevap 
verebilmelidir. Bu sebeple yapılardaki 
vasıfsız betonarme ekler kaldırılarak 
yerine geleneksel yapı stoğunun yine 
kendi içinde tanımlı olan ahşap mal-
zeme ile oluşturulmuş örneği gelişti-

rilerek uygulanmalıdır (Şekil14). Bu 
tip lavabo, banyo ve tuvalet ihtiyacını 
karşılamaktadır. Gereken yerlerde içer-
den ve dışardan yapının görselliğini 
ekilemeyecek şekilde yalıtım çözümleri 
kullanılabilir (Şekil 14). İleride yapıya 
zarar vermeden geri alınabilir. Mutfak 
için hareketli bir modül şeklinde tasar-
lanacak tezgah tesisat gerekliliğinden 
ötürü tuvalet şaftına yakın bir odaya 
eklenmelidir. 

Yapılarda ahşap taban üzerine 
uygulanan şaplar yüzeyden alınmalı ve 
zarar görmüş döşeme tahtaları yenilen-
melidir.

Ağır kış şartlarına ve bakımsızlığa 
dayanamayan çatıların yenilenmesi 
geleneksel yapılarda önceliği olan bir 
diğer husustur. Özgün hali toprak dam 
olan yapılarda toprağın sıkıştırılması 
işlemi fiziksel olarak zor bir işlem oldu-
ğu için çatı örtüsünün kiremit olarak 
kalması ve gerekirse kiremit altına 
yalıtım yapılması uygun görülmektedir. 
Çatı örtülerinde taşıyıcıların ve kire-
mitlerin bakımı sık sık yapılmalıdır. 

Zemin oturması, sıvasız yüzeyle-
rin hava şartlarına maruz kalması, 
yapıdaki bağlayıcıların zayıflaması ve 
teknik hatalar sonucu taş örgülerinde 
çatlaklar meydana gelmiştir. Yüzeysel 
çatlaklar enjeksiyon yöntemi ile ona-
rılabilecekken, derin çatlaklarda dikiş 
ya da yapıyı askıya alarak örgünün 
yenilenmesi işlemi gerekebilir. Bunlar 
yapıların daha detaylı yapılacak hasar 
tesbit çalışmalarının sonrasında öngö-
rülecek şekilde onarılmalıdır.

Eksilen duvar örgülerinde kullanı-
lan tuğla ve briket tamamlamalar sö-
külmeli gerekirse yapı askıya alınarak 
aslına uygun olarak taş yada kerpiç 
malzeme ve çamur harçla bütünlen-
melidir.
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Şekil 14. Eklenecek Banyo-Tuvalet Birimi Tasarımı

Oda sayısını arttırmak için tuğla 
ve briketten dış sofa ve cumba kısmı-
na yapılan eklemeler kadırılmalıdır. 
Bunlar gerektiği takdirde ahşap karkas 
ile yapılmalıdır. Bu yöntemle tesbit 
çalışmaları sırasında karşılaşılmış-
tır. Ahşap karkas arasının hellik taşı 
ve çamur harcı doldurulup üzerinin 
bağdadi kaplanması ile elde edilen 
yaklaşık 15cm kalınlığında duvarlar, 
yapıya uyumlu olduğu gibi teknik, 
malzeme ve boyut farklılığıyla geç dö-
nemde yapılmış bir müdahale olduğu-
nu hissetirmektedir. Hali hazırda bu 

şekilde dış sofanın kısmen kaptılma-
sıyla oluşturulmuş mutfaklar bakım 
ve onarımı yapılarak geç dönem eki 
olarak bırakılmalıdır. Fakat bu koşul-
da da bina yükü hesaplanarak yapıya 
statik olarak zarar veren uygulamalar-
dan kaçınılmalıdır.

Taş duvarlara uygulanan çimento 
esaslı sıvalar, taş yüzeyine zarar verme-
den titiz bir işçilikle kırılarak alınma-
lıdır. Bu işlemden sonra taş yüzeyinde 
tuzlanma varsa temizlenmeli, sonra-
sında yüzeye koruyucu ve güçlendirici-
ler uygulanmalıdır. Özgün halinde sıva 
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olan alanlara çamur sıva yapılmalıdır. 
Çamur sıva üzerine yapılmış niteliksiz 
sıvalar kaldırılarak çamur sıva yenilen-
melidir. Müdahale görmemiş fakat yer 
yer dökülmüş özgün sıvalar da aslına 
uygun olarak tamamlanmalıdır. 

Kapatılan pencere, kapılar ve ocak-
lar açılarak özgün durumuna getiril-
melidir. Boyutlarına müdahale edil-
memiş fakat niteliksiz malzemeler ile 
değiştirilmiş pencere ve kapılar tipoloji 
esas alınarak ahşap doğramalarla yeni-
lenmelidir. Değitirilmiş pencerelerin 
altına uygulanan beton denizlikler de 
alınmalıdır. Özgün kalmış pencere ve 
kapıların düzenli olarak bakımı yapıl-
malı, bozulan bölümleri yenilenmeli, 
hava şartlarından, böceklenmeden ve 
nemden etkilenmemeleri için renksiz 
film tabaka şeklindeki koruyucularla 
sağlıklandırılmalı ve ömrü uzatılmalı-
dır. Pencere camları yalıtımın sağlana-
bilmesi için çift camla değiştirilebilir. 
Yağlı boya ile boyanmış doğramalar, 
yüklükler, dolaplar, zar ağaçları, tavan 
kaplamaları ve yastıklar boya sökü-
cüler yardımı ile temizlenmeli özgün 
haline geldikten sonra konservasyon 
uygulaması yapılmalıdır.

Yapıya dışardan eklenmiş beto-
narme merdivenler kaldırılmalıdır. 
Merdivenler özgün yerine taşınmalıdır. 
Cepheye eklenen betonarme balkon-
lar. PVC esaslı malzeme ile yenilenen 
cumbalar ahşap karkas ve giyotin pen-
cereler ile değiştirilmelidir. Yapay taş 
kaplanan ve özgün olmayan renklerle 
boyanan cephelerden bu katman sö-
külmelidir. Sıvalı cepheler boz toprak 
badana ile boyanmalıdır.

Konutların yanısıra konutların 
içinde yer aldığı parsel, bu parsele ait 
bahçe duvarları, arıklar, samanlıklar 

da korunmalıdır. Gündelik yaşamı ve 
kültürü yansıtan her öğe en az yapılar 
kadar önem taşımaktadır. İşlevini kay-
betmesine rağmen çoğu samanlık ve 
ahır, depo olarak ya da ihtiyaç duyulan 
bir fonksiyonla değerendirilebilir.

6. DEĞERLENDİRME
Altınyayla, doğal zenginlikleri ve 
yaşama elverişli özellikleri ile yıllar 
boyu önemli bir yerleşim yeri olmasına 
rağmen giderek ekonomik faaliyetle-
rin yetersiz kalması ile göçler vererek 
nüfusunu büyük ölçüde kaybetmek-
tedir. Nüfusun azalmasıyla boş kalan 
konutlar, bölgedeki özgün mimarinin 
varlığını sürdürmesini tehdit eder 
hale gelmiştir. Terk edilen yapıların 
harabeye dönmesi, yıkılarak yerlerine 
parselasyon ve gabariye uymayan beto-
narme yapıların inşa edilmesi, kulla-
nılmakta olan konutlara da farklılaşan 
kullanıcı profilinden ötürü niteliksiz 
ekler getirilmesi, yapıların ve dola-
yısıyla dokunun özgünlüğüne büyük 
ölçüde zarar vermektedir.

Burada dikkat edilecek nokta özgün 
kullanıcının korumaya katılımının sağ-
lanması ve geleneksel dokunun yaşa-
tılmasıdır. Doku, karakteri korunarak 
çağdaş yaşamın gerekleri doğrultusun-
da sıhhileştirilmelidir. Yerel yönetim 
tarafından gerçekleştirilecek örgüt-
lenme, yöre insanının yaşadığı yerin 
önemini kavraması, koruma sürecine 
katılması ve yapıların kamulaştırılması 
için önem taşımaktadır. Var olan 164 
özgün yapının tescil edilmesi, doğal 
sit, arkeolojik sit, kırsal sit alanlarının 
belirlenmesi ve kapsamlı bir koruma 
amaçlı imar planı hazırlanarak buna 
dahil edilmesi, mevcut ve yeni yapılara 
yönelik yapılaşma koşullarının tanım-
lanması gerekmektedir.
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Yapılacak onarımlar pek çok nite-
likli yapının gelecek nesillere ulaşma-
sını sağlayacaktır. Yapıların ayakta 
kalabilmesi, içinde yaşanmasıyla doğru 

orantılıdır. Yöreye kimliğini kazan-
dıran kültür varlıklarının yeniden 
değerlenmesi, bölge yaşamına etkin bir 
biçimde katılabilmeleri ile sağlanabilir.

Baykara, T. , 2000, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası 1, Ankara.

BOA, M: 1510 438 no.lu Tapu Tahrir Defterleri

Burdur, 1982, Yurt Ansiklopedisi, Ankara.

Coulton, J. J. , 1987, “Balboura Survey, 5. Araştırma Sonuçları Toplantısı”, T.C Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Eski Eserler Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 5: 205-213.

Çetin, İ. S., 2003, “Geleneksel Burdur Evlerinde Açık ve Yarı Açık Mekân Kültürü”, Batı 
Akdeniz Mimarlık Dergisi, Antalya 24: 13-16.  

Dirmil, 2007, Altınyayla Burdur Dirmil, Kültür, Eğitim ve Sosyal Yaşam Dergisi, Denizli 1: 
16-57.

Eldem, H. S., 1986, Türk Evi Plan Tipleri, DGSA Yayınları, İstanbul.

Gündüzalp, N. A., 1996, “Burdur Eski Evlerinde Hayat”, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, 
Antalya 1: 15-16.  

Işık, F., 1995, “Patara ve Yol Kılavuz Anıtı”, Vali Saim Çotur’a mektup, Burdur Müze Arşivi.

İşkan, H., 1998, “Patara Yol Kılavuz Anıtı”, Miliarium Lyciae, Antalya 4: 12.

Kocaman, N., 2012, ‘Burdur Altınyayla(Dirmil) Kırsal Dokusunu Koruma Önerisi’, Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul.

Spratt, T. A. B. ve E. Forbes, 1867, Travels in Lycia, John van Voorst Paternoster Row, Londra.

Umar, B., 1989, Pisidia, AK Yayınları Kültür ve Sanat Kitapları, İstanbul.

Umar, B., 1999, Türkiye Halkının İlkçağ Tarihi, İnkılâp Yayınevi, Ankara.

Urfalıoğlu, N., 2011, Antalya, Isparta ve Burdur Evlerinde Cephe Biçimlenişi, Suna-İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Antalya.

KAYNAKÇA



165KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2014

TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ (İBRAHİM PAŞA 
SARAYI) RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA JEOFİZİK 
YÖNTEMLERİN (GPR) KULLANILMASI
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Kerim Avcı2
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İbrahim Paşa Sarayı kargir olarak inşa edilmiştir. Sultanahmet’de, 
“At Meyadanı”nda, eski hipodrom kademeleri üzerinde yükselen Saray 16. 
yüzyıl Osmanlı sivil mimarisinin önemli yapılarındandır. İbrahim Paşa 
Sarayı Kanuni Sultan Süleyman tarafından damadı ve sadrazamı İbrahim 
Paşa’ya hediye edilmiştir.

Süleymaniye Cami-i Külliyesi içindeki imaret binasından 19. yüzyıl 
sonunda kurulan, Türk ve İslam Sanatı yapıtlarını topluca içeren, ilk 
Türk Müzesi 1983 yılında İbrahim Paşa Sarayına taşınmıştır.

Sarayın restorasyon çalışmaları dahilinde binanın oturtulduğu alanın 
içinde ve çevresinde eski dönemlere ait yapılar hakkında bilgi edinmek 
amacıyla jeofizik yöntemler, yer radarı (GPR) kullanılarak yer altı 
görüntülenmesi yapılmıştır. Çalışmada 250 MHz GPR anteni kullanılarak 
sarayın binaları içinde, iç avluda ve dış çevrede ölçümler alınmıştır. Elde 
edilen verilerin (radargramların) analizinden sonra iki (2D) ve üç (3D) 
boyutlu görüntüler elde edilmiştir. Hazırlanan farklı derinliklere ait 
kat haritalarından eski dönemlere ait yapı kalıntılarının olup olmadığı, 
yüksek genlikli anomalilerin doğrusal, köşe formlu, dairesel kademeli veya 
münferit konumlanmalarına göre temel altındaki oluşumların varlıkları 
belirlenebilmektedir. 

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk ve İslâm Eserleri Müzesine 
için tahsis edilen İbrahim Paşa Sarayı’nın restorasyonu aşamasında 
jeofizik (GPR) ölçümleri yapılarak oturtulduğu parsellerin altında Roma 
dönemi arkeolojik kalıntılarının varlığına atfedilen ve belirli bir geometrik 
form veren yüksek genlikli anomali dağılımları görüntülenmiştir. 

      ÖZET 
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NUR-U OSMANİYE CAMİİ’NİN TAŞIYICI SİSTEM 
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1748-1755 yılları arasında inşa edilen Nur-u Osmaniye Camii, 
Osmanlı başkenti İstanbul’un en görkemli yapılarından birisidir. Nur-u 
Osmaniye, barok üslupta inşa edilen ilk dini eser olması yanında Osmanlı 
mimarlık teknolojisinin 18.yy’da geldiği noktayı gösteren demir kuşaklama 
sistemleri ve kazıklı temelleriyle yapım tekniği açısından da oldukça 
dikkat çekici özelliklere sahiptir. Ne var ki, bu tür özellikleriyle pek çok 
araştırmacının dikkatini çeken Nur-u Osmaniye Camii’nin,  pek çok 
yıkıcı depremi yaşayarak günümüze kadar hemen hiç hasarsız ulaşmasına 
rağmen şimdiye kadar hakkında kapsamlı bir taşıyıcı sistem incelemesi 
bulunmamaktadır.  

Korumaya yönelik müdahalelerin etkinliğinden bahsedebilmek için 
tarihi yapıların taşıyıcı sistem özelliklerinin bütünlükçü bir yaklaşımla ele 
alınması ve bütün taşıyıcı kısımların yapım tekniği, malzeme, geometri, 
yük taşıma biçimleri ve davranışlarının bilinmesi gereklidir. Yerinde 
yapılan gözlem ve araştırmalar yanında, yapı üzerinde gerçekleştirilen 
tahribatsız deneyler ile tam ölçekli ve hasarsız bir deney ortamında, sınırlı 
zamanlı veya sürekli ölçülen verilerden faydalanarak yapının dinamik 
parametrelerinin belirlenebildiği operasyonel modal analiz ve yapı sağlığı 
izleme uygulamaları da oldukça büyük bir öneme saliptir. Yapı üzerinde 
gözlemler ile yerinde yapılan deney ve araştırmalarla, hazırlanan sonlu 
eleman modellerin kalibre edilmesi ve yapı davranışının gerçekçi bir 
biçimde ortaya çıkarılmasıyla ancak mümkün olmaktadır. Bu sebeple 
tarihi anıtların dinamik parametrelerinin belirlenmesi ve izlenmesi, bu 
parametrelerde zamanla veya deprem etkisi sonrasında meydana gelen 
değişimlerin incelenmesi önemli bilgileri ortaya koymaktadır. Yapının 
dinamik parametrelerindeki değişimlerden faydalanarak yapı hasarının 
değerlendirilebilmesi mümkün olabilmektedir. 

Bu çalışmada İstanbul tarihi yarımadada bulunan bir 18.yy Osmanlı 
anıtı olan Nur-u Osmaniye Camii’nin kazıklı temelleri, ızgara sistemi 
gibi temel inşaatına dair teknikler, altyapı ve üstyapı inşaat teknikleri 
ile başlıca taşıyıcı sistemi hakkında yapılan araştırmaların sonuçları 
aktarılmıştır. Ayrıca günümüzde çok önemli bir yeri bulunan yapı 
sağlığı izleme sistemlerinden bahsedilmiş, Nur-u Osmaniye Camii’ndeki 
uygulamaların sonuçları tartışılmıştır. 
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HASARSIZ YÖNTEMLERLE REPLİKA YAPIMI

Bu bildiride; silikon ve benzeri kalıp alma malzemeleri kullanmadan, eser 
üzerinden lazer veya optik tarayıcılarla elde edilen dijital verileri kullanarak 
hasarsız yöntemlerle replika yapımı, örnekler ile sunulacaktır.

