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Merhaba...
Bir 19. yüzyıl eseri olan Kayserili Ahmet
Paşa Konağı halen İBB KUDEB Müdürlüğü olarak kullanılan bir yapı. Kayserili
Ahmet Paşa; Abdülaziz’in katlinde ve
II.Abdülhamit’in tahttan indirilmesinde
maalesef etkin şekilde rol oynamasıyla
Osmanlı Devleti’nin zaafa uğramasına
sebep olanlardandır.
“Kayserili Ahmet Paşa Konağı Bezemelerinin Restorasyon ve Konservasyon
Çalışmaları” başlıklı makalede; yetenekli restoratör Sayın Sinem AŞKAN ve
ekibince yürütülmüş olan Kayserili Ahmet
Paşa Konağı’nın 102, 104 ve 108 numaralı odalarındaki zengin tavan ve duvar
bezemelerinin restorasyon ve konservasyon
uygulamaları anlatılmaktadır. Malzeme
analizlerinin Müdürlüğümüz Laboratuvarlarında yapıldığı çalışmanın ilk etabı
olan Konservasyon uygulamaları Sayın
Doç. Dr. Ahmet GÜLEÇ’in, ikinci etabı
olan Restorasyon çalışmaları ise MSGSÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Sayın Hüseyin KAYA’nın danışmanlığında
gerçekleştirilmiştir.
Prof. Dr. Sayın Zeynep AHUNBAY
danışmanlığında Y. Mimar Sayın Esin
Şebin AŞIK, “Dolapdere Semti ve Evangelistria Rum Ortodoks Kilisesi Koruma
Önerileri” başlıklı doktora tezi çalışmasını
kaynak alarak hazırladığı “Dolapdere
Evangelistria Rum Ortodoks Kilisesi’nin
Korunmasına Yönelik Çalışmalar” adlı
makalede; 19. yüzyılda inşa edilen yapının
tarihi gelişimini, yerleşim bölgesi yönünden önemini, mimari özelliklerini ve Müdürlüğümüz Laboratuvarlarında yapılan
malzeme analizleri ve konservasyon raporu
doğrultusunda yapının korunmasına yönelik müdahale önerileri yer almaktadır.
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Genel Koruma ve

Onarım Anabilim Dalı Öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Sayın Gülder EMRE’nin
“Yağlı Boya Tablo Koruma-Onarımında
Kullanılan Yapıştırıcılar” adlı makalesinde
ise, yağlı boya tablo onarımında kullanılacak yapıştırıcıların kullanıldığı aşamalar,
bir yapıştırıcı malzemede istenen özellikler,
tablo onarımında konservatörün esere bakış açısı, hangi aşamada hangi yapıştırıcıyı kullanmasının uygun olacağı hususları
irdelenmektedir.
Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık
Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim
Üyeleri; Yrd. Doç. Dr. Sayın Cahide AYDIN İPEKÇİ, Doç. Dr. Sayın Elif Özlem
AYDIN ve Y. Lisans öğrencisi Mimar
Sayın Tuğba AKTUĞ’un birlikte hazırladıkları “Tarihi Eserler İçin Hazırlanan
Malzeme Analiz Lejantlarına Yönelik Bir
Değerlendirme“ başlıklı makalede; Rölöve-Restorasyon-Restitüsyon projeleriyle
Koruma Bölge Kurullarına sunulan analiz
paftalarında malzeme, dönem, bozulma
vb. analizlerin lejantlarının irdelenerek
ortak gösterim teknikleriyle uygulamaya
geçirilebilmesi için Türkiye genelinde ilgili
kurum ve kuruluşlar tarafından çalışmalar
yürütülmesi önerilmektedir.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel
Türk Sanatları Bölümü Tezhip Y. Lisans
Programı öğrencisi Serbest Konservatör ve
Müzehhibe Sayın Neşe EFE, “Kâğıt ve Tekstil Eserlerin Onarımında Boyarmaddelerin
Kullanımı ve Renklendirme Uygulamaları” başlıklı araştırmasında, doğal liflerin
koruma ve onarımında sentetik ve doğal boyarmaddelerin kullanımının, kağıt ve tekstil
esere göre tercih sebeplerinin incelenmesi ve
yapılan uygulamalar sonucunda yararlanılması gereken malzemeleri anlatmaktadır.
“Prof. Dr. Ahmet Ersen’in değerli anısına”, diye başlayan fakat geçen sayımızda

yayınlayamadığımız bir makale de hocaların hocası diyebileceğimiz Prof. Dr. Sayın
Erol GÜRDAL ve İTÜ Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç.
Dr. Sayın Seden Acun ÖZGÜNLER’in
“Doğal Taşlarda Koruma ve Koruyucu
Kimyasalların Etkinliğinin İrdelenmesi”
adlı makalesi. Çalışma; “Od Taşı” cinsi
volkanik tüflerin konservasyonunda farklı
tipte su itici özellikli koruyucu kimyasalların kullanımı ve etkileri ile laboratuvar ortamında yapılan tek parametreli deneyler
ve sonuçlarını içeriyor.
TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, Dolmabahçe Sarayı Mimarlarından
Dr. Sayın Jale BEŞKONAKLI’nın Rahmetli
Prof. Dr. Ahmet ERSEN’in danışmanlığında, “Dolmabahçe Sarayı’nda Endirekt
Koruma Yöntemleri” başlıklı doktora tez
çalışması (İTÜ) kapsamındaki araştırmalarını kaynak alarak hazırladığı “Osmanlı
Dönemi Arşiv Belgelerinde Dolmabahçe
Sarayı Cephe Onarımlarında Kullanılan Yöntemler” adlı makalesini ancak bu
sayımızda sizlerle buluşturabiliyoruz. “Prof.
Dr. Ahmet ERSEN’in değerli anısına” üst
başlıklı bu titiz çalışma ile; bir yapının
çevresel koşullardan kaynaklanan risklerini
tespit etmek ve bunlara yönelik endirekt
bir koruma metodolojisi oluşturmada, yapı
malzemelerinin ve yapım tekniklerinin
doğru saptanması için ilgili yapıdaki incelemelerin mutlaka belge araştırmalarıyla da
desteklenmesi zorunluluğu anlatılmaktadır..
Dergimize çalışmalarıyla katkıda
bulunan veya bulunacak bilim insanları ve
uygulamacılara son sayfamızdaki yazım
kılavuzunu dikkate alarak değerli makalelerini yazmalarını dilerken, reklamları ile
bizlere yardımcı olan, kültür varlıklarının
korunmasında hassasiyet gösteren kurum
ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla…
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THE CONSERVATION AND RESTORATION WORKS OF THE KAYSERİLİ AHMET
PASHA MANSION’S MURAL AND CEILING ORNAMENTS
ABSTRACT
In this study, the restoration and conservation works of the three rooms of the Kayserili Ahmet Paşa
Mansion, which are numbered 102, 104 and 108, is presented. This work was carried out within the
framework of the “2013/2014 and 2014-2015 Traditional Timber Structures Restoration and Conservation
Educational Programme, İBB, KUDEB”. Kayserili Ahmet Paşa Mansion is located in Süleymaniye-Fatih,
Istanbul, and actually is in use of the KUDEB, since 2006. The Mansion is a special example of the Empire
style of the 19th century. In the trained rooms of the Mansion, the baroque, empire and rococo styles
could be seen intensively in the mural and ceiling paintings and ornaments. The working team is made up
of six restorers and two supervisors. The ornaments of these selected rooms of the Kayserili Ahmet Paşa
Mansion were restored according to their original versions.