NON-DESTRUCTIVE REPLICA PRODUCTION METHODS

In this paper; non-destructive replica production methods without 
using silicone mold-making materials and so on, using non-destructive methods 
as laser or optical scanner with replicas made out of work, it will be presented 
with examples.
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  GİRİŞ
Müze ve ören yerlerinin envanterle-
rine kayıtlı eserlerin replikalarının 
üretilmesi, Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğü’nden alınan 
yasal izne tabidir.  Kültür Varlık-
ları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
eserlerin replikasının üretilmesi, 
eserin durumunun değerlendirilmesi 
ve uygulama yönteminin belirlen-
mesi hususunda İstanbul Restoras-
yon Konservasyon Merkez ve Bölge 
Laboratuvarı Müdürlüğü’nün uzman 
görüşüne başvurmaktadır. Yerin-
de yapılan incelemeler sonucunda, 
eserin durumunun replika üretimine 
uygun olduğu ve herhangi bir zarar 
görmeden üretimin gerçekleştirile-
bileceğine karar verilmesi halinde, 

uygulamaya onay verilmektedir.
Replika üretimi için günümüze 

dek pek çok yöntem ve farklı özel-
liklerde malzemeler geliştirilmiştir. 
Silikon kalıp alma yöntemi sıklıkla 
tercih edilen bir tekniktir. Silikon, 
temas ettiği yüzeylere tutunma 
eğilimi göstermemektedir. Aşırı 
kohezif yapısı sebebiyle sadece kendi 
atomları arasında kuvvetli bir bağ 
oluşturmaktadır. Bu sebeple zarar-
sız, kolay ve ucuz bir yöntem olarak 
değerlendirilmekte ve sıklıkla tercih 
edilmektedir. Elde edilen silikon 
kalıbın içine çeşitli materyallerde 
döküm yapılarak, eserlerin replikaları 
üretilebilmektedir. Ancak bu yöntem-
de silikon malzemeyi, eserler üzerine 
uygulanmak suretiyle, yüzeye direkt 
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müdahale gerçekleştirmek gerekmek-
tedir. Bu durum yüzey kondisyonu 
stabil olmayan eserler için önemli bir 
risk unsuru meydana getirmektedir. 

Uzun yıllar boyunca olumsuz 
çevresel koşullara maruz kalmış boyalı 
yüzeylerde; UV ışınlarının, nem ve 
termal dalgalanmaların etkisiyle boya 
bağlayıcılarının kırılarak pigmentlerin 
tozuma şeklinde dağıldığı gözlemlen-
mektedir. Böyle hassas bir durumda 
herhangi bir malzemenin yüzeye 
sürülmesi, pigment ve yüzey kayıpları-
nın oluşmasına neden olabilmektedir.

Taş yüzeyler çevresel aşındırıcı 
etkilere maruz kaldıklarında; kohez-
yonun azalması nedeniyle pul pul 
ayrışma, tozuma ve mermerlerde şeker-
lenme adı verilen bozulmalar meydana 
gelebilmektedir. Böyle bir yüzeyde 
silikon kalıp yönteminin tercih edil-
mesi, eserlerde geri dönüşü olmayan 
yüzey kayıplarına sebep olabilmekte-
dir. Bununla beraber silikon malzeme, 
bünyesinde çeşitli türevlerde yağlar 
barındırmaktadır. Uygulama sırasında 
bu yağların eser yüzeyine kontamine 
olması kaçınılmazdır. Kontamine olan 
bu yabancı yağların eserler üzerinde 
uzun süreçlerde gerçekleştirebilecekleri 
etkileşimler ise kestirilememektedir.

İstanbul Restorasyon Konservas-
yon Merkez ve Bölge Laboratuvarı, 
restorasyon çalışmalarına uyarlanabi-
lecek tüm teknik yenilikleri yakından 
takip ederek, inovasyon süreçlerini 
geliştirmektedir. Bu kapsamda, statik 
ve yüzeysel özellikleri bakımından 
stabil durumda olmayan eserlerin 
replika uygulamalarında, tamamen 
temassız ve hasarsız tekniklerin kul-
lanımını önermektedir. 

Bu çalışmada, Siloam yazıtı, 
Tyche heykeli ve İskender Lahti gibi 

önemli ve hassas durumdaki eserle-
rin tamamen temassız ve hasarsız 
yöntemler olan optik lazer tarama 
sistemleri ve 5 eksenli CNC freze 
tezgahları kullanılarak replika üretim 
süreçlerine değinilmektedir. 

1. 3B DİJİTAL VERİLERİN   
ELDE EDİLMESİ
Tarama yöntemleriyle 3B veriler elde 
ederek kültürel mirasın dijital ortamda 
modellenmesi için kullanılan metotlar 
dokunmatik ve dokunmasız olmak üze-
re ikiye ayrılmaktadır. Robotik kollar 
ve CMM ile gerçekleştirilen dokunma-
tik yöntemler kültürel miras üzerinde 
direkt temas sağlamaları sebebiyle ter-
cih edilmemektedir. Akustik, manyetik 
ve optik tarama yöntemleri olarak üç 
grupta ele alınan dokunmasız yön-
temler ise hem hassas hem de sağlıklı 
sonuçlar elde edilmesini mümkün 
kılmaktadır. Bu sebeple kültürel miras 
üzerinde sıklıkla tercih edilen teknoloji 
ürünleri haline gelmişlerdir.

Optik tarama yöntemleri, farklı 
boyutsal, kondisyonel ve yüzeysel 
özelliklere sahip kültürel miras eser-
lerinin 3B modellerinin oluşturulma-
sında hassas ve kaliteli sonuçlar elde 
edilmesini sağlayabilmektedir. Optik 
yöntemler arasından en çok kullanı-
lan prensipler lazerle üçgenleme ve 
yapısal ışık ile tarama prensipleridir.

Lazer tarama ve yapısal ışık tarama 
yöntemleriyle gerçekleştirilen ölçüm-
lerden elde edilen sonuçlar doğruluk, 
ölçüm hacmi ve çözünürlük bakımın-
dan birbirine yakın sonuçlar ortaya 
koymaktadır. Kültürel miras üzerinde 
gerçekleştirilen çalışmaların çoğun-
lukla in-situ olarak yürütülme gerek-
siniminden ötürü, yöntem seçiminde 
taşınabilirlik önemli bir parametre 
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haline gelmektedir. CMM ile entegre 
edilmiş lazer sistemlerinin taşınması 
oldukça güçtür. Bununla birlikte, tola-
re edilebilecek oranda hassasiyet kaybı 
olan el tipi lazer tarama cihazları, 
taşınabilir olmaları sebebiyle avan-
tajlı hale gelmektedir. Yapısal ışıkla 
tarama sistemleri kolaylıkla taşınabilir 
olmaları sebebiyle daha kullanışlıdır. 
Kültürel mirasın taranmasında her iki 
yöntemde de, ortam koşullarına bağlı 
olarakhassas ve başarılı sonuçlar elde 
edilebilmektedir.

A. Lazer Tarama Yöntemi
Lazer ile tarama uygulamaları, üç-
genleme prensibine dayanmaktadır. 
Bu teknikte 3B modeli oluşturulmak 
istenen yüzeye lazer ışını düşürül-
mektedir. Yüzeye belli bir açıyla 
çarptıktan sonra yansıyan lazer ışını, 
sistemde bulunan sensör tarafından 
yakalanmaktadır. Sensör ile lazer 
doğrultusu arasındaki açı sayesinde, 
farklı uzaklıklardaki yüzeylerden 

(rölyef vb.) toplanan ışınlar sensörün 
algılama yüzeyi içinde farklı nokta-
larda konumlanmaktadır. Lazer ışını 
ve sensör arasındaki mesafe ile, algı-
layıcıya düşen noktaların koordinat-
ları bir araya geldiğinde trigonomet-
rik fonksiyonlar kullanılarak yüzeyin 
cihaza olan uzaklığı hesaplanmak-
tadır. Lazer üçgenleme yöntemiyle 
çalışan tarayıcıların çözünürlüğü, 
algılayıcı sensör ile lazer arasındaki 
üçgenleme açısına bağlı olarak değiş-
mektedir. Düşük açılarda çözünürlük 
düşmektedir (Ören vd., 2014).

Lazer tarama cihazları, farklı 
sistemlere entegre edilebilmektedir. 
Farklı mesafelerden yapılan ölçümle-
rin referans uzaklıklarının otomatik 
olarak kontrol edilebilmesi için robot 
kollar ya da CMM ile birlikte kulla-
nılabilmektedir. Bununla birlikte, 
döner tabla üzerine yerleştirilen lazer 
tarayıcılar sayesinde 360o tarama 
yapabilme imkanı sağlanmaktadır 
(Ören vd., 2014).

Tablo 1. 
3 Boyutlu 
Dijital 
Modelleme İçin 
Veri Toplama 
Metotları (Ören 
vd. 2014 : 37)
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Optik yöntemlerle elde edilen nokta 
bulutları eş zamanlı olarak dijital or-
tama aktarıldığından, tarama görüntü-
leri bilgisayar ortamında canlı olarak 
takip edilebilmektedir. Böylece eksik 
ya da hatalı taranan bölgelere anlık 
müdahale edilerek yeniden ya da farklı 
açılardan taramalar gerçekleştirilebil-
mektedir. Bununla birlikte bu sis-
temler, 3B verilerin çeşitli yazılımlar 
kullanılarak dijital ortamda düzenlen-
mesine imkan sağlamaktadır. Farklı 
formatlara dönüştürülen bu veriler 
sayesinde yüzeyin mikron mertebesin-
deki ayrıntı fotoğrafları oluşturulabile-
ceği gibi 3B animasyon çalışmaları da 
gerçekleştirilebilmektedir.

B. Yapısal Işıkla Tarama Yöntemi
Yapısal ışıkla tarama sistemlerinde, 
tarama yapılacak yüzey üzerine pro-
jeksiyon ile belirli şablonlarda halojen 
ışık yansıtılmaktadır. Bu sırada cihaz 
özelliğine bağlı olarak bir ya da iki 
kamera tarafından bu ışık izlenmekte-
dir. Farklı izleme açılarından alınan 
görüntüler yüzeyin biçimsel özellikle-
rine bağlı olarak değişiklik göstermek-
tedir. Görüntüler bilgisayar ortamında 
bir araya getirilerek yüzeyin modeli 
oluşturulmaktadır (Adolf, 2011).

Optik yöntemlerde ortamdaki ışık 
seviyesi, görüş açısı, şeffaflık ve par-
laklık gibi etmenler tarama kalitesine 
etki edebilmektedir. Yapısal ışıkla 
tarama yönteminde, projeksiyondan 
yüzeye düşürülen ışığın rengi değişe-
bilmektedir. Geleneksel olarak beyaz 
ışık ile yapılan taramalar yarı saydam 
ya da parlak yüzeylerin taranmasında, 
yansıma sebebiyle zorluklar ortaya 
koyabilmektedir. Bu sebeple mavi ya 
da yeşil renklerde halojen ışık tercih 
edilebilmektedir.

2. BİLGİSAYAR DESTEKLİ   
REPLİKA ÜRETİMİ
Günümüzde bilgisayar destekli 3B 
üretimler CNC (Bilgisayar Destekli 
Nümerik Kontrol) freze tezgahları 
ile işleme merkezlerinde gerçekleş-
tirilmektedir. CNC’lerin çalışma 
prensibi tezgahların sayı, harf vb. 
sembollerden meydana gelen ve 
belirli bir mantığa göre kodlanmış 
komutlar yardımıyla işletilmesine 
dayanmaktadır. Milimetrenin binde 
biri kadar yüksek bir hassasiyette 
çalışabilen bu cihazlar, bir kontrol 
paneli aracılığı ile kontrol edilmekte-
dir. Bu panelden eksen seçimi, açma/
kapama ve acil durdurma işlemleri 
manuel olarak yapılabilmektedir. Üç 
ila beş eksen arasında işlem yapabil-
me kapasitesine sahiptirler. Eksen 
sayısı; kesici takımın ve işlenen blok 
malzemenin bağlı bulunduğu tezga-
hın hareket kabiliyetini belirtmekte-
dir. Düzlemsel parçaların üretiminde 
iki eksenli tezgahlar yeterli olurken, 
karmaşık yüzeylere sahip parçala-
rın üretiminde beş eksene ihtiyaç 
duyulmaktadır (Wachowiak & Karas, 
2009). 

CNC freze tezgahlarında kulla-
nılan yüksek kesme özelliğine sahip 
uçlar, radyuslu ve titanyum kaplama 
olarak üretilmektedir. Farklı çaplara 
sahip kesici uçlar, işlem sırasında oto-
matik olarak değişmektedir. Blok üze-
rinde ana hatların işlenmesi sırasında 
daha kalın çaplarda uçlar kullanılır-
ken, ayrıntıların işlenmesi sırasında 
daha küçük çaplardaki uçlar devreye 
girmektedir. Üretilen replikanın çö-
zünürlüğü, kullanılan son kesici ucun 
kenar yarıçapına göre belirlenmekte-
dir (Wachowiak & Karas, 2009). 



171KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2014

CNC freze tezgahlarında taş, 
metal, ahşap, alçı, plastik, kauçuk ve 
poliüretan gibi pek çok farklı ma-
teryal işlenebilmektedir. Bu çalışma 
kapsamında üretilen replikalar için 
polimerize reaksiyon esaslı poliüretan 
malzemelerin kullanılması uygun 
görülmüştür.

Polimerize reaksiyon esaslı po-
liüretan bloklar oldukça stabil ve 
homojen yapıya sahiptir. Normal 
atmosferik koşullar altında zararlı gaz 
oluşumlarına sebep olmazlar (Safety 
Data Sheet, 2006). Parlayıcı, yanıcı 
ve patlayıcı değillerdir. Belirli bir 
raf/depolama ömürleri yoktur. Kolay 
işlenebilen, hafif ve taşıması kolay 
malzemelerdir. Genleşme ve büzüş-
me katsayıları düşüktür. Bu sebeple 
deforme olmazlar. Özel adhezifler 
kullanılarak yapıştırma işlemi gerçek-
leştirilebilmektedir. Farklı yoğunluk 
ve sertliklerde üretim yapılabilmekte-
dir. Yoğunlukları 0,08 g/cm3 ile 1,2 
g/cm3 arasında değişebilmektedir. 
İşleme kolaylığı, sertlik ve dayanım 
gibi özellikleri seçilebilmektedir. Üre-
tilmek istenen modelin özelliklerine 
göre malzeme tercih edilebilmektedir 
(Product Data Sheet, 2012).

CNC freze tezgahlarında üretim 
yapılabilmesi için üç çeşit veriye ihti-
yaç duyulmaktadır. Bunlar;

 Kesilecek blok parçanın konu-
munu, yapılacak hareketin şekli ve 
yönünü belirleyen geometrik bilgiler,

 Takım, ilerleme hızı ve kesme 
hızını belirleyen teknolojik bilgiler,

 Üretilecek malzemenin 3B mo-
deli gibi yardımcı bilgiler. 

3B tarama sistemleri ile CNC fre-
ze tezgahlarında kullanılan yazılımlar 
CAD ve RAW formatlarını destekle-
diğinden; tarama çalışmaları sonu-

cunda elde edilen dijital veriler, CNC 
freze tezgahlarının sistemi tarafından 
rahatlıkla tanınabilmektedir.

3. TÜRKİYE’DE HASARSIZ  
YÖNTEMLERLE REPLİKA ÜRETİMİ
Türkiye’de İstanbul Restorasyon Kon-
servasyon Merkez ve Bölge Laboratu-
varı Müdürlüğü tarafından önemli bir 
devlet protokolü kapsamında 2007 
yılında hasarsız yöntemlerle tarama 
verileri ve 5 eksenli CNC freze tez-
gahları kullanılarak replikası üretilen 
ilk eser Siloam Yazıtıdır. Oldukça 
başarılı biçimde gerçekleştirilen ve 
efektif sonuçlar ortaya koyan bu çalış-
mayı, 2013 yılında Tyche heykelinin 
replika üretimi projesi izlemiştir. Son 
olarak 2014 yılında yine bir dev-
let protokolü kapsamında ve TİKA 
sponsorluğunda İskender Lahti’nin 
replikası aynı yöntemlerle üretilmiş-
tir. Farklı yapısal özelliklere sahip bu 
eserlerin replikalarının üretimi hem 
eser için sağlıklı hem de pratik bir 
yöntem haline getirilmiştir.

Tarama teknikleri ile 3B dijital 
veri elde edilmesi ve replika üretimi 
süreçlerinde teknik cihaz ve malzeme 
seçimleri oldukça önemlidir ve her 
basamağın uzmanlar tarafından takip 
edilmesi gerekmektedir. CNC freze 
sistemlerinden çıkan ürün bir replika-
dan ziyade bir model özelliği taşı-
maktadır. Orijinal eserin tüm hat ve 
detaylarına sahiptir ancak yapay bir 
görüntü sergilemektedir. Bu sebeple 
orijinal esere benzetilmek amacıyla 
çeşitli patina uygulamaları gerçekleş-
tirilmektedir. 

Patina, poliüretan bazlı model üze-
rine akrilik bazlı boyalar kullanılarak 
oluşturulmaktadır. Üretimine 1950’le-
rin sonunda başlanan akrilik boyalar 
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su bazlıdır. Esnek yapısından ötürü, 
dış etkenlere karşı yağlıboyadan daha 
dayanıklı bir malzeme olma özelliğine 
sahiptir. Katılaşmaları, bünyelerindeki 
suyun buharlaşması ile gerçekleşmek-
tedir. uygun ortam koşullarında 1-2 
saat içerisinde dokunma kuruluğu 
ya da ikinci katmanı uygulamak için 
gereken kuruluğa ulaşabilmektedirler. 
Yüzeye tutunma özellikleri yüksektir. 
Yüzeyleri kolay, iyi ve az miktarda 
boya ile örtebilme özelliklerine sahip-
tirler. Akrilik boyaların bilinen spesi-
fik reaktif davranışları yoktur. Kapalı 
ortamlarda oldukça dayanıklı malze-
melerdir. Normal sıcaklık koşullarında 
stabil olmakla birlikte, zarar verici gaz 
salınımı gerçekleştirmezler.

Akrilik boyalar ile replika mode-
li üzerinde gerçekleştirilen patina 

uygulamasında; modele orijinal eser 
görünümü kazandırmak amaçlanmak-
tadır. Bunun için farklı renkler kulla-
nılarak orijinal eser üzerinde görülen 
ayrıntılar, dokusal olarak model üze-
rine işlenmektedir. Ayrıca polikrom 
(çok renkli) olarak üretilmiş eserlerin 
üzerinde bulunan boya kalıntıları, 
doku ve patina uygulamaları sırasında 
orijinal eser yüzeyleriyle aynı dağılım 
ve yoğunlukta olacak biçimde replika 
üzerine işlenmektedir.

Tüm işlemleri tamamlanan repli-
kanın taşınması ayrı bir proje olarak 
ele alınmaktadır. Replikanın paket-
lenmesi, taşınması ve yerine yerleşti-
rilmesi süreçlerinde gerçekleşebilecek 
kazaları minimuma indirmek için 
tüm bu aşamalar çeşitli uzmanların 
kontrolünde yürütülmelidir. 

Tablo 2. Hasarsız Yöntemlerle Replika Üretimi Akış Şeması
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A. Siloam Yazıtı Replika Üretimi
Siloam yazıtı, bugünkü İsrail, Ku-
düs’te bulunan Siloam tünelinin 
içinden ele geçmiştir. Bu tünel, şehir 
surları dışındaki havuzlarda toplanan 
suyun şehre taşınmasını sağlamak-
tadır. Tünel ilk olarak 1837 yılında 
keşfedilmiş olsa da, yazıtın keşfi 
1880 yılında Alman bir mimarın 
kuyuya düşmesiyle gerçekleşmiştir. 
1881 yılında yazıtın üzerinde bulu-
nan satırlar A.H.Hayce tarafından 
kayda alınarak, filoloji ve epigrafi 
bilimlerinde incelenmeye başlanmış-
tır. 60X40cm ölçülerinde olan yazıt 6 
satırdan oluşmaktadır ve yazı karak-
teri yükseklikleri 1,5cm civarındadır 
(Rendsburg & Schniedewind, 2010). 

Yahudi Krallığının kült merkezi 
olan Kudüs’te kral Hizkiya (M.Ö. 
715-686) emriyle Siloam tünelinin 
yönünün değiştirilerek uzun Asur 
saldırıları sırasında, şehre kesintisiz 
su taşınmasının sağlandığı bilinmek-
tedir. Siloam yazısında yer alan 6 
satır, bu inşaat sürecini anlatan bir 
talimatname niteliği taşımaktadır 
(Ay, 2011). 14C ve Th-U analizleri, 
Yazıtın M.Ö. 7.yy civarına tarih-
lendiğini bildirmektedir (Frumkin, 
Shimron, & Rosenbaum, 2003). Bu 
bağlamda yazıt, bugüne kadar ele 
geçen en eski İbranice kaynak olma 
özelliğine sahiptir. Bununla birlikte 
Finike dili yapısı hakkında da önemli 
bilgiler sağlamaktadır. 

Siloam yazıtı Türkiye’de bir devlet 
protokolü ile hediye edilmek üzere, 
temassız ve hasarsız yöntemlerle rep-
likası üretilen ilk eser olma özelliğine 
de sahiptir. 2007 yılında İstanbul 
Restorasyon Konservasyon Merkez ve 
Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uz-
manları tarafından optik lazer tarayı-

cılar ile dijital ortamda 3 boyutlu di-
jital modeli oluşturulmuştur. Tarama 
çalışmalarında Breuckmann marka, 
Opto-Top HE sistemi tercih edilmiş-
tir. Siloam yazıtının orijinaline bağlı 
kalmak; eserin üzerindeki zamana 
bağlı aşınmayı ve eserin üzerindeki 
doğal desenleri bilgisayar ortamına 
aktarabilmek için uygun bir lens 
yapılandırılması ve sistem yazılım 
parametre ayarları yapılmıştır. Bilgi-
sayar ortamına alınan ölçümler başka 
bir formata veya dönüşüme tabii 
tutulmadan işlenmiştir. Data dönü-
şümü veya yüzey oluşumu detayların 
kaybolmasına yol açacağından yapı-
lan post prosesing işlemi sadece ham 
veriye sadık kalınarak yapılmıştır. Bu 
aşamadan sonra nokta bulutundan ta-
kım yolu oluşturularak CAM dataları 
hazırlanmıştır (Defne Mühendislik, 
2007). Elde edilen dijital model ile 5 
eksenli ve robot kollu CNC tezgahla-
rı kullanılarak poliüretan bazlı blok 
malzemeden replika üretilmiştir. 

CNC yöntemiyle büyük boyutlu 
eserlerin replika üretimi sırasında 
önemli olan etkenlerden bir diğeri ise 
robot kollarda kullanılan uçlardır. 
Bu uçlar uygulama sırasında işlenen 
malzemenin sertliğine bağlı olarak 
körelmektedir. Siloam yazıtının repli-
kasında 0,7g/cm3 yoğunlukta poliü-
retan malzeme tercih edilmiştir. Böy-
lece 3 boyutlu modelde görülen tüm 
ayrıntıların robot kollar tarafından en 
ince şekilde işlenmesi sağlanmıştır. 
İnce ayrıntılar 0,5mm çapındaki küre 
formlu uçlar kullanılarak gerçekleş-
tirilmiştir. Bu uçlar, blok poliüretan 
üzerinde ilerlerken 0,03mm incelikte 
şeritler oluşturarak, hassas ayrıntı-
ların en iyi şekilde ortaya çıkmasına 
olanak sağlamaktadır. Detayların en 
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ince şekilde işlenmesi 0,5mm çapına 
sahip uçlarla yapılan bu üretim süreci 
144 saat sürmüştür.

CNC freze tezgahından çıkan rep-
lika modeli üzerinde birkaç kat akri-
lik boya katmanı oluşturularak doku 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Patina 
uygulaması sayesinde poliüretan bazlı 
replika modeline, orijinal taş yüzey 
dokusu kazandırılarak, ziyaretçilerin/
araştırmacıların görsel algılarının 
zenginleştirilmesi sağlanmıştır. Son 
olarak, taşıma sırasında hasar görme-
sini engellemek amacıyla paketlene-
rek, müzeye teslim edilmiştir.

B. Tyche Heykeli Replika Üretimi
Orijinali M.Ö 4.yy’da üretilmiş olan 
Tyche Heykeli’nin, M.S 2.yy’ da 
üretilen mermer bir kopyası Düzce 
Konuralp’te gerçekleştirilen kazılar 
sırasında ele geçmiştir (Zeyrek & 
Çelik, 2005). Bu heykelde Tanrıça 

Tyche’nin başında zeytin yaprakla-
rıyla süslü ve şehir surlarını temsil 
eden bir diadem bulunmaktadır. 
Sol kolunda çeşitli meyvelerle dolu 
bereketi simgeleyen boynuz biçimli 
bir kap ile birlikte bir erkek çocuğu 
taşımaktadır. Dışa doğru açılmış olan 
sağ kolu, heykelin tek eksik parçasıdır 
(Coşkunçay, 2014).

M.S 2.yy’ da üretilmiş olan Tyche 
Heykeli’nin orijinali İstanbul Ar-
keoloji Müzesi’nde sergilenmekte-
dir. Heykelin 2013 yılında Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğü’nün İsteği üzerine İstanbul 
Restorasyon Konservasyon Merkez 
ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü 
tarafından üretilen replikası Düzce 
Konuralp Müzesi’nde sergilenmek-
tedir. Türkiye’de 280cm boyutunda 
bir heykelin üretilmiş ilk replikası 
Tyche heykeline aittir. 

Şekil 1. Siloam 
Yazıtı Replika 
Üretim 
Süreci a) 3B 
Tarama Veri 
Görüntüsü b) 
Ham 3B Model 
Çıktısı c) Elde 
İşlem Süreci 
d) Üretilen 
Replikanın Son 
Görünümü

a

c

b

d
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Şekil 2.a. M.S 4.yy 
Tyhce Heykeli Orijinali 
2.b. Yapısal Işıkla Tarama 
Çalışmaları 2.c. Dijital 
Ortamda Elde Edilen 3B 
Veri Görünümü 2.d. Cnc 
Freze Tekniği Ve Robot 
Kollar Ile Blok Haldeki 
Poliüretan Malzemenin 
Işlenmesi 2.e. Patina 
Çalışmaları 2.f. Heykelin 
İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri’ndeki Sergi 
Konumu 2.g. Replikanın 
Düzce Konuralp 
Müzesi’ndeki Sergi 
Konumu

a

d

f g

e

b c
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Heykelin statik ve yüzeysel 
özellikleri oldukça iyi durumdadır. 
Bununla birlikte çeşitli bölgelerinde 
bulunan boya kalıntıları sebebiyle 
replikasının hasarsız yöntemlerle 
üretilmesine karar verilmiştir. Optik 
tarama yöntemlerinden yapısal ışık 
tarama tekniği ile elde edilen nokta 
bulutları ile dijital ortamda heyke-
lin 3 boyutlu bir modeli oluşturul-
muştur. 3 boyutlu dijital veri daha 
sonra 5 eksenli CNC sistemlerine 
aktarılarak robot kollar ile poliüretan 
bazlı blokların şekillendirilmesiyle 
elde edilmiştir. Replika alt gövde, 
üst gövde ve çocuk olmak üzere 3 
parça halinde üretilerek tüm işlemler 
bittikten sonra bu parçalar bir araya 
getirilmiştir. İlk önce daha geniş 
çaplı uçlar kullanılarak, heykelin 
orijinaline göre tüm yüzeylerden 1’er 
cm küçük olacak biçimde kaba form-
ları oluşturulmuştur. Kaba formların 
üzeri 2cm kalınlığında epoksi malze-
me ile kaplanarak, mermer heykelin 
sahip olduğu keskin ve ince hatların 
daha belirgin ve algılanabilir hale 
getirilmesi sağlanmıştır. 

Replika CNC sistemlerinden 
çıkıp, bütün parçalar bir araya 
getirildikten sonra yüzeyine orijinal 
heykelin görüntüsünü kazandırmak 
amacıyla patina uygulaması gerçek-
leştirilmiştir. Epoksi yüzey öncelikle 
beyaz akrilik boya ile boyanmıştır. 
Bu boyama ile mermer yüzeyindeki 
genel renk ve doku için gerekli ışık, 
taban kod olarak işlenmiştir. Taban 
boyanın üzerine, birkaç kat akrilik 
boya katmanı uygulanarak; heyke-
lin orijinal mermer dokusu içinde 
mevcut olan diğer renkler (sarı-kah-
verengi-siyah-pembe v.s. tonları) ile 
replikaya mermer dokusu kazandırıl-

mıştır. En üst katmana ise, orijinal 
heykelde görülen boya kalıntıları 
aynı yüzey dağılımı ve renklerde yine 
birkaç kat olarak uygulanmıştır. 

Replikanın üretimi tamamlandık-
tan sonra, Düzce Konuralp Müze-
si’ne taşınması için yine poliüretan 
malzemeden özel bir platform üre-
tilmiştir. Heykelin 3 boyutlu dijital 
modelinin sırt bölgesi, poliüretan 
blok içine negatif olarak CNC siste-
minde kesilmesiyle oluşturulmuştur. 
Bu platforma tam olarak oturan 
heykel replikası, paketlenerek ko-
lay ve güvenli biçimde sergi alanına 
taşınmıştır.

C. Büyük İskender Lahdi   
Replika Üretimi 
İskender Lahdi Osman Hamdi Bey 
tarafından Lübnan Sayda’da gerçek-
leştirilen kazılar sırasında ele geç-
miştir. M.Ö.4.yy’a tarihlenmekle bir-
likte, mermerden bir Yunan tapınağı 
formunda polikrom olarak üretilmiş-
tir. Lahdin M.Ö 311 yılında ölmüş 
olan Sayda Kralı Abdolonymus’a ait 
olduğu düşünülmektedir. Üzerinde 
iki farklı sahne canlandırılmıştır. İki 
yüzey boyunca, Makedonyalılar ile 
Persler arasında gerçekleşen bir savaş 
sahnesi betimlenmektedir. Diğer 
iki yüzeyinde ise Makedonyalılar ile 
Persler bir av sahnesinde canlandı-
rılmıştır (Tunay, 1972). Schefold 
(1968) lahit üzerinde canlandırılan 
savaş sahnelerinin İssus Savaşı’na 
ait olabileceğini belirtmektedir. 
Bununla birlikte Schefold lahdin 
çatı kısmının İyonyalı 6 heykeltıraş 
tarafından üretildiğini bildirirken; 
Miller (2004) lahdin Sayda’da bir 
Rodos atölyesinde üretildiğini savun-
maktadır. 
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İskender Lahdi replikası Makedon-
ya’da bulunan bir müzede sergilenmek 
üzere, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nden gelen istek 
üzerine İstanbul Restorasyon Konser-
vasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı 
onayı ve TİKA desteği ile hasarsız 
yöntemler kullanılarak üretilmiştir. 