Kayserili Ahmet Paşa Konağı Bezemelerinin
Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
SİNEM AŞKAN, HÜSEYİN KAYA,
AHMET GÜLEÇ*

1. Giriş
İstanbul, Fatih İlçesi, Süleymaniye
semtinde bulunan ve bir 19. yüzyıl
eseri olan Kayserili Ahmet Paşa
Konağı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun
09.04.1977 gün ve 9776 sayılı kararı
ile korunması gerekli kültür varlığı
olarak tescil edilmiştir. Yapı; İstanbul
1 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.07.1995
gün ve 6848 sayılı karar ile belirlenen
Tarih Yarımada ve Kentsel ve Tarihi
Sit Alanı içerisinde olup 130 pafta,
566 ada, 7 no.lu parsel üzerinde yer
almaktadır. Konak, 2006 yılından
beri bitişiğindeki 6 ve 8 no.lu parsellerde yer alan tescilli ahşap yapılarla
birlikte, İBB KUDEB Müdürlüğü

Kayserili Ahmet Paşa
Konağı, G.E.E.A.Y.
Kurulu’nun 09.04.1977
gün ve 9776 sayılı
kararı ile korunması
gerekli kültür
varlığı olarak tescil
edilmiştir.
binası olarak kullanılmaktadır.
Bu çalışmada**, Kayserili Ahmet
Paşa Konağı’nın 102, 104 ve 108
numaralı odalarındaki tavan ve duvar bezemeleri üzerinde yürütülmüş
olan restorasyon ve konservasyon
uygulamaları anlatılmaktadır. Kayserili Ahmet Paşa Konağı, kârgir
bir bodrum üzerine oturan ahşap
bir yapı olup 19. yüzyıl ortalarında,
Tanzimat sonrası dönemin mimari-

sinde görülen ampir üslubunda inşa
edilmiştir. Yapının iç mekânlarında,
barok, ampir ve rokoko bezemeler
bulunmaktadır. Konservasyon ve
restorasyonu yapılan 102, 104 ve
108 no.lu mekânların, kullanım
koşulları sebebiyle oldukça hasarlı
bir durumda olan tavan ve duvar
bezemelerinin restorasyon ve konservasyonu, aslına uygun olarak ve
özgün durumunu zedelemeyecek
bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu odalarda gerçekleştirilen uygulama çalışmaları, “İBB
KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma
ve Onarım Eğitim Programı Uygulamaları” kapsamında, 2013-2014
ve 2014-2015 yıllarında iki etap
halinde, altı kişilik bir restoratör
ekibi1 tarafından yapılmış ve Mayıs
2015 tarihinde tamamlanmıştır.

2. Kayserili Ahmet Paşa Konağı’nın Yeri ve Tarihçesi
Kayserili Ahmet Paşa Konağı;
Süleymaniye’de, Molla Hüsrev
Mahallesi Kayserili Ahmet Paşa
Sokağı’nda yer almaktadır. Yapının banisi olan Bahriye Nazırı
Kayserili Ahmet Paşa 1806 yılın-

da Kayseri’de doğmuş, er olarak
donanmaya girmiş, bilahare subay
olmuş, bu kurumda yararlılık
göstererek yükselmiş ve 1873’te
Bahriye Nazırlığı görevine getirilmiştir. Sultan Abdülaziz’i tahttan

indirenlerin arasında olan Ahmet
Paşa, Sarayı denizden kuşatarak bu
teşebbüsü desteklemiştir. V. Murat
tahta çıkınca da kaptan-ı deryalığa
getirilmiştir. Ancak, daha sonra
II. Abdülhamit, Ahmet Paşa’yı

* Sinem AŞKAN, Restoratör, e-posta: sinem.askan@gmail.com; Öğr. Gör. Hüseyin KAYA, MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi,
e-posta : rolove34@kulturturizm.gov.tr; Doç. Dr. Ahmet GÜLEÇ, Emekli Öğretim Üyesi, e-posta:gulecah@istanbul.edu.tr.
** Makaledeki çizimler Restoratör ekibine, fotoğraflar ise KUDEB ARŞİVİ’ne aittir.
1
Bu konservasyon ve restorasyon çalışmasında ilk etapta: Restoratörler Sinem Aşkan, Mükerrem Şahin, Enise Ilgaz, Pelin Bayrak, Ümit Şanlı; ikinci
etapta ise, Restoratörler Sinem Aşkan, Mükerrem Şahin, Enise Ilgaz, Pelin Bayrak ve Gökçe Vergili görev almışlardır.
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kaptan-ı deryalıktan alarak Meclis-i
Has-ı Vükelâ’ya (Vekiller Meclisi, eski Divân-ı Hümayûn) tayin
etmiştir. Ahmet Paşa 1877-1878
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Tuna
Valiliği görevi verilerek payitahttan uzaklaştırılmış, ancak bir süre
sonra hastalığı nedeniyle 1878’te
İstanbul’a dönmesine izin verilmiş
ve aynı yıl burada ölmüştür (Sicill-i
Osmani, 1996).
Konak, Paşa’nın ölümünden
sonra çıkan bir yangın sonucunda
zarar görmüş ve sonrasında yapının
üzerinde bulunduğu alan, parsellere
bölünerek satılmıştır.2 Yirminci yüzyıl
boyunca konağın bulunduğu kentsel
bölgenin geçirdiği çöküş süreci ve
sosyo-ekonomik değişim sonucunda, konak, sahipleri tarafından
bekâr odaları halinde kiraya verilerek
1976’ya kadar kullanılmıştır. Bu tarihte binanın yıkım ruhsatı alınmış, arka
cephesi kısmen yıkılmış durumda
iken işlem durdurulmuş, daha sonra
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 1978’de istimlâk
(kamulaştırmak) edilmiştir (Şekil 1).
Yapı, bu Müdürlüğe bağlı İstanbul

Şekil 1. Kayserili Ahmet Paşa Konağı, 1978.

Şekil 2. Kayserili Ahmet Paşa Konağı, 2015.

( Fotoğraf: Kurul Arşivi)

Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nde
görev yapan Y. Mimar Nurhan Ercan
ve diğer uzmanların hazırladıkları
projeye göre 1986-1987’de restore
edilmiş ve bu süreçte konağın planında bazı değişiklikler yapılmıştır.
Konak, 1988 yılında Taşınmaz Tabiat
ve Kültür Varlıkları Kurulları İstanbul şubesinin kullanımına verilmiş,

bilahare sağ ve sol tarafına bitişik
iki ahşap bina da istimlâk edilerek
konak bütününe katılmıştır (Eyice,
1994). Kayserili Ahmet Paşa Konağı,
Kasım 2006 tarihinde İBB KUDEB’e
(Koruma Uygulama ve Denetim
Müdürlüğü) tahsis edilmiş olup
günümüzde de bu birim tarafından
kullanılmaktadır (Şekil 2).

3. Konağın Mimari Özellikleri
Konak, yukarıda da belirtildiği
üzere kârgir bir bodrum üzerine
oturan, zemin üstü iki katlı ve
cihannümalı ahşap bir yapıdır.
Bodrum katı tavanı beşik tonozludur. İki girişi olan yapının soldaki
kapısının Harem girişi olduğu
düşünülmektedir. Sağdaki, esas
Selamlık girişi olup bir merdivenle
zemin kat sofasına ulaşılmaktadır.
Yapıda 1987 restorasyonu sonrasında giriş holünde yapılan değişiklikle aradaki duvar kaldırılmış,

zemin kattaki her iki giriş aynı taşlığa açılmıştır. Yine bu onarımda
ıslak hacimlerde ve merdivenlerde
de bazı farklı uygulamalar yapılmıştır. Yapının çatısı ise, kırma çatı
olup kiremit kaplıdır.
Konağın birinci ve ikinci katları
orta sofalı plan tipinde olup birbirinin aynıdır. Yapının en üst katında
ise T planlı, bir sofa ve iki odadan
ibaret bir cihannüma bulunmaktadır. Konağın cephesi; çifte çıkması,
pencere aralarındaki pilastırları,

silmeleri, çıkmaları taçlandıran
üçgen biçimindeki alınlıkları ve
pencereleri çerçeveleyen oymalı
süslemeleriyle Osmanlı mimarisinde 19. yüzyılın ortalarında moda
olan ampir üslubun bir örneğidir
(Eyice, 1994). Cephelerde süs öğesi
olarak kullanılan sütun başlıkları,
alınlıklar, pilastırlar, saçak altı dendaneleri ve füruşlar, Antik Yunan
ve Roma Mimarisine özgü İyon ve
Korint Düzeni’nden izler taşımaktadır (Okçuoğlu, 2009).

4. Konağın Odalarının Bezeme Üsluplarına Dair Bilgiler
Konağın iç süslemelerinde de
Batılılaşma döneminin etkileri görülmektedir. Duvar yüzeyleri bazı
mekânlarda panolar halinde bölünerek manzara ve deniz resimleri
2

ile bezenmiştir (Eyice, 1994). Odaların genelinde, tavanlarda tuval
üstü bezeme, duvarlarda sıra üstü
resimleri; alınlıklar ve profillerde
de ahşap üzerine yapılmış beze-

Sabah Gazetesi’nin 29 Aralık 1890 tarihli sayısı, nakleden: Okçuoğlu, 2009, s. 42.

meler hâkimdir. Birinci ve ikinci
katın arka cephesindeki odaların
tavanlarında alçı oyma işçiliğinin
en güzel örnekleri bulunmaktadır.
Konakta yaklaşık olarak elliden
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Şekil 3. İvan Ayvazovski’nin bir tablosu

Şekil 4a-b. Kayserili Ahmet Paşa Konağı 1. kat orta sofa tavanındaki monogram ve madalyon.

fazla duvar ve tuval resmi vardır.
Konağın tavanlarındaki tuval üstü resimlerin birçoğunda,
İstanbul panoramaları, konaklar,
köşkler ve saraylar, ziyafet sofraları, meyveler, şükûfeler ile keman,
gitar, yanı sıra ut ve tambur gibi
müzik aletleri, vd. konuların çalışıldığı görülmektedir. Duvarlarda ise
ampir çerçeveler içinde genellikle
Boğaziçi ve Haliç’in konu edildiği İstanbul manzaraları, köşkler,
saraylar ve yalılar, trenler, gemiler,
ayaklarından asılı kuşlar, işlemeli
örtüler, sürahi ve bardaklar, yiyecek ve içecek resimleri, barok üsluplu motifler, natüralist çiçekler,3
vd. konulu resimler almaktadır.
Bezemeler, genel olarak eklektik
dönem4 üslubu ile bağdaşmaktadır.
Konakta barok, ampir ve rokoko

üslupları bir arada kullanılmış olup
bunların yanı sıra Osmanlı motiflerinin izleri de görülmektedir. Konağın bezeme sanatçılarının kimler
olduğuna dair herhangi bir kaynak
yoktur (bkz. 5 no.lu dipnot).
Konaktaki resimler genel
olarak on dokuzuncu yüzyılda
yapılmış olan yağlı boya tablolar ve
duvar resimleri ile benzer konulardadır. Gemili ve dalgalı denizli
resimlerde İstanbul’a da gelmiş
olan Ermeni asıllı Rus ressam Ivan
Ayvazovski’nin (1817-1900) etkisi
görülmektedir (Şekil 3). Ancak
gemi ve deniz manzaraları askeri
okullarda da yaygın bir konu olduğu için bu tür duvar resimlerinin
askeri ressamlar tarafından yapılmış
olabileceği de düşünülmektedir.
Resimler barok, ampir ve rokoko

motifleriyle süslü çerçeveler ve panolar içinde yer almaktadır (Yılmaz,
2006). Tuval resimleri duvarlardaki
dekoratif etkiyi sürdürmüş; doğa
görünümleri olduğu gibi, yorum
katılmadan aktarılmıştır. Resimlerin hemen hepsinde perspektif
kurallarına ve ışık-gölge uyumuna
dikkat edildiği görülmektedir.
Konağın birinci katındaki
108 numaralı odada yer alan II.
Abdülhamit’e ait Osmanlı arması
ve yine II. Abdülhamit’in tuğrasının
yanı sıra, çalışma konusu olan 102,
104 ve 108 no.lu odaların açıldığı
orta sofanın bezemeli tavanında
da R ve A harflerinden oluşan bir
monogram ve ayrıca konağın ilk
restore edildiği tarihi gösteren Osmanlıca bir madalyon yer almaktadır (Şekil 4a-b).5

5. 102, 104 ve 108 Numaralı Odaların Bezeme Üslup Detayları
Kayserili Ahmet Paşa Konağı’nın
restorasyon ve konservasyon
çalışmaları 2013 yılının Ağustos
ayında başlamıştır. Konak kamulaştırılmadan önce kiraya verilip
çok kötü şartlarda kullanıldığından süslemeler oldukça kötü bir
durumdaydı. Çalışma; konağın
birinci katında yer alan 102, 104 ve
108 numaralı odaları kapsamaktadır. Bu üç odanın süslemelerindeki
zengin tezyinat daha detaylı bir

incelemeyi gerektirmiştir. Konaktaki her odanın bezemesi, üslup ve
tasarım açısından farklılık göstermektedir (Şekil 5).

5.1. 102 Numaralı Oda: 102
numaralı odanın bezemeleri barok
ve rokoko üslubunda olup (Şekil 6)
tavan, tuval üstü bezemedir. Bu bezemelerde, klasik barok çerçevelerin
içinde çiçek buketleri (şükûfe) yer
almaktadır. Tavanın dört köşesin-

de, barok çerçevelerin içinde saray,
cami, köşk ve deniz feneri resmedilmiştir. Rokoko tekniğiyle yapılan tuval bordürü, sarmal yaprak kompozisyonuyla tamamlanmıştır. Göbek
motifi, grinin tonlarından oluşan
barok bir motiftir; rokoko üslubunda
bir kompozisyonla çevrelenmiştir.
Duvarlardaki sıva üstü resimleri ve
ahşap bezemelerde, mekâna hâkim
olan üslup, rokoko ve baroktur
(Şekil 7).