İskender Lahdi replikasının dijital 
üç boyutlu modelleme çalışmalarında 
farklı tarama prensipleri denenmiş-
tir. İlk olarak el tipi lazer tarama 
cihazları denenmiştir. Bu yöntemde, 
eserin camekan içinde bulunması se-
bebiyle çeşitli handikaplar yaşanmış-
tır. Camekan üzerinden esere doğru 
yansıtılan lazer ışınları, özellikle 
camekanın birleşme noktalarında 
kırılma etkisi sebebiyle nokta bulut-
larını bilgisayar ortamında düzgün 
biçimde oluşturamamıştır. Camekan 
içine girilerek gerçekleştirilen tarama 
çalışmalarında ise, mesafenin çok 
dar olması rölyeflerin taranmasını 
güçleştirmiştir. İskender Lahdi’nin 
orta bölümünde yer alan insan ve 
hayvan rölyefleri, neredeyse zemin-
den tamamen bağımsız birer heykel 
görünümündedir. Bu sebeple el tipi 
lazer tarama yöntemiyle tarama ya-
pılırken, aynı bölgenin birkaç farklı 
açıdan taranması gerekmektedir. An-
cak camekan içindeki dar alan bunu 
sağlamaya uygun değildir. 

Lazer tarama sistemleri arasından 
İskender Lahdi’nin taranması için 
denenen diğer bir yöntem ise 360o 
lazer tarama tekniğidir. Bu teknikte 
lazer cihazı, taranacak ana objeye 
belirli bir mesafede konumlandırıla-
rak, ortamda bulunan tüm verileri 
taramaktadır. Referans noktaları 
lahit çevresine yerleştirilerek, odak 
lahit üzerinde oluşturulmuştur. Elde 

edilen sonuçlarda açısal problemler 
gözlemlendiği için İskender Lah-
di’nin taranmasında farklı yöntem 
arayışlarına gidilmiştir.

Son olarak yapısal ışık tarama 
yöntemi ile elde edilen sonuçlar, İs-
kender Lahdi’nin replika üretimi için 
gerekli verilerin yüksek doğrulukta 
elde edilmesine imkan sağlamıştır. 3 
boyutlu görüntü, obje üzerine düşü-
rülen ışığın beyaz/siyah dengesine 
göre gerçekleştirilmektedir. Bu sebep-
le, camekan ya da mesafe kaynaklı 
herhangi bir sorun yaşanmamıştır.

3B tarama verileri 5 eksenli CNC 
freze tezgahlarına aktarılarak, poliü-
retan bazlı blokların şekillendirilme-
siyle replika modeli oluşturulmuştur. 
Lahit; sergileneceği müzenin kapı 
mesafelerinin dar olması sebebiyle 
çatı, friz, gövde ve kaide olmak üzere 
4 parça halinde üretilmiştir. Gövde 
kısmında bulunan rölyef figürlerinin 
ana gövdeden bağımsız heykeller for-
munda olması CNC’de işlenmesi sı-
rasında bazı handikaplar oluşturmuş-
tur. Neredeyse gövdeden bağımsız 
birer heykel görünümünde olan rölyef 
figürler ile zemin arasındaki alanın 
çok dar olması; CNC freze kollarının 
arka bölgelerdeki formları işlemesine 
engel olmuştur. Bu sebeple repli-
ka modeli, CNC freze tezgahından 
çıktıktan sonra; İstanbul Restoras-
yon Konservasyon Merkez ve Bölge 
Laboratuvarı’na getirilerek heykeltraş 
ve restoratörlerden oluşan uzman bir 
ekip tarafından elde şekillendirme 
uygulamaları yapılmıştır. Her figür 
için alınan yüksek çözünürlüklü 
ayrıntı fotoğrafları incelenerek, arka 
kısımları boş olması gereken figürler 
kazıma, zımparalama vb. yöntemlerle 
şekillendirilmiştir. 
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Şekil 3a. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Sergilenen Orijinal İskender Lahdi, 3b ve 3c. 
El Tipi Lazer Tarama Cihazı Denemesi, 3d. ve 3d. 360° Tarama Yapabilme Özelliğine 
Sahip Lazer Tekniği Ile Tarama ve Sonucu, 3f ve 3g. Yapısal Işık Tekniği Ile Tarama ve 
Sonucu, 3h. Cnc Fereze Tekniği Ile Poliüretan Blokların Işlenmesi

a b

c

f g

d e
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Şekil 3i. Replikanın Ham Hali, 3j. Elde 
Detay Şekillendirme Uygulaması, 3k. 
Akrilik Boya Ile Astar Uygulaması, 3l 
ve 3m. Patina Uygulaması, 3n.taşıma 
İçin Paketleme Uygulaması 3o. 
Replikanın Makedonya Müzesi’ndeki 
Sergi Düzeni

ı j

k

n o

l m

Şekillendirme çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından, replika 
modeline doku kazandırmak amacıyla 
patina uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
Öncelikle beyaz akrilik boya kullanıla-
rak poliüretan malzemenin dokusu ve 
rengi kapatılmış, mermer yüzeyindeki 
genel renk ve doku için gerekli taban 

ışığı sağlanmıştır. Ardından orijinal 
lahdin mermer dokusunu kazandırmak 
adına akrilik boyalar ile yaklaşık 8 kat 
uygulama yapılarak mermer dokusu 
replika üzerine geçirilmiştir. Bu işlem 
için orijinal mermer yüzeyinde var 
olan tüm renkler (sarı-kahverengi-si-
yah-mavi-pembe v.s. tonları) her kat 
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için teker teker uygulanarak işlen-
miştir. İşlenen her renk katmanından 
sonra maskeleme (kirli-sulu beyaz 
boya) uygulaması ile doku katmanı 
yayılarak, replika modeline mermer 
görüntüsü kazandırılmıştır. Daha 
sonra orijinal eser üzerinde bulunan ve 
üretim dönemine ait olan boya kalın-
tıları aynı yoğunluk ve dokuda olacak 
biçimde replika modeli üzerine yine 
akrilik boyalar birkaç kat kullanılarak 
işlenmiştir.

Tüm işlemleri tamamlanan İsken-
der Lahdi replikası paketleme film-
leri ile sarılarak, özel kasalar içinde 
Makedonya Müzesi’ne nakledilmiştir. 
Yerleştirme işlemleri sırasında oluşan 
çizikler ve küçük bir parça kopması-
na, yerinde müdahale edilerek onarım 
gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, 
çalışmanın her basamağında teknik 
ve teorik bilgisi yüksek olan uzman 
personelin bulunmasının gerekliliği 
bir kez daha ortaya çıkmıştır.

İskender Lahdi replikası şu an 
Makedonya Müzesi’nde ziyaretçilere 
sunulmaktadır.

SONUÇLAR
Çeşitli prensiplerle çalışan tarama 
sistemleri 1990’lı yılların başından 
beri hem küçük eser ölçeğinde, hem 
de arkeolojik sit alanlarının 3B 
olarak dijital ortama aktarılması ve 
belgelenmesi için kullanılabilmekte-
dir. Farklı teknolojilerin bir arada 
kullanılması sonucunda, tamamen 
hasarsız yöntemlerle büyük boyut-
lu eserlerin replikalarının üretimi 
2000’li yılların başlarında gerçek-
leştirilmeye başlanmıştır. Dünya 
çapında bu teknikle replikası üretilen 
önemli eserler bulunmaktadır. Tür-
kiye’de 3B tarama teknikleri ve CNC 

freze tezgahlarında üretilen Siloam 
yazıtı da bu bağlamda ülkemizdeki 
ilk uygulamadır.

Gelişen teknoloji ve kullanım 
alanı çeşitliliğinin artışı doğrultusun-
da, kültürel mirasın korunması için 
kullanılan teknik, yöntem ve cihazlar 
da güncellenmektedir. Bir eserin 
replikasının üretilmesine karar veril-
dikten sonra, kullanılacak yöntemin 
tamamen hasarsız oluşu bir anlamda 
pasif koruma anlayışıyla örtüşmek-
tedir. Koruma ve onarım çalışmala-
rının en önemli hususlarından biri 
olan “orijinal eser üzerinde minimum 
müdahale gerçekleştirme” ilkesi, bu 
teknikler sayesinde tam anlamıyla 
sağlanmış olmaktadır.

Bu uygulamalar kapsamında ele 
alınan eserlerin 3B tarama verileri 
aynı zamanda yüksek hassasiyetle 
gerçekleştirilmiş belgeleme çalışmala-
rı niteliği taşımaktadır. Bahsi geçen 
eserlerin tüm yüzeysel ayrıntıları, 
yıpranmaları ve kayıpları yüksek 
çözünürlüklü dijital veriler halin-
de; ilerleyen dönemlerde araştırma 
yapmak isteyecek uzmanların erişimi 
için hazır halde bulunmaktadır.

CNC freze tezgahlarının yüksek 
doğrulukta ortaya koyduğu sonuçlar 
sayesinde, orijinal eser ile replika 
arasındaki fark, neredeyse çıplak göz 
ile tanımlanamaz hale gelmektedir. Bu 
durum, orijinal esere ulaşma imkanı ol-
mayan ziyaretçiler bakımından oldukça 
olumlu sonuçlar ortaya koymaktadır. 
Bununla birlikte, statik özellikleri 
vb. sebeplerle teşhire çıkartılamayan 
önemli eserlerimizin depo ortamında 
sağlıklı şekilde korunması sağlanırken; 
replikalarının teşhir edilmesine ve bu 
şekilde ziyaretçilere kazandırılmasına 
imkan sağlamaktadır.
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CNC freze tezgahlarında pek çok 
farklı materyal işlenebilmektedir. 
Replikalar orijinal eserler ile aynı 
materyalden üretilebilecekleri gibi, 
ortam koşulları ve diğer şartlara daha 
uygun materyaller tercih edilerek de 
üretilebilirler. Siloam yazıtı, Tyche 
heykeli ve İskender Lahdi’nin üre-
timinde kullanılan poliüretan bazlı 
malzeme; yüksek dayanıma sahip 
olması, olumlu yapısal özellikleri, 
kolay şekillendirilebilmesi, farklı yo-
ğunluk ve sertliklerde bulunabilmesi, 
hafif olması ve taş vb. malzemelere 
göre maliyetinin daha düşük olması 
sebebiyle bu projeler için son derece 
uygun bir tercih olmuştur. Üretilen 
replika modellerinin boyanmasın-
da kullanılan akrilik boyalar insan 
sağlığı açısından zararsız oluşu, 

örtme gücü, parlaklığı, esnekliği, 
uzun süreli dayanımı gibi özellik-
leri bakımından; kapalı ortamlarda 
sergilenecek eserlerin dokusal patina 
çalışmalarında tercih edilebilecek 
yegane malzemedir. 

Bu projeler neticesinde, kültürel 
miras çalışmalarının önemli şartla-
rından biri olan “her eser ait olduğu 
toprakta sergilenmelidir” ilkesi de 
yerine getirilmiştir. Orijinal eserler 
farklı müzelerde sergilenseler de, bu 
eserlerin kültürel bağı olan topraklar-
da birer kopyaları bulunmaktadır.

Siloam yazıtı, Tyche heykeli ve 
İskender Lahdi’nin replikalarının 
üretimine katkıda bulunan, İstanbul 
Restorasyon Konservasyon Merkez ve 
Bölge Laboratuvarı’nın tüm çalışan-
larına teşekkür ederiz.
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ÜSKÜDAR MİHRİMAH CAMİİ AHŞAP KAPI VE PENCERE 
KAPAKLARINDA KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMASI 

Eski eser kapsamındaki camilerin koruma ve onarım (restorasyon ve 
konservasyon) çalışmaları kadar, bu eserlerin kapı kanatları, pencere kapakları 
gibi sökülebilir ve rahle, minber, vaaz kürsüsü gibi taşınabilir elemanlarının da 
korunması ve onarımı da oldukça fazla uğraş ve hassasiyet gerektirmektedir.

Bu çalışmada, Üsküdar Mihrimah Camii’ne ait, oldukça değerli süslemelere 
sahip olan ana (kuzey) giriş ve yan (batı) giriş geometrik desenli kündekari 
kapıları ile pencere kapaklarında yürütülmüş olan koruma ve onarım 
uygulamaları değerlendirilmiştir.

Yürütülmüş olan koruma ve onarım çalışması belgeleme ile başlamış, kapı ve 
kapakların malzeme ve problem tespitleri ile devam etmiş ve yapılan temizlik, 
tümleme, tekrar gomalak cila ile kaplanması ve yerlerine tekrar yerleştirilmesi 
ile son bulmuştur. Bu aşamaları geçiren kapı kanatları ile pencere kapakları, 
caminin harim bölümüne, en az yapının kendisi kadar değer katmıştır.

RESTORATION AND CONSERVATION WORKS OF THE DOORS AND 
WINDOW SHUTTERS OF USKUDAR MIHRIMAH MOSQUE 

The restoration and conservation works of the dismantable elements 
of the mosques as doors, window shutter, and movable objects as reading 
table, mimbar, sermon desk need hard work and sensitiveness, as be for the 
monumental mosque itself.

In this case study, restoration and conservation works of the main (north) and 
side (west) geometrically decorated “kündekari” doors and window shutters of the 
Üskudar Mihrimah Mosque, which have valuable decorations, were evaluated.

The restoration and conservation works started with documentation, and 
continued with the diagnosis of materials and problems of the doors and window 
shutters. As the results of the diagnosis, cleaning, comletation and varnishing 
with shellac (gomalak) works carried out, and, after all these remedies, they 
replaced their original places. After these restoration and conservation steps, the 
doors and window shutters gave historical and esthetic value to the mosque as 
building itself.
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  GİRİŞ
Taşınır ve taşınmaz kültür varlıkla-
rının özgünlüğünü (otantikliğini) de-
ğiştirmeden ve sağlıklı olarak geleceğe 
aktarılması, yani korunması farklı 
disiplinlerden, konunun uzmanları-
nın ve ustalarının bir araya gelerek 
oluşturduğu ve uyguladığı konservas-
yon çalışmalarının temel görevidir. 
Bir kültür varlığının tümünün veya 
herhangi bir elemanının korunması; 
sadece biçiminin değil, eser, eseri 
üretenler ve dönemi hakkında bilgi 
veren üretim malzemesini ve üretim 
teknolojisini değiştirmeden, bilgi 
alınabilecek her türlü özelliğinin 
yaşatılmasıdır. Zaman içinde geçirmiş 
olduğu onarımlar ve değişiklikler de, 
eserlerin korunması gereken özellik-
leridir.

Gerektiğinde iç içe girse ve/veya 
uygulama sıralaması değişse veya ba-
zılarına gerek duyulmasa da, koruma-
nın basamakları;

1) Belgeleme,
2) Teşhis,
3) Uygulama 
a. Temizleme,
b. Yapıştırma, dolgu ve tümleme,
c. Sağlamlaştırma ve koruma,
4) Bakım olarak sıralanmaktadır 

(Güleç, 2009).
Belgeleme eserin ve esere ait 

elemanların çeşitli ölçeklerde yapılan 
çizim ve fotoğraf, video gibi diğer 
görsel tekniklerle ilgili ayrıntılarının 
incelenmesi, saptanması ve kayıt 
altına alınmasıdır. Belgeleme aşa-
ması, eserin konservasyon ve res-
torasyon uygulamaları öncesi genel 
durumunun belirlenmesi yanında, 
teşhis esnasında elde edilen verilerin, 
konservasyon uygulamaları aşamasın-
da yapılan işlemlerin ve uygulamalar 

sonrasındaki durumunun fotoğraf ve 
çizim ile belgelenerek sonuç raporuyla 
tamamlandığı tüm çalışmalar bo-
yunca devam eden bir süreçtir. Daha 
sonra karşılaşabilecek sorunlarda kon-
servatörlerin gerek duyacağı tüm bil-
giler, yapılan araştırma ve analizler, 
uygulamalar ve kullanılan malzemeler 
tam olarak rapor haline getirilmeli, 
mümkünse, Venedik Tüzüğü’nde 
(Mayıs, 1964) belirtildiği gibi, yayın-
lanmalıdır. Ayrıca bu belgeler, ilgili 
kurum, kuruluş veya kişilerce, zarar 
görmeyecek koşullarda ve istendiğinde 
kolay ulaşılabilecek bir düzen içinde 
arşivlenmelidir.