Natüralist çiçekler: Osmanlı sanatında ilk kez 17. yüzyıl ve sonrasında dış etkilerle gelişen barok ve rokoko üslubunda görülmektedir. On sekizinci yüzyılın
ilk çeyreğinden itibaren motif özelliğini kaybetmeye başlayan çiçekler, minyatüre yaklaşarak “şükûfe” adıyla yaygın biçimde kullanılmıştır. Vazolu, vazosuz
buketler, rozetler, demetler ve tek çiçeklerle, çok renkli ve çeşitli kompozisyonlar oluşturulmuştur (Türk-İslam Sanatları, http://www.turkislamsanatlari.com/
Main/Home/Content/5358d3e61d87910bc82753b0).
4
Eklektik Üslup: Farklı sanatsal dizgelerden alınan öğelerin yeni bir dizge içerisinde yeniden kullanılması eylemi (Metin Sözen, Uğur Tanyeli, Sanat Kavram
ve Terimleri Sözlüğü, s. 74).
5
Bir ihtimal bezemeleri yapan ressamın adının baş harfleri olabilir (Okçuoğlu, 2009, s. 44). Madalyonda, 7 Rebiyülevvel 1311, yani 17 Eylül 1893 tarihi
işlenmiştir; Okçuoğlu’na göre bu, o tarihte yapılan restorasyonu işaret ediyor olabilir (bkz. a.g.m., s. 42).
3
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Şekil 5.
Konağın
birinci kat
tavan planı

Şekil 6. 102 no.lu odanın tavan planı

Şekil 7. 102 no.lu odanın tavanının konservasyon ve restorasyon
çalışmaları öncesi genel görünümü

MAKALE 7

Şekil 8. 104 no.lu odanın tavan planı

Şekil 9. 104 no.lu odanın konservasyon ve restorasyon çalışmaları
öncesi genel görünümü ve bordürlerdeki çam kozalağı motifi detayı

5.2. 104 Numaralı Oda: 104
numaralı odanın bezeme üslubu
barok ve ampirdir (Şekil 8). Tavan,
tuval üstü bezeme olup tuvallerin
üzerine çakılan ince çıtalarla geometrik bir kurgu oluşturulmuştur.
Çıtaların çevrelediği alanlarda da
barok üslupla bezeme yapılmış
ve Osmanlı sanatıyla harmanlanmıştır. Bu mekânda, ışık-gölge
uyumu dikkat çekerken, yaprakların kullanımı C ve S harflerinden
esinlenen biçimiyle yine Batılılaşma döneminin izlerini taşımaktadır. Kompozisyonların hemen
hepsinde, dalların birleştiği barok
üslupta çizilmiş çam kozalağı bulunmaktadır. Altın zeminli bordür
ise, şükûfelerden oluşmaktadır
(Şekil 9).
Bu çalışmada, odanın duvarları
D1 ve D2 olarak adlandırılmış ve
toplamda sekiz panoya bölünmüştür (Şekil 8). Ampir çerçeveler

Şekil 10. 104 no.lu odanın D1 cephesi Pano 1

içinde, duvar resimlerinden oluşan
panolardan yalnızca altı tanesi
özgündür. Duvar resimlerini incelemek gerekirse; D1’de bulunan
Pano 1’deki ampir çerçeve içindeki

Şekil 11. 104 no’lu odanın D1 cephesi Pano 2

resimde köprüden geçen bir tren
görülmektedir (Şekil 10).6 D1’de
bulunan Pano 2 ve D2’de bulunan
Pano 3’te, sıcak renklerin hâkim
olduğu duvar resimlerinde deniz

Bu resim, Hicaz Demiryolu’na atıfta bulunuyor olabilir. II. Abdülhamit tarafından 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine arasında inşa ettirilen, Osmanlı
İmparatorluğu’nun İstanbul’dan başlayan demiryollarının bir bölümüdür. Demiryolu, asıl hedefteki ulaşım noktası olan Mekke’ye kadar uzatılamamıştır.
Dönemin en önemli projesi olarak bilinmektedir (M. Hülagu, Bir Umudun İnşası Hicaz Demiryolu, 2008).

6

8

MAKALE

Şekil 12. 104 no’lu odanın D2 cephesi Pano 3

Şekil 13. 104 no’lu odanın D2 cephesi Pano 4

Şekil 14. 104 no’lu odanın D2 cephesi Pano 5

ve orman manzaraları görülmektedir (Şekil 11-12). D2 duvarında
bulunan Pano 4 ve Pano 5’te ise
Ayvazovski’nin resimlerini andıran,
dalgalı deniz ve gemi tasvirleri yer
almaktadır (Şekil 13-14).
Bu mekânda, tavanda ve duvarlarda kullanılan ahşap çıtaların
hepsine altın varak uygulanmıştır.
Ayrıca tuvaldeki bezemelerin kompozisyonlarında, dallar ve motif
dışı çerçeveler (filetolar) altınla
süslenmiştir. Tavanlarda ve koltuk
altı silmelerinde bulunan füruşlar
yaprak formu verilerek oyulmuş;
üzerine altından patina sürülmüş
ince ve dar ahşap profillerin birçoğunda, stencil olarak adlandırılan
şablon yardımıyla boyama tekniği
uygulanmıştır.

arması yer almaktadır (Şekil 18 ve
19). İlk olarak Sultan II. Mahmut
zamanında tanzim edilen Osmanlı arması, Sultan Abdülmecit ve
Sultan II. Abdülhamit dönemlerinde
yeniden düzenlenmiş ve kullanımı
yaygınlaşmıştır.
Tavanın ikinci bölümünde; ahşap çıtalarla oluşturulmuş, Selçuklu
geçmesi motifleriyle bezenmiş bir
tezyinat vardır (Şekil 17). Selçuklu
geçmesi; içi bitkisel desenlerle bezeli
yıldız motifleri ve iç içe geçmiş geometrik biçimlerden müteşekkildir;
hâkimiyeti ve gücü simgelemektedir. Selçuklu döneminde genelde
sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır.
Bu bezemenin tavan göbeğinde
bulunan yıldız formu 12 köşelidir.
Selçuklu yıldızının köşelerinin;
merhamet, şefkat, sabır, doğruluk,
sır tutmak, sadakat, tevazu, cömertlik ve şükür anlamlarını ifade ettiği
bilinmektedir.
Tavanın orta bölümündeki
Selçuklu geçmesinin tavan tuvali
üzerine stilize edilerek oturtulduğu
görülmektedir. Ahşap çıtalarla ayrılmış bölümlerde Osmanlı motifleri daha baskın olup bezemelerde

hatâyîler8, pençler9 ve rûmîlerden10
oluşan kompozisyonlar hâkimdir.
Tavanın tamamını çevreleyen bordürdeki motiflerin göbek kısmına
şemseler11 resmedilmiş, içlerine
yapraklardan ve çiçek motiflerinden
kompozisyonlar yapılmıştır. Bordürlerin geneline bakıldığında rûmî
motifin hâkim olduğu gözlenmektedir (Şekil 20).
Tavanların ve duvarların motif kompozisyonları rûmî çeşitleri,
hatâyî ve pençler ile yapılmıştır.
Neo-klasik tarzda oluşturulan
eserlerde rûmî bezeme artık kullanılmamakla beraber, 108 numaralı
odada rûmîler motiflerin temelini
oluşturmaktadır. Bu durumda odaların bezemelerinin Eklektik üslupta
olduğunu söyleyebiliriz.
108 numaralı odanın yalnızca
D1 duvarı özgün halinde günümüze
kadar gelebilmiştir. D1 duvarı iki
panoya bölünmüştür; bu kısımlarda
taçları rûmî motiflerinden kompozisyonlar oluşturmakta, ampir
motifli çerçeve içinde de resimler
görülmektedir. Pano 1’de, 104 no.lu
odada olduğu gibi, Ayvazovski’nin
resimlerine benzeyen, dalgalı

5.3. 108 Numaralı Oda:
108 numaralı odanın bezeme üslubu
barok ve ampir olarak tasarlanmıştır. Tavan, diğer odalarda görüldüğü
gibi tuval üstü bezemedir (Şekil 15).
Tavan üç bölümden oluşmaktadır:
Birinci bölümde II. Abdülhamit’in
tuğrası (Şekil 16), ikinci bölümde
yine II. Abdülhamit’e ait Osmanlı

Hatâyî: Gül, gül goncası ve benzeri çiçeklerin boyuna kesitinin, anatomik hatların üsluplaştırılmış görünümleriyle çizilmesidir (Kaya ve Ünver, 1999).
Penç: Gül, gül goncası, papatya ve benzer çiçeklerin kuşbakışı görünüşünün stilize edilerek çizilmiş şekilleridir (Kaya ve Ünver, 1999).
10
Rûmî: Kelime anlamı olarak Anadolu demektir. Anadolu Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen motif türüdür. Hayvanların kanat, bacak ve
bedenlerinin stilize edilmiş şekillerinden oluşan ve kökenleri Orta Asya’ya dayanan çok yaygın bir Türk süsleme motifidir. 108 numaralı odada kullanılan
rûmî motif çeşitleri şunlardır (a.g.e. 1999).
a.Ayrılma rûmî: Bir kompozisyonda deseni paftalara ayırarak, kompozisyonda daha uygun bir görünüm sağlamaya denir.
b.Tepelik rûmî: Kompozisyonlarda sonlandırıcı veya sınırlayıcı görev yapar.
c.Ortabağ rûmî: Rûmî kompozisyonunun çiziminde, rûmîlerin saplarının bir noktada birleşip tekrar o noktadan ikiye ayrılmalarında, birleşme noktasına konan
rûmîli düzenlemedir.
11
Şemse: Güneş şeklinde süsleme motifi (a.g.e. 1999).
78
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Şekil 16. 108 no.lu odanın tavanındaki II. Abdülhamit’e ait
tuğranın konservasyon ve restorasyon öncesi genel görünümü

Şekil 17. 108 no.lu odanın tavanındaki Selçuklu geçmesinin
konservasyon ve restorasyon öncesi genel görünümü

Şekil 18. 108 no.lu odanın tavanındaki II. Abdülhamit’e ait
armanın konservasyon ve restorasyon öncesi genel görünümü

Şekil 15. 108 no.lu odanın tavan planı

1. Tuğranın etrafındaki bu güneş motifi: Padişahın güneşe benzetilmesini temsil
etmektedir. 2. II. Abdülhamit`in tuğrası: “El-Gazi Abdülhamid bin Abdülmecid Han elmuzaffer daima” yazılıdır. 3. Sorguçlu kavuk: Osman Gazi’yi ve tahtı temsil eder. 4.
Yeşil hilafet sancağı. 5. Süngülü tüfek: Osmanlı ordusunun asli silahı olmuştur. 6. Teber:
Orduda üst düzey görevliler tarafından üstünlük sembolü olarak kullanılmıştır. 7. Toplu
Tabanca: Osmanlı ordusunun modernize edildiğini temsil eder. 8. Terazi: Şeşper ve asaya
asılıdır; adaleti temsil eder. 9. (Üstte) Kur`an-ı Kerim, (Altta) Kanunnameler. 10. Nişan-ı
Âli-i İmtiyaz: Devlet adına faydalı işlerde bulunmuş ilim adamları, idareci ve askerlere
verilen nişandır. 11. Nişan-ı Osmanî: Devlet hizmetinde üstün başarı sağlayanlara verilen
nişandır. 12. Asa ve Şeşper: Asalet ve üstünlüğü temsil eder. 13. Çapa: Donanmayı
temsil eder. 14. Bereket boynuzu: Osmanlı topraklarını temsil eder. 15. Nişan-ı iftihar:
Üst düzey devlet hizmetlileri ve askerlere verilen nişandır. 16. Yay 17. Nişan-ı Mecid:
Savaşlarda üstün başarı gösteren askerlere verilen nişandır. 18. Borazan: Modern
mızıka takımının kullandığı çalgı aletidir. 19. Şefkat nişanı: Savaş zamanında, büyük
afetlerde devlete, millete hizmet eden kadınlara verilen nişandır. 20. Top gülleleri 21.
Kılıç: Geleneksel Türk kılıcını temsil eder. 22. Top: Topçu ocaklarını temsil eder. 23.
El siperlikli merasim kılıcı: O dönemde subaylar tarafından kullanılan kılıcı ifade eder.
24. Mızrak 25. Çift taraflı teber (Balta). 26. Tek taraflı Teber. 27. Bayrak. 28. Osmanlı
sancağı. 29. Mızrak. 30. Kalkan: Ortasında stilize edilmiş güneş motifi ve 12 yıldız vardır.
Rivayete göre bu 12 yıldız 12 burcu temsil etmektedir. Güneş bu burçlar üzerinde hareket
eder. Böylece Osmanlı kâinatın merkezi olarak addedilmiştir.

Şekil 19. II. Abdülhamit’e ait Osmanlı armasının şeması ve sembollerin açıklaması
(Kaynak: Selim Karahan, http://www.zaman.com.tr/gundem_osmanli-armasindaki-hangi-sembol-neyi-anlatiyor_673074.html)
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Şekil 20. 108 no.lu odanın tavan bordürünün konservasyon ve restorasyon öncesi genel görünümü

Şekil 21. 108 no.lu odanın D1 cephesi, Pano 1

denizde seyreden yanmış bir gemi
resmedilmiştir (Şekil 21). Pano 2’de
ise; denizden bakılarak İstanbul’daki
yangınlar12 betimlenmiştir. Burada, kentin o dönemlerde en büyük

Şekil 22. 108 no.lu odanın D1 cephesi, Pano 2

sorunlarından biri olan yangınların
duvar resmine aktarılışı görülmektedir (Şekil 22).
Odaların duvarlarındaki panoları
bölme amacıyla, Antik Yunan mi-

Şekil 23. 108. no.lu odanın
D1 cephesi, Pano 2 (şükûfeler)

marisinden esinlenen Korint başlıklı
sütunlar resmedilmiştir. Duvardaki
ampir çerçeve resimlerinin altında
ise, natüralist üslupta vazoda çiçek
buketleri yer almaktadır (Şekil 23).

6. Bir Önceki Restorasyona Ait Gözlemler
Konakta 1986-1987 tarihleri arasında yapılan restorasyonda 102, 104
ve 108 numaralı odalarda birçok
değişikliğin yapıldığı görülmektedir.

6.1. 102 Numaralı Oda:
102 numaralı odanın tavan tuvallerinin, yırtık ve hasarlı olan kısımlarının tuval bezleri değiştirilmiş,
özgün tuval üstü bezemeler macun ve iki kat yağlı boya yapılarak
kapatılmıştır. Yeni yapılan tuval
bezleri ile aynı seviyeye getirilen
özgün tuval bezemelerinin üzerine
tekrardan aynı motifler yapılmış,
renkler değiştirilerek tamamlanmıştır. Köşelerdeki saray, cami, köşk ve

deniz feneri resimlerinde ise, yırtık
kısımlar tuval bezi ile tümlenirken,
kirden dolayı rengi değişmiş olan
resimlerin üzeri, uygun renklerde
boyanarak restorasyon tamamlanmıştır (Şekil 24).
Ahşap kasetlerin ve profillerin
bazıları kir tabakası temizlenmeden mevcut halinde bırakılmıştır.
Ahşap üzeri bezemelerin, eksik ya
da özgün boyaları dökülmüş olan
profillerin ve kasetlerin üzeri macun
ve boya ile kapatılarak özgün motif
tekrar yapılmıştır.
Duvarlarda ise, asıl dönem bezemeleri boya ile kapatılarak üzerlerine
özgün motifin tekrarı yapılmıştır.

Odanın genelinde özgün renklerin
değiştirildiği görülmektedir (Şekil 25).