Konservasyon ve restorasyon ça-
lışmalarında hangi yöntem ve malze-
melerin kullanılacağı, uygulamalara 
başlamadan önce yerinde ve/veya 
laboratuvarda yapılan teşhislerle, yani 
eser malzemelerinin görsel özellikleri-
nin, içeriklerinin, fiziksel ve kimyasal 
özelliklerinin, bozulmanın türlerinin, 
boyutlarının ve nedenlerinin tespit 
edilmesiyle mümkündür. Uygun 
yöntem ve malzemelerin seçilebilmesi 
için bu aşamada elde edilen sonuçlar 
esas alınarak denemeler yapılmalıdır. 
Yeterince araştırma ve deneme yapıl-
madan alınan kararlar geri dönüşümü 
olanaksız zararlara ve kayıplara neden 
olabilmektedir. Teşhis aşamasındaki 
görsel incelemeler, basit laboratuvar 
analizleri veya gerektiğinde daha 
gelişmiş teknikler kullanılarak yapı-
lan incelemelerle eserin niteliği ile 
sorunlarının türü, boyutları ve neden-
leri doğru saptanabilecektir. Teşhis 
aşamasında yapılacak araştırmalar 
eserin niteliği, problemi ve problemin 
niteliğine göre değişmektedir. Ancak 
eserin konservasyon ve restorasyon 
çalışması yapılacak süsleme ve beze-
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me elemanından, özellikle de özgün 
ve özel malzeme ve ustalıkla üretilmiş 
kitabe, sedef kakmalı bezeme, hat, 
tavan resimleri gibi elemanlardan ör-
nek alma zorluğu nedeniyle, malzeme 
nitelikleri konusunda konuyla ilgili 
uzman ve ustaların görüş ve tecrü-
beleri ile birlikte yürütülecek görsel 
analizler önem kazanmaktadır.

Görsel incelemeler ve laboratu-
varda yürütülen analizler sonucunda 
elde edilen verilerin değerlendirilmesi 
(teşhis) doğrultusunda eser malzeme-
lerinin görsel nitelikleri ve ayrışma 
prosesleri tespit edilebilir, yapılması 
gereken uygulamalar planlanıp proje-
lendirilebilir, gerektiğinde de kronolo-
jik değerlendirmeleri yapılabilir.

Konservasyon uygulamasında, 
önceliği bazı durumlarda değişse de, 
genel olarak ilk yapılacak uygulama, 
esere ve eser elemanlarına ait olma-
yan, eser yüzeyini örten, tarihi ve/
veya estetik değeri bulunmayan yüzey 
birikintileri ile esere zarar verici özel-
likteki malzemelerin, yani kirlerin 
uzaklaştırılma işlemi olan temizliktir. 
Geri dönüşümsüz bir uygulama olan 
temizlik, yüzeyde zamanın oluşturdu-
ğu koruyucu bir tabaka olan patinayı 
ve eserin orijinal yüzeyini korumak 
için dikkatli ve aşırıya kaçmadan, 
uygulayıcıya iyi kontrol etme olanağı 
verecek yöntem ve yavaşlıkta yapıl-
malıdır. Temizlik sonrasında belge-
leme ve teşhis aşamasında elde edilen 
veriler doğrultusunda hazırlanan 
proje kapsamında, önerilen aktif ve 
pasif yöntem ve malzemelerle koruma 
onarım çalışmaları tamamlanmalıdır.

Koruma onarım uygulaması ta-
mamlanan eserin yaşamını uzun süre 
sağlıklı olarak sürdürebilmesi, olası 
risklerin belirlenmesi ve alınacak ted-

birlerin önerilmesi ile mümkün ola-
caktır. Bakım olarak adlandırılan bu 
aşama, koruma onarım uygulamasını 
projelendiren ve uygulamayı yapan 
veya eser üzerinde ayrıca risk anali-
zi yapan uzmanlar tarafından olası 
problem yaratıcı etkenlere karşı belli 
aralıklarla (örneğin yaz-kış dönüşüm-
lerinde yağmur oluklarının temiz-
lenmesi gibi) veya problem oluştuğu 
(örneğin delinen kurşun kaplamanın 
onarılması gibi) durumlarda yapılacak 
inceleme ve uygulama önerilerinin 
sıralanmasıdır.

ÜSKÜDAR MİHRİMAH   
(İSKELE) CAMİİ
Günümüzde Üsküdar Meydanı’nın 
önemli bir yapısı olan Mihrimah 
Sultan (İskele) Camii, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan olan 
kızı Mihrimah (Farsça “Güneş ve Ay” 
anlamına gelmektedir) Sultan adına, 
Üsküdar Sultan tepesinin eteğine ha-
kim bir set üzerine, 1548’de Mimar 
Sinan’a yaptırılmış olan Mihrimah 
Külliyesi’nin bir parçasıdır.

Sinan’ın erken dönem eserlerinden 
olan külliye çift minareli bir cami, 
mermer şadırvan, 1 dersane ve 16 
hücreli medrese, imaret, mektep, 
türbe, sıbyan mektebi, kervansaray ve 
imarethane ile tabhaneden oluşmak-
taydı. Bunların ancak bir kısmı günü-
müze gelebilmiştir (Konyalı, 1976).

Mimar Sinan, Mihrimah Sultan 
Camii’nde Ayasofya Camii’nin daha 
çağdaş bir modelini gerçekleştirmiştir 
(Konyalı, 1976). Genel duvar örgü-
sünde maktralı kireçtaşı (Bakırköy 
küfeki taşı) kullanılmış olan Mihri-
mah Sultan Camii’nin ana kubbesi 
24,26m yüksekliğinde ve 11,40m 
çapında olup doğu batı ve güney yön-
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den yarım kubbelerle desteklenmiştir. 
Güneydoğu ve güney batı köşele-
rinde 2 küçük kubbesi bulunan, iç 
kemerleri Marmara mermeri ve yeşil 
somaki benzetmesi boyalı olan ha-
rim bölümünü taşıyan fil ayakların-
da da od taşı olarak bilinen dasitik 
tüf, fil ayak başlıklarında da küfeki 
taşı kullanılmıştır. Caminin harim 
kısmı, zemin seviyesinde bulunan 
13 adet pencerenin söveleri Marma-
ra mermeri, ince bir işçilik ürünü 
olan bu pencerelerin kapakları ile 
vaaz kürsüsü ahşaptır. Bu pencere-
lerin üstünde ve tepe pencerelerinde 
oldukça süslü alçı vitraylar bulunan 
caminin mihrabı ve minberi de gayet 
ince bir işçilik ürünü olan mermer-
dir. Ayrıca caminin kuzey iç cephe-
sine dayanmış olan, sütunları çeşitli 
kaynaklı pembe damarlı beyaz renkli 
(muhtemelen Vize pembesi) mermer, 
parapetleri ve sütun başlıkları Mar-
mara mermeri, tabanı alttan oldukça 
süslü bezemeli ahşap olan hünkar 
mahfili ve bunun iki yanında sade 

boyalı ahşap balkon vardır.
Üst örtüsünün tamamı kurşun 

kaplı olan caminin harim bölümünün 
kuzey cephesinin iki uç köşesinde 
42,00m yüksekliğinde, küfeki taşı 
kullanılarak inşa edilmiş olan 2 adet 
tek şerefeli minaresi vardır. Bu mina-
relerden caminin kuzeydoğu köşesin-
de bulunan minarenin giriş kapısının 
üstünde, marküteri nitelikli, örneğine 
pek rastlanmadığı belirtilen (Konyalı, 
1976) kırmızı renkli breş (Vezirhan 
taşı) taşı üzerine mermer kakmalı ve 
yazıları altın varak kaplanmış kitabe-
si vardır (Şekil1).

Cami harim bölümünün kuzey 
avlusuna bakan görkemli giriş kapı-
sının iki yanına üzeri stalâktitli birer 
mihrabiye, üstüne de kitabe yerleşti-
rilmiştir. Çevresi Marmara mermeri 
kaplama olan kuzey giriş kapısının 
söveleri Marmara mermeri ve yeşil 
renkli serpantin breş, basık kemeri 
kırmızı Hereke pudingi ve Marmara 
mermerlerinin alternatifli sıralanma-
sıyla oluşturulmuştur. Bu kapının 

Şekil 1. 
Caminin 
Kuzeydoğu 
Minaresinin 
Kapı 
Üstünde 
Bulunan 
Taş Kakma 
Kitabesi
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üstünde siyah boyalı zemin üzerine 
altın varakla kaplanmış mermer 
kitabesi vardır. Batı yönünde bulunan 
ikinci giriş kapısının iç tarafı sövesiz 
olup küfeki taşı örgülüdür. Bu cephe-
de bulunan ve nispeten yuvarlak olan 
iç cephe kemeri Kadıköy taşı olarak 
bilinen “siyah taş (seng-i siyah)” ve 
küfeki taşından oluşturulmuştur. Bu 
kapının dış söveleri Marmara merme-
ri, dış cephe birinci (alttaki) basık ke-
meri kırmızı renkli (Vezirhantaşı) taş 
ve Marmara mermeri, ikinci (üstteki) 
kemeri ise siyah taş ve küfeki taşıdır. 
Ayrıca iki kemer arasındaki ayna-
da siyah boyalı zemin üzerine altın 
varakla kaplanmış kısa bir mermer 
kitabesi ve bezemesi vardır.

Harim bölümünün kuzey yönünde 
bulunan sütunları Marmara mermeri, 
kemerleri kuzey güney yönünde kü-
feki taşı, doğu batı yönünde Hereke 
pudingi ve Marmara mermeri olan 
1 tonoz (kuzey kapısının bulunduğu 
alan) ve 4 kubbeli ve sekili son cema-
at yeri ile sütunları Marmara merme-
ri, kemerleri sıvalı ve taş benzetmesi 

boyalı tuğla örgü olan ahşap çatılı 
sundurması bulunmaktadır. Ayrı-
ca batı yöndeki girişin ahşap çatılı 
sundurması kuzeydeki sundurma ile 
birleşmiş olup, caminin kuzey giriş 
aksında, son cemaat yeri dışında, 
ancak revak uzantısı altında, mermer 
şadırvan vardır (Şekil 2).

Mihrimah Sultan Camii’nin 
kuzeydoğu yönünde yer alan medrese 
kesme küfeki taşından yapılmıştır. 
Günümüzde sağlık merkezi olarak 
kullanılan medresenin içi, yapılan 
müdahalelerle özgünlüğünü yitirmiş-
tir. Medresenin on dokuz kubbesi 
kurşunla kaplı olduğundan, burası 
Kurşunlu Medrese ismiyle de tanın-
maktadır. 

Medrese avlusunun iki uzun cep-
hesine dört oda yerleştirilmiştir. Bu 
odaların önünde sütunların yuvarlak 
kemerlerle birbirine bağlandığı, kub-
beli bir revak bulunmaktadır. Kub-
beyle örtülü olan medrese hücreleri 
kare planlı olup, içlerinde birer ocak 
ve dolap nişleri yer almaktadır.

Medrese avlu girişinin karşısına 

Şekil 2. Mihrimah Sultan Camii Pervitich haritası
Şekil 3. Mihrimah Sultan Camii 1863 Yılı Genel Görünümü (Eugene Flandin, L’Orinet, Paris, 1863)
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gelen mekâna kare planlı dershane 
yerleştirilmiştir. Kitabesi bulunma-
yan dershanenin üzeri tromplu bir 
kubbeyle örtülmüştür. Dershane 
ayrıca beş adet pencereyle aydınlatıl-
mıştır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ço-
cuk Dispanseri ve Ruh Sağlığı binası 
olarak kullanılan medrese günümüzde 
özel bir tıp merkezi olarak faaliyet 
göstermektedir.

Cami ile medrese arasında biri 
Mihrimah Sultan’ın iki oğluna, diğeri 
ise Sadrazam İbrahim Edhem Paşa’ya 
ait iki türbe bulunmaktadır. Cami 
harim bölümü ile türbelerin kıble 
yönünde külliyenin haziresi vardır. 
Sıbyan mektebi ise cami harim bölü-
münün kıble yönündedir. Tabhane, 
imarethane ve han ise günümüze 
ulaşmamıştır (Şekil 3).

TARİHİ ESERLERDE   
AHŞAP MALZEMELERİN  
ANALİZ YÖNTEMLERİ
Eski eserlerde bulunan sedef, fildi-
şi, kemik, bağa, değerli ahşap vb. 
kakmalar ve süslemeler içeren ahşap 
elemanlar ile kalemişi ve diğer tipte 
boyalı bezemelerde yapılacak koruma 
ve onarım çalışmaları için; orijinal ve 
varsa sonradan ilave edilmiş süsleme 
elemanları ile boya tabakalarının 
niteliği hakkında detaylı bilgi edinil-
mesi gerekmektedir. Eski eserler ile 
bu eserlerin süsleme elemanlarında 
estetik ve süsleme amaçlı kullanılmış 
malzemelerin analizi, döneminde 
kullanılan süsleme malzemelerinin 
ve uygulama teknolojisinin açığa 
çıkarılması bakımından da oldukça 
önemlidir. Birçok araştırma grubu, 
tarihi yapılarda kullanılmış olan 
ahşapların, boyaların pigmentlerinin, 

bağlayıcılarının ve yapım teknolojile-
rinin belirlenebilmesi için çalışmalar 
yapmışlardır. Ahşapların nitelikle-
rini, yüzeyinde bulunan boyaları ve 
boyaların pigmentlerini tespit etmek 
üzere İBB-KUDEB’te yürütülen 
çalışmalarda da basit spot testler 
yanında polarizan mikroskop, HPLC 
(yüksek Performanslı Sıvı Kroma-
tografisi, High Performance Liquid 
Chromotography) ve SEM-EDS 
(Taramalı Elektron Mikroskopu ve 
Enerji Dağılımlı X-Ray Difraksiyo-
nu, Scanning Electon Microscpy and 
Energy Dispersive X-Ray Diffraction) 
analizleri kullanılmaktadır (Seçkin, 
2010; Güleç, 2011).

Bu çalışmada Üsküdar Mihrimah 
(İskele) Camii’ne ait olan ve yüzeyle-
rinde oldukça yüksek nitelikli süsleme-
leri bulunan kapı kanatları ile pencere 
kapakları üzerinde yürütülen teşhis 
ve koruma uygulamaları anlatılmış-
tır. Caminin, türbenin, revaklarının 
kagir bölümleri, kalemişi süslemeleri 
ve örtüleri ile hazirede bulunan mezar 
taşlarının nitelikleri, korunmasına 
yönelik teşhis çalışması sonuçları, İBB 
KUDEB tarafından hazırlanmış olan 
22.10.2012 tarihli raporla verilmiştir. 
Bu raporda belirtilen malzemelerin 
teşhisi ve koruma uygulamaları bu 
çalışmanın kapsamı dışındadır. 

Bu elemanlardan örnek alınabilen 
kapı kanatları ile pencere kapakları-
nın taşıyıcı ana ahşap malzemeleri 
üzerinde polarizan mikroskop kulla-
nılarak ahşap niteliği tespit edilmiş-
ken, geometrik desenli kündekari ve 
kakma malzeme olarak kullanılmış 
olan ve miktarları ile nitelikleri 
bakımından örnek alınması mümkün 
olmayan değerli süsleme malzemele-
rinin analizleri ancak görsel olarak 
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yapılmıştır. Elde edilen veriler, uygun 
malzeme ve uygulama yönteminin 
seçiminde yönlendirici olmuştur. 

Caminin yapısal çalışmaları sıra-
sında zarar görmemesi için yerlerinde 
alınarak muhafaza altına alınan kuzey 
ve batı giriş kapılarının kanatları ile 
9 adet pencerenin kapakları öncelikle 
görsel olarak incelenmiştir (Çizim 1).