6.2. 104 Numaralı Oda: 104 numaralı odanın bir önceki restorasyon
çalışması sırasında tavanda, duvarlarda ve ahşap üstü bezemelerdeki kir
tabakası kaldırılmamış; bu tabakaya
uygun renklerde boya ile restorasyon
tamamlanmıştır. 104 numaralı odanın
tavanındaki tuval üstü bezemelerde,
yırtık yerlere yamalar yapıldığı görülmüştür. Yeni yamalarda ve özgün tuval bezemelerindeki boya kayıplarında
yapılan tümlemeler, tuvalin üzerinde
bulunan kir tabakasına uygun renk
tonlarnda boya ile tamamlanmıştır.

Osman Nuri Ergin’in hesaplarına göre İstanbul’da 1853’ten 1906’ya kadar 229 yangın çıkmış; 36.000 ev harap olmuştur (bkz. Halil İnalcık,
“İstanbul”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 23, s. 231, İstanbul, 2001).
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Şekil 24. 102 no.lu odanın tavan bordürünün
Şekil 25. 102 no.lu odanın duvarlarının konservasyon ve restorasyon
konservasyon ve restorasyon öncesi genel görünümü öncesi genel görünümü

Şekil 26. 104 no.lu odanın duvarlarının konservasyon ve restorasyon öncesi genel görünümü

Ahşap süslemeler bazı bölümlerde özgün durumunda bırakılmışken, bazı yerlerde macun çekilerek
üzeri boya ile kapatılmış ve özgün
motifi ile tamamlanmıştır. Ancak
tamamlamalarda kullanılmış olan
renklerin, asıllarıyla uyum sağlamadığı görülmektedir.
D1 ve D2 duvarları özgün
duvarlardır. Boya katmanları dökülmek üzere olan bu duvarlarda,
hasar gören yerler üzerlerindeki kir
tabakasına uygun renk tonlarıyla
tamamlanmıştır. Duvarların yerden
1,5m yükseklikten itibaren çimento

bağlayıcı harç ile sıvandığı tespit
edilmiştir (Şekil 26).
D3 duvarının tamamı çimento
bağlayıcılı harç ile sıvanmış, bezemelerin özgün renklerinden farklı renkler
kullanılarak ve ölçüleri değiştirilerek,
restorasyon uygulaması yapılmıştır.
D4 duvarında bulunan panolardan 6 ve 7 numaralı panolar çimento
bağlayıcılı sıvaya dönüştürülmüş;
Pano 8’de özgün sıva bırakılmış,
ampir çerçeve içindeki hasar görmüş
duvar resmine ise işlem uygulanmamıştır. Pano 8’deki motifler de,
Pano 6 ve 7 ile aynı işlemi görmüş

olup özgün motifin tekrarı yapılmış,
renkleri ve ölçüleri değiştirilmiştir.
Pano 6 ve 7’nin ampir çerçevelerinin
içindeki özgün duvar resimleri yok
edildiğinden, kahverengi düz boya
ile boyanmıştır.
Ahşap çıtaların özgün halinin
altın varak olduğu tespit edilmiştir.
Dökülen altın varak süslemelerin bazı
kısımlarına tekrardan aynı uygulama
yapılmış, bazı yerler ise sarı tonlarda
boyanarak tamamlanmıştır. Ahşap üstü stencil boyamalarda özgün
motifin tekrarı yapılmış olup yalnızca
renkler değişiklik göstermiştir.

12 MAKALE
Şekil 27. 108
no.lu odanın tavan
Selçuklu geçmesinin
ilk hali
Şekil 28. 108
no.lu odanın
II. Abdülhamit
armasının ilk hali

6.3. 108 Numaralı Oda:
Bir önceki restorasyon çalışması
sırasında, bu odanın tavanlarındaki özgün tuval bezlerinin yarıdan
fazlası değiştirilmiştir. Restorasyon
öncesi resimlerden tespit edildiğine
göre, yırtık ve hasarlı olan tuval
bezleri sökülmüş, yerine ham tuval
bezleri gerilerek üzerlerine astar ve
özgün motifin tekrarı yapılmış, özgün tuval bezemelerinin üzerindeki
kir tabakası uygun renk tonlarında
boyalarla tümlenerek uygulama
tamamlanmıştır (Şekil 27 ve 28).
Ahşap profillerde ve kasetlerde,
odanın üç duvarının büyük bir kısmının özgün olmadığı görülmüştür.
Kir tabakasına uygun kahve ve haki
yeşil tonları ile motif tekrarlanmış
ve ölçüleri değişmiştir; ayrıca ışıkgölge uyumuna ve motiflerin formlarına dikkat edilmeden çalışıldığı
görülmüştür.
D2, D3 ve D4 numaralı duvarlarda özgün sıvalar dökülmüş,
yerine çimento bağlayıcılı harç ile
tekrar sıva yapılmıştır. Bu sıvanın üzerine, özgün motife göre
bezemeler tekrarlanmış, ancak

Şekil 29. 108 no.lu odanın D4 cephesi

renk tonları ve ölçüleri yine değiştirilmiştir. Bu duvar yüzeylerinde
özgün döneme uygun ampir çerçeveler çizilmiş, içleri kahverengi
boya ile boyanmıştır (Şekil 29).
D1 duvarı özgün bırakılmıştır.
Zaman içinde bölgesel renk dokunuşları ile rötuşlar yapıldığı, ancak

duvarın günümüze dek müdahale
görmeden geldiği tespit edilmiştir.
Tavanda ve ahşap profillerde
bulunan çıtalara, orijinalinde altın
varak uygulaması yapılmışken, bu
restorasyon uygulamasında çıtaların kahverengi boyayla boyandığı
tespit edilmiştir.

7. 102, 104 ve 108 Numaralı Odalarda Yapılan
Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları
Bu dönemde yürütülen konservasyon ve restorasyon çalışmaları,
“bezemelerin yüzey kirlerinin temizlenip mümkün olan en az müdahale
ile zedelenmeden ortaya çıkarılması
ve canlandırılması” ilkesi doğrultusunda yapılmıştır.

7.1. 102 Numaralı Oda: 102
numaralı odanın konservasyon ve

restorasyon uygulaması sırasında tavanda ve ahşap profillerde araştırma
raspası yapılmıştır. Özgün tuvalin
ve ahşap profil bezemelerin üzerinin
macun ve iki kat yağlı boya yapılarak kapatıldığı tespit edilmiştir.
Kimyasal malzemeler kullanılarak
yapılan raspa ile bu boya ve macun
katmanları özgün tabakaya zarar ve-

rilmeden alınmıştır. Bu temizlik uygulaması sonrasında özgün bezemelerin renklerinin farklı olduğu tespit
edilmiştir. Bir önceki restorasyonda
yapılan yamalar ve tamamlamalar
tespit edilerek kimyasal yöntemle
uzaklaştırılmış, tuvalde ve ahşaplarda bulunan özgün bezemeler ortaya
çıkarılmıştır (Şekil 30).

Kimyasal Temizlik: Kimyasal bir karışımın yüzeye sürülmesi sonucunda sıva, macun, boya vb. tabakaların kaldırılarak, özgün yüzey doku, renk ve bezemenin
ortaya çıkartılmasıdır.
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MAKALE 13
Şekil 30.
102 no.lu
odanın tavanının
konservasyon
ve restorasyon
uygulaması sonrası
genel görünüşü
Şekil 31.
102 no.lu odanın
tavan resimlerinin
konservasyon
ve restorasyon
uygulaması sonrası
genel görünümü

Şekil 32.
102 no.lu
odanın tavanının
konservasyon
ve restorasyon
uygulaması
sonrası genel
görünümü

Şekil 33.
102 no.lu
odanın tavan
ve duvarlarının
konservasyon
ve restorasyon
uygulaması sonrası
görünümü
Şekil 34. 104
no.lu odanın D1
cephesi, Pano
1 konservasyon
uygulama aşaması
görünümü

14 MAKALE

Şekil 35. 104 no.lu odanın tavanının
konservasyon uygulaması aşaması/detay

Şekil 36. 104 no.lu odanın tavanının konservasyon ve restorasyon uygulaması sonrası
genel görünümü

Şekil 37. 104 no.lu odanın tavanının
Şekil 38. 104 no.lu odanın ahşap kasetlerinde
konservasyon ve restorasyon uygulaması araştırma raspası uygulaması
sonrası genel görünümü/detay

Bir önceki restorasyon sırasında
özgün dönem bezemesinin değiştirildiği ve yeniden yapıldığı tespit
edilen yerler, kimyasal temizlik13
yapılarak korumaya alınmıştır.
Yırtık olan tuvallere yamalar yapılmış; İBB KUDEB Restorasyon ve
Konservasyon Laboratuvarlarında
yapılan boya analiz sonuçlarına
göre, önerilen dolgu malzemesi ile
tamamlamaları yapılmıştır. Ahşap
profillerde de önerilen uygun dolgu
malzemesi uygulanarak bütünlük
sağlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre boyalar hazırlanarak son
işleme geçilmiştir. Macun altında,
özgün dönemde görülen boya kayıpları, uygun renklerde boyalarla
tamamlanmıştır.
Bir önceki dönemde restorasyonu
yapılan bezemelerde, alt katmanında
özgün dönem bulunmayan yerlerin
renkleri değiştirilmeden bırakılmıştır. Bir önceki restorasyon sırasında
yapılan ve özgün olmayan tuvaller ile
ahşap profillerde oluşan hasar görmüş yerler, analiz sonucundan çıkan
uygun malzemelerle tümlenmiş ve
özgün dönemin renklerinde boyalarla tamamlanmıştır (Şekil 31 ve 32).

Bir önceki restorasyon uygulamasında, yalnızca bir bölümde özgün dönem örneği bırakıldığı tespit
edilmiştir. Diğer kısımlara özgün
motiflerin tekrarı ile tamamlamalar
yapıldığı, ancak renklerin ve ölçülerin değiştirildiği tespit edilmiştir.
Bu çalışmada, duvarlarda dökülmüş
olan kısımların uygun dolgu malzemesi ile tümlemesi yapılmış ve bir
önceki tamamlanmış renk tonlarıyla
da bütünleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu restorasyon sırasında
bırakılan ve özgün dönem olarak
tespit edilen renge göre, duvar
zemin renkleri değiştirilerek çalışma
tamamlanmıştır (Şekil 33).

7.2. 104 Numaralı Oda:
Bu odanın restorasyon ve konservasyon uygulamasında ilk olarak;
tuvalde, ahşap profillerde ve duvarda araştırma raspası yapılmıştır.
Araştırma raspasından çıkan sonuca göre özgün bezemelerle, üzerinde kir tabakası olan ve bir önceki
restorasyon sırasında renklendirilenlerin, kirlenmiş zemin esas
alınarak onarıldığı tespit edilmiştir
(Şekil 34 ve 35).

Şekil 39. 104 no.lu odanın ahşap
profillerinin konservasyon ve restorasyon
uygulaması sonrası genel görünümü

Tavan tuval bezemelerinin,
özgün kısımlarındaki kir tabakası
kimyasal yöntemle temizlenmiştir.
Bir önceki restorasyon sırasında
tümlenen tuval bezemeleri üzerindeki uygulamalar, kimyasal
raspa ile alınarak asıl dönemine
döndürülmüştür. Kimyasal raspa
sonucu bir önceki müdahaledeki
yamalar ortaya çıkarılmıştır. Yırtık
ve kötü durumda olanlar sökülüp
uygun malzeme ile tekrar yamaları
yapılarak sağlamlaştırılmıştır. İBB
KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları boya analiz sonucuna göre önerilen uygun dolgu
malzemesi hazırlanmış, tuvallerdeki
kot farkları kapatılarak tümlemeleri
yapılmış, bezemeler özgün rengine
uygun olarak renklendirilmiştir. Bir
önceki restorasyon uygulamasında, yeniden yapılan kısımlardaki
eksik yerlerde, özgün motiflerden
alınan rölöveler doğrultusunda
tamamlamalar yapılmıştır. Özgün
renk tonlarına uygun renklerde
boyalarla tümlemeleri sağlanmıştır
(Şekil 36). Tavan tuvallerindeki
motiflerin temelinin ezme altın
ile oluşturulduğu tespit edilmiştir.

MAKALE 15

Şekil 40. 104 no.lu odanın D2 cephesinin konservasyon ve restorasyon sonrası genel görünümü

Ezme altın uygulanmış bölümlerde;
bozulmalar, hasar görmüş kısımlar
ve bir önceki uygulamada renk tonlarıyla değiştirilmiş olan yerlerin de,
bu malzeme ile tümlemeleri yapılmıştır (Şekil 37).
Ahşap üstü bezemelere ilişkin
araştırmalarda, özgün dönemin
üstünün boya ile kapatılıp renklerinin değiştirildiği ve asıl motifin
tekrar edildiği tespit edilmiştir.
Ahşap üstü bezemelerde bir önceki restorasyon sırasında uygulanan katman, kimyasal yöntemle
alınarak özgün dönem ortaya
çıkarılmıştır (Şekil 38). Özgün
dönemdeki boya kayıplarının,
uygun malzemeyle dolguları ve
tespit edilen asıl renklerine uygun
boyalarla tümlemeleri yapılmıştır.
Araştırma raspası sonucunda, özgün dönem ahşap üstü bezemeleri
bir önceki restorasyon sırasında
yapıldığı gibi sağlamlaştırılmış,
resimsel tümlemeleri yapılarak koruma sağlanmıştır. Ahşap çıtalara
özgün halinde altın varak uygulaması yapıldığı tespit edilmiştir.
Hasar görmüş, dökülmüş altın
süslemelerin, 22 ayar altın varak

Şekil 41. 104 no.lu odanın D1 cephesi,
Pano 2’nin konservasyon ve restorasyon
sonrası görünümü

kullanılarak tümlemeleri yapılmıştır. Bir önceki restorasyon uygulamasında, bazı çıtaların altın varaklı
kısımlarının sarı rengin tonlarında
boyandığı tespit edilmiştir. Bu
çıtalar da altın varak kaplanarak

Şekil 42. 104 no.lu odanın D1 cephesi,
Pano 1’in konservasyon ve restorasyon
sonrası görünümü

özgün haline dönüştürülmüştür. Özgün renklerinde olmayan
ahşap füruşlar da aynı yöntemlerle
asıllarına döndürülmüş, üzerlerine
ezme altın ile patina yapılmıştır
(Şekil 39).
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Şekil 43. 108 no.lu odanın konservasyon
uygulaması/detay