KAPI KANATLARININ VE PENCERE 
KAPAKLARININ NİTELİKLERİ
Kuzey ve batı giriş kapıları ile pen-
cere kapaklarının görsel incelenmesi 
yanında, bu elemanların formunu 
oluşturan ve taşıyıcı özelliği bulunan, 
örnek alınması mümkün olan ahşap-
ların cinsini tespit etmek üzere örnek-
lerin transversal, radial ve tanjansiyel 

kesitleri hazırlanmış ve polarizan 
mikroskop altında analizleri yapıl-
mıştır. Örnek alınması mümkün olan 
bu ahşap elemanlar üzerinde yapılan 
analiz sonucuna gore, kapı kanatları 
ile pencere kapaklarının traheleri 
halkalı, ilkbahar odunu traheleri çok 
büyük, yaz odunu traheleri küçük, 
özışınları homojen olan ceviz (Juglans 
spp) cinsi ahşap olduğu tespit edil-
miştir (Şekil 4).
Ancak kapı kanatlarının ve pencere 
kapaklarının örnek alınması mümkün 
olmayan, değerli ahşap ve malzeme-
lerden oluşan diğer elemanlarının 
nitelikleri, konuyla ilgili ustalarla 
birlikte yapılan görsel analizlerle 
saptanmış ve bu elemanların rölöve-
leri üstüne işlenmiştir (Çizim 2, 3, 4 

Çizim 1. Mihrimah Camii Harim ve Revak Bölümü Ile Kapı ve Pencere Düzenini Gösterir 
Genel Planı (K: Kapı; P: Pencere)
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ve 5). Bu çalışma sonucunda kuzey 
cümle kapısında;
•  Kapı kanatlarının üst, orta ve alt 
tablaları ile serenlerinde ceviz, 
•  Binisinde ceviz ve fildişi fileto, 
•  Kapı kitabelerinde fildişi üzerine 
abonoz kontur ve yazı,
•  Tablalarında bulunan kündekari 
elemanlarında armut, kündekari ben-
zeri süslerde fildişi,
•  Kündekari elemanların fileto-
larında ardışık olarak fildişi (beyaz 
renkli), abonoz (koyu renkli) ve elma 
(açık renkli),
•  Geometrik desenli kündekari 
elemanların pahlı kısımlarında fes 
(kırmızı sülyen) rengi sülyen boya,
•  Orta tablalardaki topuz göbek 
süslerinde fonda armut, süslemelerde 
fildişi, abanoz ve armut,
•  Kapı kanatlarının dış serenlerin-
de bulunan süslemelerin inplantların-
da elma, filetolarında abanoz,
•  Tablalar arası yatay serenlerde 
4’er adet Süleyman Mührü’nden 
(Mühr-ü Süleyman) oluşan rozet,
•  Binisinde 3 adet Süleyman 
Mührü’nden oluşan rozet ile fildişi ve 
abanoz süslerin,
•  Anahtar aynasında bakır alaşımı-
nın (pirinç),
•  Alt ve üst tablada bulunan kuşak 
ve rozetlerinde ise bakır lama kul-

lanıldığı tespit edilmiştir (Çizim 2, 
Şekil 5a,b,c).
 Batı giriş kapısının ise;
•  Kapı kanatları üst, orta ve alt 
tablaları ile serenlerinde ceviz,
•  Binisinde ceviz ve fildişi fileto,

 Tablalarında bulunan kündeka-
ri elemanlarında armut, kündekari 
benzeri süslerinde fildişi,

 Kündekari elemanların fileto-
larında ardışık olarak fildişi (beyaz 
renkli), abonoz (koyu renkli) ve elma 
(açık renkli),

 Kanatların dış serenlerinde bulu-
nan süslemelerin inplantlarında elma, 
filetolarında abanoz,

 Tablalar arası yatay serenlerde 
4’er adet Süleyman Mührünü andıran 
desenli bakır alaşımı (pirinç) rozet,

 Binisinde 3 adet Süleyman 
Mührü’nden oluşan rozet ile fildişi ve 
abanoz süslerin,

 Anahtar aynasında bakır alaşı-
mının (pirinç),

 Alt ve üst tablada bulunan kuşak 
ve rozetlerinde ise bakır lama kul-
lanıldığı tespit edilmiştir (Çizim 3, 
Şekil 6a,b).

Ancak kuzey kapısından farklı 
olarak bu kapının kapı kitabelerinde 
fildişi çerçeveli, abonoz fon üzerine 
fildişi harflerle yazı olduğu,
Orta tablalardaki göbek süslerinde ise 

--500 μ--Transversal kesit --200 μ--Radial kesit --200 μ--Tanjansiyel kesit  

Şekil 4. Kapı Kanadından Alınan Ahşap Örneğinin Transversal, Radial ve Tanjansiyel 
Kesitleri
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Çizim 2. Kuzey (cümle) Kapısının Rölövesi: Alt, Orta, Üst Tablası ve Binisi Ceviz, 
Süslemeleri Fildişi, Kemik, Armut, Abanoz, Prinç Ve Bakırdır.

Şekil 5a, 5b ve 
5c. Kuzey (cümle) 
Kapısının Dış ve 
İç Cephelerinin 
Genel Görünüşü 
ve Süslemelerin 
Detayı
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Çizim 3. Batı Giriş Kapısının Rölövesi: Alt, Orta, Üst Tablası ve Binisi Ceviz, Süslemeleri 
Fildişi, Kemik, Armut, Abanoz, Pirinç ve Bakırdır.

Şekil 6a ve 
6b. Batı Giriş 
Kapısının 
Dış ve İç 
Cephelerinin 
Genel 
Görünüşü
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fonda fildişi, süslemelerinde fildişi, 
abanoz ve armut kullanıldığı tespit 
edilmiştir.

Caminin harim bölümü zemin 
seviyesinde bulunan pencerelerinden 
mihrap cephesinde olanların (4 adet) 
kapaklarının bezemeleri daha süslü 
olup doğu, batı ve kuzey cephelerde 
olanların (9 adet) bezemeleri daha 
sadedir (Çizim 4 ve 5, Şekil 7a,b).

Mihrap (güney) cephesi pencerele-
rinde bulunan pencere kapaklarının; 

 Üst, orta ve alt tablaları ile se-
renlerinde ceviz,

 Binilerinde ceviz ve fildişi fileto, 
 Üst, orta ve alt tablalarında 

bulunan kündekari elemanlarında 
armut, filetolarında armut ve abonoz,

 Orta tablada bulunan süsler-
de abonoz fon üzeri fildişi nervürlü 
(eğrisel dilimli) topuz (mihraba yakın 
olan 2 pencerede) ve fildişi fon üzeri 
kurşun telkari kakmalı abonoz topuz 
(iki uçtaki pencerede),

 Tablalar arası yatay serenlerde 
3’er adet Süleyman Mührü’nü an-
dıran desenli bakır alaşımı (pirinç) 
rozet,

 Anahtar aynası ve kulplarında 
bakır alaşımı (pirinç) süslemeler,

 Alt ve üst tablada bulunan 
kuşaklarda ise bakır lama kullanıldığı 
tespit edilmiştir.

Caminin diğer (doğu, batı ve 
kuzey) cephe pencerelerinde bulunan 
kapakların; 

 Üst, orta ve alt tablaları ile se-
renlerinde ceviz,

 Orta kısımlarında Süleyman 
Mührünü andıran desenli bakır alaşı-
mı (pirinç) rozet bulunan binilerinde 
(bir kısım pencerede) ceviz ve (diğer 
pencerelerde) armut, 

 Üst, orta ve alt tablalarında bu-
lunan kündekari elemanların armut, 
filetolarının armut ve abonoz,

 Tablalar arası yatay serenlerde 
3’er adet Süleyman Mührünü andıran 

Çizim 4-5. Mihrap Cephesindeki Göbek Süslü ve Diğer Cephelerdeki Sade Desenli 
Pencere Kapaklarının Rölövesi: Alt, Orta, Üst Tablası ve Binisi Ceviz, Süslemeleri Fildişi, 
Kemik, Armut, Abanoz, Pirinç ve Bakırdır.
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desenli bakır alaşımı (pirinç) rozet,
 Anahtar aynası ve kulplarında 

bakır alaşımı (pirinç) süslemeler,
 Alt ve üst tablada bulunan 

kuşaklarda ise bakır lama kullanıldığı 
tespit edilmiştir.

Caminin kuzey kapısının kanatla-
rında bulunan en önemli süslemeler, 
detaylı ve hassas bir işçilik ürünü 
olan ve rozetleri oluşturan Süleyman 
Mühürleri, filetoları, tabla süsleri, 
topuzları ile fildişi fon üzerine abonoz 
kontur ile yazılmış olan kitabelerdir.

Kuzey kapısı kanatlarının yatay 
serenlerinde bulunan ve fonu fildişi 
olan rozetlerin çapları 8cm olup her 
bir rozetin içine de 6’şar adet, 8mm 

çapında Süleyman Mührü yerleştiril-
miştir. Batı kapısı kanatlarının yatay 
serenlerinde ise süleyman mührünü 
andıran, bakır alaşımı (pirinç) rozet-
ler kullanılmıştır (Şekil 8a,b). Her iki 
kapının binilerinde bulunan ve fonu 
fildişi olan rozetlerde ise 8’er adet, 
6mm çapında Süleyman Mührü var-
dır (Şekil 9a,b). Kuzey kapısı kanat-
larının orta tablasında bulunan fonu 
armut, süslemeleri fildişi, abanoz ve 
armut olan topuzlar ile yıldız biçimli 
fildişi süslemelerinde ise birer adet 
olmak üzere, 11mm çaplı Süleyman 
Mührü kullanılmıştır (Şekil 5).

Yaklaşık olarak 100’e yakın paçası 
bulunan ve “Hatemkari*” işi olarak 

Şekil 7a-b. Güney Cephesinde ve Diğer Cephelerde Bulunan Pencere Kapaklarının Genel 
Görünüşü

Hatemkari Sanatı: Sert taş ya da maden üzerine mühür kazıma ya da kakma sanatı.
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Şekil 8a-b. Kuzey Giriş Kapısında Süleyman Mührü Kakmalı Rozetler İle Batı Giriş 
Kapısında Metal Rozetlerin Genel Görünüşü

Şekil 9a-b. Serenlerde 6 Adet, Binilerde İse 8 Adet Süleyman Mührü Bulunan 
Rozetlerin Görünüşü

tanımlanabilecek Süleyman Mührünün 
her birinin oluşturulmasında fildişi 
fon üzerine kakılmış abonoz, yeşim 
taşı ve altın tel kullanılmıştır. Oluş-
turulan Süleyman Mühürleri seren 
rozetlerine 6’şar adet, bini rozetlerine 
8’er adet ve tabla süsleri ile göbek 
topuzlarına da 1’er adet olmak üzere, 
abonoz fileto ve punto olarak kakıl-
mıştır. Hazırlanan bu rozetler kuzey 
giriş kapısı kanatlarının yatay seren-
leri ile kapıların binilerine, kafa çapı 
5mm olan bakır çivilerle sabitlenmiştir 
(Şekil 9a,b). Pencere kapaklarının 
binilerinin orta kısımlarında ise Süley-
man Mührünü andıran motifli bakır 
rozetler kullanılmıştır (Şekil 7).

Tüm bu süslemelere ilave olarak 

kuzey giriş kapısı kanatlarının üst 
tablalarında fildişi fon üzerine abanoz 
konturlu yazıları olan kitabeler, batı 
giriş kapısı kanatlarının üst tablala-
rında ise fildişi çerçeve içinde bulu-
nan abanoz fon üzerine fildişi yazıları 
olan kitabeleri vardır (Şekil 11).

Pencere kapaklarında ise sadece 
mihrabın iki yanında bulunan pen-
cerenin kapaklarının orta tablaları 
göbek deseninde abonoz fon üzerinde 
nervürlü kemik topuz kullanılmışken, 
bu cephenin uçlarında bulunan diğer 
iki pencerenin kapaklarının orta tab-
laları göbek deseninde, fildişi fonlu 
kurşun telkari kakmalı abonoz topuz 
göbek deseni kullanılmıştır (Şekil 
12). Diğer cephelere bakan ve daha 
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Şekil 10a-b. Kuzey ve Batı Giriş Kapı Kanatları Orta Tablalarında Bulunan Fildişi 
Süslemeler

Şekil 11a-b-c. Kuzey ve Batı Giriş Kapı Kanatları Üst Tablalarında Bulunan Fildişi - 
Abanoz Kitabeler
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Şekil 12a-b. Güney Cephesinde Mihraba Yakın ve Uçlarda Bulunan Pencere Kapaklarının 
Orta Tablalarında Bulunan Abanoz Üzeri Fildişi ve Fildişi Üzeri Abanoz Topuz (Yarım Küre) 
Süslemeler

Şekil 
13a-b. Kapı 
Kanatlarında 
Tespit 
Edilen Böcek 
Enfeksiyonu 
ve Kahve 
Renkli 
Çürüklükler

sade olan pencerelerin kapaklarının 
da orta tablalarında, sadece daha basit 
formlu göbek deseni kullanılmıştır. 
Pencere kapaklarının serenlerinde, 
binilerinde ve kulp aynalarında ise, 
uzaktan bakıldığında Süleyman Müh-
rü formlu rozetleri andıran, bakır ala-
şımı (pirinç) rozetler kullanılmıştır.

Pencerelerin tamamının üst tab-
lalarında, üzerinde yazı veya süsleme 
bulunmayan kitabe alanları vardır.

KAPI KANATLARININ VE PENCERE 
KAPAKLARININ SORUNLARI
Kuzey ve batı giriş kapıları ile pen-
cere kapakların görsel incelenmesi 
sırasında, bu elemanların taşıyıcı ah-
şap karkaslarında böcek enfeksiyonu 

(uçuş delik niteliklerinden Coleoptera 
takımından, Anobium familyasından 
Anobium Punctatum böceği olduğu) ve 
kahverenkli çürüklükler bulunduğu 
tespit edilmiştir (Şekil 13). 

Bu problemlere bağlı olarak kapı 
kanatlarında ve pencere kapaklarında 
ahşap kayıplarının yanında işlevini 
yerine getiremeyecek biçimde hasar 
görmüş ahşap kısımlar da olduğu tes-
pit edilmiştir. Ayrıca kapı ve pence-
relerin fildişi, kemik, abonoz bezeme 
bulunan ön yüzeylerinde, önceki 
nitelikli onarımlarda uygulanmış ol-
duğu düşünülen, yer yer dökülmüş ve 
işlevini yitirmiş gomalak cila, bezeme 
bulunmayan arka yüzeyleri ise, yakın 
dönemde uygulandığı düşünülen ve 
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yapılan spot test analizleri sonucu 
bağlayıcısının yağ esaslı olduğu tespit 
edilen, kahve renkli (çikolata renkli) 
boya kaplandığı görülmüştür.

Kapı kanatları ve kapakların 
üstünde bulunan, pahları fes (kırmızı 
sülyen rengi) rengi boyalı kündekari 
parçaları ile filidişi, abonoz süsleme 
elemanlarında da kısmen veya ta-
mamen olmak üzere ciddi kayıplar 
olduğu (Şekil 9 ve 14), metal (pirinç) 
rozetler ile alt ve üst tablalarda bulu-
nan bakır lama kuşakların korozyona 
uğradığı ve yüzeylerinin vernik kap-
landığı, verniklerin kısmen döküldü-
ğü görsel olarak tespit edilmiştir.

KAPI KANATLARININ VE   
PENCERE KAPAKLARINDA 
KORUMA UYGULAMALARI
Caminin yapısal çalışmalarına baş-
lamadan önce, zarar görmemesi için 
yerlerinde alınarak muhafaza altına 
alınan kuzey ve batı giriş kapıları-
nın kanatları ile zemin seviyesinde 
bulunan 9 adet pencerenin kapakları, 
balkon korkuluğu, vaaz kürsüsü vb 
taşınabilir ve sökülebilir elemanlarla 
birlikte, yüzeylerindeki toz toprak 
benzeri birikinti kirlilikler plastik fır-

çalar ve elektrik süpürgesi ile uzaklaş-
tırıldıktan sonra, istiflenmiş ve yeterli 
kalınlıkta plastik (polietilen / naylon) 
örtü ile sarılarak gaz sızdırmaz bir 
mekan haline getirilmiştir. Gerekli 
sağlık tedbirleri alındıktan sonra, ilgi-
siz kişilerin merakını ve yaklaşmasını 
önlemek üzere uyarılar yapılmış ve 
fosfin (hidrojen fosfid; PH3) içerikli 
insektisit (böcek öldürücü kimyasal) 
fumigant ile bu ahşap elemanlar 1 
hafta süre ile muamele edilmiştir.

1 hafta sonra plastik örtü açılarak 
fümigantın kalıntıları, usulüne uygun 
olarak imha edilmiş ve fümigasyon 
yapılan ahşap elemanlar ayrıca 1 hafta 
bekletilerek, ilacın kalıntılarının da 
tamamen uzaklaşması sağlanmıştır 
(Güleç ve Selçuk, 2009). Bu uygulama 
sonrasında kapı kanatları ve pencere 
kapakları yüzeyinde bulunan yağlıboya 
tabakasının temizliği, metilen klorür 
içerikli boya sökücü kimyasal ile temiz-
liği yapılmış, ancak bu kimyasal mad-
denin uygulanamadığı girintili alanlar-
da bulunan boya kalıntıları ise mekanik 
yöntem kullanılarak (kontrollü mikro 
kumlama ile) uzaklaştırılmıştır.

Bu ahşap elemanların, gomalak 
cila bulunan kündekari, fildişi, abo-

Şekil 14a-b. Kapı Kanatları Süslemelerinde Tespit Edilen Kayıpların, Temizlik Sonrası 
Genel ve Detay Görünüşü
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Şekil 15a-b. Kapı Kanatları Süslemelerinde Temizlik Uygulaması Esnası ve Temizlik 
Sonrası Genel Görünüşü

Şekil 16a-b. Kapı Kanadının Sereninde ve Bezemeli Alanında Tümleme 
Uygulamalarının Genel ve Detay Görünüşü

noz bezemeli yüzeylerinde ise alkol 
(etanol) ile ıslatılmış tamponlarla te-
mizlik uygulaması yapılmıştır (Şekil 
15). Temizlik uygulaması sonrasında, 
böcek uçuş delikleri ve diğer kapalı 
çatlak, galeri vb boşluklar açıldığı 
için, fümigasyon uygulaması aynı 
yöntemle tekrar edilmiştir.

Böceklerin bertaraf edilmesinden 
sonra, kapı kanatlarının ve pencere 
kapaklarının eksik olan ve daha önce 
niteliksiz malzemelerle yapılmış ona-
rımları (temizlik sonrasında belirgin 
hale gelmiştir) uzaklaştırılmıştır. Bu 
niteliksiz ahşapların uzaklaştırılma-
sıyla oluşan boşluklar ile mevcut olan 
diğer boşlukların restitüsyon çizimleri 

yapılmış, hazırlanan orijaline uygun 
nitelikte ve boyutta ahşap ile tümle-
nerek kanat ve kapaklarda bütünlük 
sağlanmıştır (Şekil 16). Tümlemesi 
yapılan yeni ahşap bölümlerde bu-
lunann süslemeler ile mevcut ahşap 
üzerinden yitirilmiş olan süslemeler, 
mevcudunda olması gereken kemik 
(fildişi süslemeler yerine kullanılmış-
tır; fildişi, ticareti yasak olduğu için 
temin edilememiştir), abonoz, armut 
vd malzemelerle tümlenmiş veya yeni-
den yapılmıştır.

Fildişi süslemeler, fildişi abonoz 
filetolar ve fildişi abonoz - yeşim altın 
kullanılarak oluşturulmuş Hatemkari 
işi nitelikli Süleyman Mühürlerin-
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den oluşan rozetlerin yüzeylerinde 
bulunan gomalak kalıntıları ile diğer 
yüzey kirlilikleri, alkol (etanol) ile 
ıslatılmış tamponlarla temizlenmiş, 
eksik alanların tümlenmesinde, aynı 
nitelikli malzemeler ile hazırlanmış 
motifler kullanılmıştır. Özellikle 
serenlerde 8 mm çaplı süleyman müh-
rü ile binilerde 6mm çaplı Süleyman 
Mühürlerinin oluşturulmasında, top-
lamda 100 civarında, 0,5mm kalın-
lığında altın tel, 1mm eninde yeşim, 
fildişi ve abonoz parça kullanılmıştır. 
Bu Süleyman Mühürleri, çapı 8cm, 
kalınlığı 2mm olan fildişi fonlu rozet-
lere, serenlerde 6’şar adet, binilerde 
ise 8’er adet olarak kakılmış ve ilave 
olarak abonoz filetolarla süslenmiştir. 

Ayrıca kuzey giriş kapısının yıldız bi-
çimli fildişi süslemelerinde, binisinde 
bulunan fildişi süslemelerinde ve to-
puzunda birer adet Süleyman Mührü 
ve bu mühüre benzetilen daha basit 
süslemeler kakılmıştır. Bu rozet ve 
süslemelerden tamamen yok olanları 
yeniden yapmak, parça eksiklikleri 
olanları tamamlamak üzere, rölöve ve 
restitüsyon çalışmaları yapılmıştır. 
Tümlemelerde kullanılan parçalar çok 
küçük boyutlu olduğu için, Süleyman 
Mührü ve benzeri süslemelerin yeni-
den yapım ve tümleme çalışmaları, 
büyüteç altında yürütülmüştür (Şekil 
9, 10 ve 17). Diğer küçük eleman-
lardan oluşan süslemeler de benzer 
biçimde tümlenmiştir.

Şekil 17. Kapı Kanadının Sereninde, Binilerinde ve Bezemeli Alanlarında Bulunan 
Süleyman Mührünün Oluşturma Aşamaları.
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Temizlik ve tümleme çalışmaları 
tamamlanan kapı kanatları ile pencere 
kapaklarının, kündekari kıyılarında 
bulunan fes rengi pahlardan, boyası 
eksik olanlar sülyen boya ile tümlen-
miş, daha sonra, fildişi rozetler ile me-
tal süslemeler hariç ahşap yüzeylerin 
tamamı gomalak cila ile kaplanmıştır. 
Fildişi rozetler üzerine herhangi bir 
koruyucu madde uygulanmamışken, 
prinç rozetler, kilit aynaları ve kulp-
ları ile bakır lama kuşaklar akrilik 
esaslı metal verniği ile koruma altına 
alınmıştır (Şekil 6, 7 ve 8).

ÇALIŞMALARIN     
DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu çalışmada Üsküdar Mihrimah 
(İskele) Camii’de, minaresinde, av-
lusunda, türbelerinde ve haziresinde 
2011-2013 yılları arasında, İstanbul 
Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü kontrol-
lüğünde, AN-SA Abide Yapı Resto-
rasyon Proje Taahhüt Ticaret LTD.
ŞTİ. tarafından yürütülen koruma ve 
onarım çalışmalarından, sadece cami 
harim bölümüne ait kuzey (cümle) 
ve batı giriş kapılarının kanatları ile 
zemin seviyesinde bulunan pencerle-
rin kapakları üzerinde yapılan teşhis, 
temizlik, onarım ve koruma çalışma-
ları anlatılmıştır.

İşçilik ve estetik değeri oldukça 
fazla olan kapı kanatları ile pencere 
kapaklarının koruma ve onarım ça-
lışmalarında mevcut olan her karkas 
ve bezeme elemanı biyolojik etken-
lere karşı korunmuş, kirlerinden ve 
niteliksiz onarımlardan (yağlıboya 
kaplama ve niteliksiz ahşap eklerden) 
arındırılmış ve eksik bölümleri uygun 
nitelikte malzemelerle tümlenmiştir.

Bu elemanların böceklere karşı 
korunmasında, fosfin (hidrojen fosfid; 

PH3) kullanılarak uygulanan fümigas-
yon yöntemi öngörülmüş ve çevresel 
tedbirler alınarak uygulama yapılmış, 
ahşap elemanların yüzey kirlilikleri 
uzaklaştırıldıktan sonra, böceklerle 
mücadele işlemi tekrar edilmiştir.

Kapı kanatları ile pencere kapak-
larında bulunan ana taşıyıcılar ve 
serenlerin eksikleri ceviz ağacıyla, 
biniler armut ve ceviz ağacıyla, bu ele-
manlara yüksek estetik değer kazan-
dıran ve tablalarda bulunan kündeka-
riler armut ağacıyla, kakmalar elma 
ağacıyla, fildişi süsleme elemanları 
kemik ile, abanoz, yeşim ve altın tel-
den oluşan rozet ve diğer süslemelerin 
eksikleri, aynı malzemelerden hazırla-
nan parçalarla tümlenmiştir. Zaman 
zaman büyüteç altında yürütülen, 
sabır ve yüksek bir ustalık gerektiren 
bu çalışmalarda, hazırlanan parçalar 
yerlerine sıcak tavşan tutkalı bağla-
yıcı kullanılarak yerleştirilmiştir. Bu 
çalışma esnasında, özellikle Süleyman 
Mührü olarak bilinen ve 100 civarın-
da elle tutulamayacak boyutlardaki 
fildişi, abanoz, yeşim ve altın tel par-
çaların bir araya getirilmesiyle oluşan 
ve “Hatemkari” olarak nitelenebilecek 
bezemelerin tümlenmesi, hem ustalık 
ve emek, hem de zaman gerektirmiş-
tir (Şekil 9). Aynı yüksek ustalık ve 
emek, kapı kanatlarının üst tablasın-
da bulunan fildişi ve abanoz kitabe-
ler ile hem kapı kanatlarının, hem 
de mihrap cephesi pencerelerine ait 
kapakların orta tablalarında bulunan 
göbek desenleri içinde gerekmiştir 
(Şekil 10 ve 12).

Bu uzun ve sabır isteyen çalışma 
sonrasında tümlenmesi tamamlanan 
kapı kanatları ile pencere kapakları-
nın kündekari bölümü ahşaplarının 
pahlarındaki eksik fes rengi boya, 
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sülyen kullanılarak tamamlanmış, 
fildişi ve metal rozetler ile süslemeler 
haricindeki yüzeyler gomalak cila ile 
kaplanarak koruma altına alınmıştır. 
Fildişi süslemeler olduğu gibi bırakı-
lırken, pirinç rozetler, kilit aynaları 
ve kulplar ile bakır kuşaklar, akrilik 
esaslı metal verniği ile korunmuştur.

Onarım ve koruma uygulamaları 

tamamlanan kapı kanatları ve pen-
cere kapakları, cami harim bölümü 
çalışmaları tamamlandıktan sonra 
alındıkları yerlere takılmış ve minber, 
mihrap, vaaz kürsüsü, Hünkar mah-
fili gibi koruma ve onarım çalışmaları 
yürütülmüş diğer elemanlarla birlikte 
kullanıcıların ve ziyaretçilerin hizmeti-
ne sunulmuştur (Şekil 18).

Şekil 18a-b-c-d. Koruma ve Onarım Sonrası Cami Içinin Genel Görüntüleri

Teşekkür
Rölöve ve diğer planların çizimin hazırlayan AN-SA Abide Yapı Restorasyon Proje Taahhüt Ticaret LTD.
ŞTİ.’ne teşekkür ederim.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ALTIN VARAK TEKNİKLERİ 

Bu metin, geleneksel el sanatlarımızdan Altın Varak işçiliğini, uygu-
lama tekniklerini, günümüzdeki mevcut uygulamaları ve bu uygulamalar 
sırasında dikkat edilmesi gereken hususları içermektedir.

PAST AND PRESENT OF GOLD LEAF TECHNIQUES
This text, Gold Leaf arts with traditional hand crafts, application 

techniques, and present the issues to be considered during the current prac-
tices and these practices included.

Anahtar Sözcükler: Altın Varak, Miksiyon, Tombak

Keywords: Gold Leaf, Mixtion, Tombak
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   GİRİŞ
Varlık ve kudretin sembolü olan altın, 
ilkçağlardan itibaren tüm medeniyet-
lerde gösteriş ve azametin temelini 
oluşturmuştur. Mısır ve Mezopotam-
ya uygarlıklarından, Aztek ve İnka 
uygarlıklarına kadar tarih içerisinde 
tüm medeniyetlerde bir güç kaynağı 
olarak kullanılan altın günümüzde de 
aynı özelliğini sürdürmektedir. Yapılan 
arkeolojik kazılar sonucunda Anadolu 
topraklarında yaşamış Hitit, Lidya, 
Frigya gibi bir çok uygarlık tarafından 
altın takıların ve eşyaların kullanıldığı 
ortaya çıkarılmıştır.

Osmanlı döneminde altın işçiliği 
yapan ustalara “Zerger”, değerli taşlar 
veya madeni eşya üzerine altın kakma 
yapan ustalara “Zernişan” adı veril-
mekteydi.

Altın varak Osmanlı devrinde 
mimaride ve geleneksel Türk el sa-
natlarından hat ve tezhipte yaygın bir 
şekilde kullanılmıştır. Özellikle mima-

ride; alemler, kitabeler, mukarnaslar, 
hat yazılar vb. birçok öğe altın varak 
ile kaplanmıştır (Şekil 1).

Osmanlı döneminde çoğunlukla 
küçük metal objelerde kullanılan bir 
teknik ise Tombak işçiliğidir. Tombak, 
altın ile civanın karışımından oluşan 
amalgam ile yapılan altın kaplama 
işçiliğine verilen addır. Oldukça zor 
bir işçiliği olması sebebiyle günümüz-
de unutulmaya yüz tutmuş zanaatlar 
arasındadır. 

Ezme usulü altın varak uygulaması 
ise genellikle hat ve tezhip işlerinde 

Şekil 1. Bursa Ulu Camii Mihrabı
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kullanılan bir uygulamadır. Bu uygu-
lamada altın varak parçaları ve Arap 
zamkı bir kâse içine konularak parmak 
ile ezilir. Böylelikle elde edilen sıvı 
altın tezhip ve hat işlerinde ince detay-
larda dahi kullanılabilmektedir. 

Mimari eserlerimizde kullanılan 
yapıştırma usulü altın varak tekniğin-
de ise varak sayfaları yüzeye sürülen 
yapıştırıcı üzerine kaplanarak uygula-
ma yapılmaktadır.

ALTIN VARAK İMALATI
Geleneksel el sanatlarımızdan olan 
altın varak işçiliği, altın madeninin 
ezilerek inceltilmesi ile imal edil-
miş olan yaprak gibi ince sayfalar ile 
yapılmasından dolayı bu adı almıştır. 
Osmanlıcaya Arapçadan geçen varak 
kelimesi yaprak anlamına gelmekte 
olup, teknik terim olarak, altın veya 
gümüş gibi madenlerin dövülerek 
inceltilmesi ile oluşturulan ince parlak 
yaprak anlamına gelmektedir. 

Osmanlı döneminde altın varak 
üretimi oldukça meşakkatli bir uğraş 
sonucu elde ediliyordu. İlk işlemde 
ağır merdaneler vasıtasıyla 0,1mm. 
kalınlığına kadar inceltilen varak taba-
kası 4mm. eninde kesilerek 6,5cm X 
12,5cm eninde güderi ve tirşe adı veri-
len ince sığır bağırsağı arasına konu-
lur. Daha sonra pürüzsüz bir mermer 
üzerinde 4kg.lık çekiç ile dövülerek 
elde edilen altın varaklar, deri kena-
rından taşan parçalar kesildikten sonra 
tekrar ince tirşeler arasına konularak 
bu kez 1kg.lık çekiç ile dövme işlemine 
başlanılır. Bu dövme işlemi sonucunda 
iyice incelmiş olan varaklar köşelerden 
taşan fazlalıkları düzgünce kesildik-
ten sonra istiflenir. 4kg.lık çekiç ile 
yapılan ilk dövme işlemine rık, ikinci 
dövme işlemine zar veya mişek, 1kg.lık 

çekiç ile yapılan son dövme işlemine 
ise perdah adı verilmektedir. Günü-
müzde fabrikalarda büyük merdane ve 
silindirler ile ezilerek üretilmektedir. 
10 adet varak 1 deste, 20 deste varak 
ise 1 tefe olarak adlandırılmıştır. Sa-
tışa sunulan 1 tefe’de 200 adet varak 
bulunur. Altın varak imalatı sırasında 
kenardan taşan parçalar en ince altın 
tozunu dahi üzerinde tutmadığı için 
tavşanayağı ile süpürülerek toplanır ve 
tekrar eritilerek külçe yapılırdı. Altın 
varağın kolay ezilebilmesi için mermer 
tezgâh dagar denilen toprak tava ile 
ısıtılarak belli bir hararet sağlanırdı. 
Osmanlı’nın son dönemlerine kadar 
altın varak İstanbul’un Beyazıt ve 
Süleymaniye semtleri ile Sultanha-
mam’da birkaç dükkânda üretilmektey-
di. Avrupa’da makine ile üretilen altın 
varakların daha ucuz oluşu sebebiyle 
zamanla üretim düşmüş ve günümüz-
de maalesef eski teknoloji ile üretim 
kalmamıştır. Osmanlı döneminde 
üretilen altın varağın ölçüleri 6,5cm 
X 12,5cm. olup, kalınlığı ise ortalama 
2 ila 4 mikron arasında bulunmakta-
dır. Günümüzde üretilen altın varak 
ise 0,13 ila 0,17 mikron arasındadır. 
Ülkemizde satışı yapılan altın varaklar 
genellikle İtalya ve Almanya’da üretil-
miş olan malzemelerdir. 

Altın, sarı rengi ve göz alan ışıl-
tısıyla oldukça parlak bir metaldir. 
Havadan ve sudan kolay etkilenmeyen 
altın bu yüzden hiçbir zaman pas-
lanmaz, kararmaz. Bir başka önemli 
özelliği ise saf haldeyken çok yumuşak 
olması sebebiyle kolayca dövülerek bi-
çimlendirilebilmesidir. %100 saf altın 
doğada bulunmayıp, en saf altın binde 
999,9 saflıktadır. Altın madeninin 
mücevher sektöründeki saflığı “karat” 
veya “ayar” terimleri ile ifade edilmekte 
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olup saf altın 24 ayardır. Altın’ın çok 
yumuşak olan özelliğini değiştirmek 
ve kullanış amaçlarına göre çeşitli ala-
şımları yapılmaktadır. Altın’a gümüş 
katıldığında yeşil, bakır katıldığında 
kırmızı, nikel veya platin katıldığında 
beyaz, çinko katıldığında sarı tonda 
renkler elde edilmiş olunur. 

24 ayar %100 saf altını temsil 
ederken, 22 ayar %91,6 altını, 18 ayar 
%75,14 altını, 14 ayar %58,5 altını 
ifade eder. Altın madeninin kolay 
biçimlendirilmesi sebebiyle 10gr altın 
dövülerek yaklaşık 11m2 lik ince bir 
levha elde edilebilir.

24 ayar - %100 saf altın
22 ayar - %91,6 altın
18 ayar - %75,14 altın
14 ayar - %58,5 altın
Günümüzde üretilen altın varak-

lar genellikle 8cm X 8cm ebatlarında 
olmakla birlikte farklı birçok marka 
tarafından farklı ölçülerde de üretil-
mektedir. 23.75 ayar altının 1000 
sayfasında üretici firmaya bağlı olarak 
13 gr. ile 17 gr. arası altın bulunmak-
tadır. Yani bir sayfadaki altın miktarı 
0,013 gr. veya 0,017 gr. arasındadır. 
23.75 ayar altın’ın %98,5’i altın, 
%1,5’i ise gümüş ve bakır’dır. Mer-
daneler tarafından ezilerek üretilen 
altının kalınlığı 0,13 mikron ile 0,20 
mikron arasında değişmektedir. Üreti-
len altın varak defterinde genellikle 25 
sayfa bulunur (Şekil 2).

Hat ve tezhip gibi el sanatlarında 
kullanılan altın varak çoğunlukla def-
ter sayfaları arasında bağımsız olarak 
bulunur. Bu şekilde imal edilmiş 
olan varaklar genellikle Arap zamkı 
ile ezme usulüyle hazırlanıp fırça ile 
sürmek maksadıyla kullanılmaktadır. 
Kâğıt üzerine yapıştırılmamış durum-
daki bu varakları mobilya vb. işlerde 

kullanmak gerektiğinde ise genellikle 
yünden yapılmış bir malzemeye veya 
saça sürülen fırçanın çekim gücü ile 
varak defterden alınarak kadife bir yas-
tık üzerine konur ve özel altın varak 
bıçağı ile istenilen ölçüde kesilir. Daha 
sonra kesilen varak parçaları tekrar 
fırça ile alınarak yapıştırıcı sürülmüş 
olan yüzeye düzgün bir şekilde bırakı-
lır. Pamuk ile tamponlandıktan sonra 
mazgala ismi verilen ve genellikle akik 
taşından yapılan bir alet ile varak 
yüzeyine hafifçe sürtülerek mühreleme 
işlemi yapılır. 

Mimaride kullanılan altın varak 
ise ince kâğıtlar üzerine yapıştırılmış 
olduğundan piyasada transfer varak 
olarak da bilinmektedir. Bunların hari-
cinde rulo halinde veya farklı ebatlarda 
üretilmiş altın varaklar da mevcuttur. 

Osmanlı döneminde altın varak ya-
pıştırıcısı olarak Arap zamkı, gomalak, 
kemik tutkalı, jelâtin veya yumurta 
akı ve şap ile hazırlanan tutkal karı-
şımı gibi malzemeler kullanılmıştır. 
Günümüzde ise genel olarak Miksiyon 
olarak adlandırılan yapıştırıcı kullanıl-
maktadır. İçeriği petrol (nafta), white 
spirit ve zirkonyum-kobalt karışı-
mıdır. Miksiyon malzemesi 3 ve 12 
saatlik olarak satılmaktadır. Burada 
bahsi geçen 3 veya 12 saatlik deyimi, 

Şekil 2. Altın Varak Defter Örneği
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miksiyonun zemine sürülmesinden 
altın varağın yapıştırılmaya başlana-
cağı zaman aralığıdır. Sürüldükten 3 
saat sonra varak yapıştırılabildiği için 
gün içerisinde rahatlıkla kullanılabilir 
olmasından dolayı Günümüzde en çok 
tercih edilen 3 saatlik miksiyondur. 
Diğer bir yapıştırıcı türü ise piyasa-
da süt miksiyon olarak adlandırılan 
içeriği akrilik reçine veya vinil asetat 
olan beyaz renkli tutkaldır. Süt mik-
siyon 10 dakika gibi kısa bir sürede 
yapıştırmaya hazır hale geldiği için 
genellikle rötuş işlerinde kullanılmak-
tadır. Çoğunlukla imitasyon varak ile 
birlikte mobilya ve kartonpiyer üze-
rinde uygulanmaktadır. Su bazlı oluşu 
sebebiyle dış cephelerde kullanımı pek 
tavsiye edilmez.

Altın Varak İşçiliği
Altın varağın gerek değerli gerekse 
hassas bir malzeme olması dolayısıyla 
işçiliğinde de çok dikkatli ve hassas 
olunması gerekmektedir. Uygula-
ma öncesinde altın varak yapılacak 
yüzeyin pürüzsüz olarak hazırlanması 
gerekmektedir.

Yüzey Hazırlığı:
Altın varak kaplanacak malzemenin 
özelliğine göre yüzey hazırlama işlem-
leri de farklılıklar göstermektedir. 

Bakır, demir vb. metal yüzeylerde 
öncelikle yüzeyde bulunan paslan-
manın giderilmesi gerekir. Yüzeyde 
bulunan pas iyi temizlenmediği tak-
dirde bu korozyon ileride daha fazla 
yayılacak ve yapılan altın varak kap-
lamanın kararmasına sebep olacaktır 
(Şekil 3). Metal yüzeylerde pas ve 
korozyon temizliğinden sonra yüzeye 
metal koruyucu bir vernik veya boya 
tabakası tatbik etmek yerinde ola-

caktır (Şekil 4). Yüzeye sürülen metal 
verniği veya boya tabakası hem altta 
bulunan hafif pasların engellenmesi-
ni hem de altın varak öncesi yüzeyin 
düzgün bir hale gelmesini sağlar. Mik-
siyon sürülmeden önce zemin son kez 
ince bir zımpara veya bulaşık süngeri 
ile perdahlanabilir (Şekil 5).

Şekil 3. Alem Yüzeyinin Temizlenmesi 

Şekil 4. Yüzeyin Hazırlanması

Şekil 5. Metal Yüzeyin Hazırlanması 
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Ahşap yüzeylerde korozyon veya 
pas olmadığı için yüzey iyice zımpa-
ralandıktan sonra yüzeye yerine göre 
gomalak veya vernik sürülerek yüzey 
hazırlanmalıdır. Özellikle oymalı 
yüzeylerde ve çerçevelerde lambez adı 
verilen killi toprak ile yüzey hazırlı-
ğı yapılmaktadır (Şekil 6) Miksiyon 
sürmeden önce son kez bulaşık süngeri 
veya ince zımpara ile son perdah ya-
pılmalıdır. Edirnekâri sanatında altın 
varak yapılacak yüzeylerin kabartma 
yapılması için motiflerin bu bölümle-
rine tutkal ile kabartma yapıldıktan 
sonra altın varak yapımına geçilir.

Mermer vb. taş yüzeylerde dikkat 
edilmesi gereken konu malzemenin 
miksiyonu içine ne kadar çekip çekme-
yeceğidir. Mermer gibi sert kayaçlar 
gözeneksiz olduğu için üzerine rahat-
lıkla miksiyon sürülebilirken, küfeki 
taşı vb. kayaçlar gözenekli oldukları 
için sürülen miksiyonu daha fazla 
içlerine emerek çalışmayı zorlaştırırlar. 
Küfeki vb. taş yüzeylerde öncelikle bir 
kat miksiyon sürülerek yüzey doyurul-
malı, kuruduktan sonra tekrar mik-
siyon sürülerek altın varak işçiliğine 
geçilmelidir.

Miksiyon Sürülmesi:
Yüzeyi hazırlanmış olan malzeme 
üzerine ilk olarak günümüzde mik-
siyon adını verdiğimiz altın varak 
yapıştırıcısı sürülür. Burada dikkatli 
olunması gereken konu sürdüğümüz 
miksiyonun kaç saatlik olduğudur. 3 
saatlik miksiyon sürüldüğünde 3 saat, 
12 saatlik miksiyon sürüldüğünde 12 
saat sonra altın varak yapıştırılmalıdır 
denilse de hava şartlarına bağlı olarak 
soğuk havalarda daha çabuk, sıcak ha-
valarda daha geç kuruma olmaktadır. 
Bu sebeple altın varak yapıştırılmaya 

başlanmadan önce miksiyon üzerine 
parmağın tersi ile dokunularak test et-
mek gerekir. Dokunma sırasında halen 
çok yapışkan bir temas sağlanırsa altın 
varak kaplanmasına geçilmemelidir 
(Şekil 7).

Genellikle miksiyon sürülen yüze-
yin belli olması maksadıyla miksiyon 

Şekil 6. Ahşap Yüzeyin Hazırlanması

Şekil 7. Miksiyon Sürülmesi

Şekil 8. Altın Varak Yapılması
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içerisine çok az sarı yağlı boya damla-
tılır. Burada dikkatli olunması gereken 
konu fazla boya konulduğu takdirde 
miksiyonun özelliğinin azalacağıdır. 
Mümkünse boya katmamak veya çok 
az damlatmak daha iyidir.

Altın Varak Kaplanması:
Yüzeye sürülen miksiyon tam ola-
rak kıvamına geldiğinde altın varak 
yapıştırma işlemine geçilir. Yapıştırıla-
cak yüzeye göre bıçak ile kesilen altın 
varak parçaları fırçanın sürtünme ile 
elektriklenmesi yoluyla fırçaya alındık-
tan sonra yerine yapıştırılır. Yüzeye 
yapıştırılan varak üzerine fırça veya 
pamuk yardımı ile bastırılarak iyice 
yapışması sağlanır. Transfer varak 
denilen kâğıda yapıştırılmış varak ise 
makas ile istenilen ölçüde kesildik-
ten sonra yüzeye yapıştırılır ve kağıt 
üzerine parmak ile bastırılarak iyice 
yapışması sağlanır. Altın varak yapış-
tırma işlemi tamamlandığında mazgala 
denilen akik taşı ile yüzeye hafifçe 
bastırılarak tesviye edilmelidir. 

Altın varak kaplanmasında en çok 
yapılan hatalardan biri henüz tam 
kurumasını sağlamamış olan miksiyon 
üzerine altın varak kaplanmasıdır. Bu 
gibi durumlarda miksiyon kurumaya 

başladığında altın varak yüzeyinde 
büzüşmeler meydana getirir. Miksiyon 
fazla kurursa bu defa üzerine altın 
varak yapışması imkânsızlaşır. Bu ne-
denle altın varak yapıştırma işleminin 
süresinin iyi ayarlanması gerekmekte-
dir (Şekil 8).

Yine dikkatli olunması gerekli 
konulardan biri ise fazla fire verilme-
den altın varak işleminin tamamlan-
masıdır. Değerli bir malzeme olduğu 
için yapıştırılacak yüzeyin boyutlarına 
uygun olarak altın varak sayfaları ke-
silirse fire miktarı oldukça azalacaktır. 
Özellikle dış cephede rüzgarlı hava-
larda altın varak yapıştırmak oldukça 
zordur. Bu sebeple rüzgarı mümkün 
olduğunca kesebilecek gerekli önlemler 
alınmalı hatta küçük parçalara kesil-
mesi işlemi önceden yapılmalıdır.

Altın varak yapıştırma işlemi ta-
mamlandığında yumuşak kıllı genişçe 
bir fırça ile yüzeyde bulunan fazlalıklar 
alınmalıdır. Bu işlem sırasında yu-
muşak oluşu sebebiyle genellikle sakal 
veya makyaj fırçası kullanılmaktadır 
(Şekil 9).

Altın varak kaplanan yüzey dış 
cephede bulunuyorsa varak yüzeyine 
koruyucu bir vernik tabakası sürmek 
faydalı olacaktır. Özellikle kubbe alemi 

Şekil 9. Altın Varak Yapılması
Şekil 10. Oymalı Yüzeylerde Altın Varak 
Yapılması
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Şekil 11 - 12. Edirnekari Işinde Altın Varak Yapılması

gibi üzerine kuşların konduğu bir mal-
zemeye mutlaka vernik sürülmelidir. 
Böylelikle hem kuşların tırnak çizik-
lerinden hem de gübrelerinden korun-
muş olunur. Koruyucu olarak metal 
verniği veya miksiyon inceltilerek bir 
kat sürülmelidir. 

Alem kaplanması gibi düz yüzeyler-
de yapılan altın varak uygulamalarında 
pratik olarak 1 m2’de 8 defter altın 
varak kullanıldığı kabul görmektedir.

Eğimli bir alem yüzeyinde,
1 sayfa varak-0,08x0,08=0,0064 m2

1 defter varak-25 ad.x0,0064m2=0,16 m2

8 defter varak-8 ad.x0,16m2=1,28 m2

Bazı örnekler vermek gerekirse;
Sultan Ahmet Camii ana kubbe ale-
minin yüksekliği 7,60m, kazan çapı 
3,65m’dir.

Sadabad Camii minare alemi yük-
sekliği 4,99m’dir.

Altın varak işçiliğinde en çok 
tartışmaya sebep olan konu hat yazılar 
ile oymalı veya profilli yüzeylerde ne 

kadar varak kullanıldığının tespiti 
işlemidir. Böyle durumlarda yapılma-
sı gereken, uygulama yapılacak yerin 
öncelikle küçük bir alanında ne kadar 
sayfa altın varak kullanıldığının tespit 
edilmesi ve daha sonra işleme başlanıl-
masıdır (Şekil 10).

Maalesef birçok sanat dalının yok 
olmaya başladığı günümüzde, hâlen bu 
sanat dallarının nasıl uygulandığına, 
içeriğine, detaylarına ilişkin hiçbir 
yayın bulunmamaktadır. Çok basitçe 
tanımlar halinde bazı kaynaklarda geç-
se de, gelecek kuşakların bu sanatların 
geçmişte ve günümüzde nasıl yapıldı-
ğına dair bilgi sahibi olabilmeleri için 
daha detaylı kitaplar yazılması kana-
atindeyim. Altın varak, Tombak, Keçe-
cilik, Kündekâri, Sedefkâri, Hatemkâ-
ri, Kalemişi, Alçı vitray, Malakâri gibi 
birçok el sanatı eski ustalarla birlikte 
unutulmaya başlanmış, böylelikle eski 
teknik bilgi ve detaylarda kaybolmaya 
başlamıştır (Şekil 11 ve 12).
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