Bu mekânın D1 ve D2 numaralı,
özgün halini koruyan duvarlarında
yapılan araştırma raspası sonucunda, özgün boya katmanlarında ve
sıva tabakalarında kayıplar olduğu
tespit edilmiştir. Ayrıca bu araştırma raspasında, D1 ve D2 duvarlarının döşemeden 1,5m yüksekliğe
kadar çimento bağlayıcılı harçla
sıvalı olduğu tespit edilmiştir. Sıvanın üzerine uygulanan bu onarım
sıvaları mekanik yöntemle raspalanmış14 ve özgün sıvanın ortaya
çıkması sağlanmıştır. İBB KUDEB
Laboratuvarlarında yapılan sıva
analizi sonucuna göre uygun bir
malzeme ile dolguları tamamlanmıştır. Bağdadi çıtalardan ayrılan
sıvalara da, önerilen harç karışımıyla enjeksiyon işlemi yapılarak sağlamlaştırılmıştır. Dolgu malzemesi
ile tümlenen sıvalar, özgün motif ve
renklerle tamamlanmıştır. Özgün
döneme ait olan ampir çerçeve içindeki resimler, kimyasal yöntemle
temizlenerek üzerlerindeki kir tabakası uzaklaştırılmış, özgün duvar
resimleri görülebilir hale getirilmiştir (Şekil 40). Duvar resimlerindeki
dökülmüş sıvalar, önerilen dolgu
malzemesi ile tümlenip uygun renk
tonlarında boyalarla bütünlüğü
sağlanarak korumaya alınmıştır
(Şekil 41 ve 42). Çimento bağlayıcılı
harçla daha önce onarım görmüş
olan D3 ve D4 duvarlarının, mevcut

Şekil 44. 108 no.lu odanın
restorasyon uygulaması/detay

Şekil 45. 108 no.lu odanın tavanının konservasyon
ve restorasyon sonrası görünümü/detay

Şekil 46. 108 no.lu odanın tavanının konservasyon ve restorasyon sonrası genel görünümü

motifleri ile sağlamlaştırma ve
tümlemeleri yapılmış; zemin rengi
özgün renk tonuna dönüştürülüp
koruma altına alınmıştır.

7.3. 108 Numaralı Oda: 108
numaralı odanın konservasyon ve
restorasyon uygulaması öncesinde;

duvarlarda, ahşap elemanlarda ve
tuvallerde yapılan araştırmalarda,
özgün ahşaplarda ve tuvallerde
kalın bir kir tabakası bulunduğutespit edilmiştir. Odanın genelinde
yürütülen araştırma sonucunda
da, birçok kısmın özgün olmadığı
tespit edilmiştir.

Mekanik Raspa: Mekanik raspa basit el aletleri (spatula, spatül, bisturi vb.) ile herhangi başka bir işleme (kimyasal kullanım-ısıtma vb.) gerek duyulmadan
yüzeydeki tabakaların kaldırılarak özgün yüzey, doku, renk ve bezemenin ortaya çıkartılmasıdır.
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Şekil 47.
108 no.lu oda
tavanındaki I.
Abdülhamit’e ait
Osmanlı armasının
konservasyon
uygulaması
sonrası genel
görünümü

Şekil 48.
108 no.lu oda
tavanındaki
II. Abdülhamit’e
ait Osmanlı
armasının
restorasyon
uygulaması
sonrası genel
görünümü

Şekil 49.
108 no.lu
odanın II.
Abdülhamit’in
tuğrasının
konservasyon
uygulaması
sonrası genel
görünümü

Şekil 50.
108 no.lu
odanın II.
Abdülhamit’i
tuğrasının
restorasyon
uygulaması
sonrası genel
görünümü
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Şekil 51. 108 no.lu odanın D2 cephesi genel görünümü

Tavanda bulunan özgün dönem
tuvallerinin yarısından çoğunun yok
olduğu, bir önceki restorasyonda
ham tuvallerin yeniden gerilerek bezemelerin tekrarının yapıldığı ve kir
tabakasında görülen renk tonları ile
tümlendiği tespit edilmiştir. Güncel çalışmada, tuvallerde kimyasal
yöntemle yapılan raspa sonucunda bezemelerin özgün dönemine
inilmiş (Şekil 43); yırtık ve hasarlı
olanlara yamalar yapılarak sağlamlaştırılmıştır. Laboratuvar analiz sonucuna göre önerilen uygun dolgu
malzemesi ile yamalar kaplanmış;
zeminin özgün astar-boya katmanıyla olan kot farkları kaybedilmiştir. Bir önceki restorasyon sırasında,
bölgesel olarak değiştirilen özgün
tuvallerdeki bozulmalar ve yırtıklar,
tekrar özgün dönemine uygun bir
şekilde tümlenerek bütünlük sağlanmıştır (Şekil 44, 45).
İkinci bölümde bulunan Selçuklu geçmesi bezemenin içindeki
tuvallerin yaklaşık %70’inin ise,
aslına uygun olmadığı tespit edilmiş, özgün motiflerle tamamlamaları yapılmıştır. Özgün tuvalde
bulunan bozulmalar ve boya
kayıpları rötuş yapılarak resimsel
tümlemeler yapılmış, Selçuklu geç-

mesi bölümünde de renk bütünlüğü sağlanmıştır (Şekil 46).
Tavanlarda bulunan kalın
çerçeve bordür tuvallerinin özgün
yerlerine rötuş yapılmış, tuvaller
sağlamlaştırılıp korumaya alınmıştır. Özgün olmayan kalın çerçeve
bordür tuvalleri ise, müdahale
edilmeden bırakılmıştır. Özgün
motiflerin kompozisyonunda
bulunan hasar görmüş, dökülmüş
ve restorasyon sırasında rengi
değişmiş, ezme altından rûmîlere
aynı malzeme ile rötuş yapılarak
aslına uygun bir şekilde tümlenmiştir. Tavan tuvalleri uygun dolgu
malzemesi ile tümlenmiş, özgün
dönemden alınan rölöveler ile
tamamlamaları yapılmıştır. Tavanda
bulunan Osmanlı arması (Şekil 47,
48) ile II. Abdülhamit’in tuğrasının
(Şekil 49, 50) restorasyonu aslına
uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Ahşap üstü bezemelerin özgün
kısımlarında kimyasal yöntem
kullanılarak yapılan temizlikle asıl
renklerin ortaya çıkması sağlanmıştır. Kimyasal temizliği yapılan
özgün ahşapların hasar görmüş
kısımları, aynı cins ahşaplar ve
uygun dolgu malzemeleri ile tümlenip aslına uygun renk tonlarıyla

Şekil 52. 108 no.lu odanın D2 cephesi, Pano
3’ün genel görünümü

boyanmıştır (Şekil 51). Özgün
olmayan ahşap üstü bezemelere
raspa işlemi yapılmadan sağlamlaştırma yapılmış, boya kayıpları
özgün renklerine uygun şekilde
tümlenerek bütünlük sağlanmıştır.
Özgün ahşap çıtalardaki altın varak
süslemeler kimyasal yöntemle temizlenmiş ve rötuş yapılarak korumaya alınmıştır. Sonradan yapılan
ahşap çıtalardan, önceki onarımda
kahverengi tonlarında boyananlar,
aslına uygun bir şekilde altın varak
uygulaması yapılarak korunmuştur.
Özgün olmayan ahşap füruşlar, asıl
renklerine döndürülüp üzerlerine
ezme altın ile patina yapılmıştır.
Odanın duvarları içinde özgün
olan ve bir önceki restorasyonda
en az müdahale gören D1 duvarı,
yalnızca temizliği yapılarak koruma altına alınmıştır. D2, D3 ve
D4 duvarları çimento bağlayıcılı
harçla sıvanmış olup özgün değildir; bunlarda zamanla oluşmuş sıva
dökülmelerinin dolgu malzemesiyle kot farkları giderilmiş; özgün
renkleri ile tümlenip bütünlüğü
sağlanmıştır. Panoların zemin
renkleri asıllarına göre değiştirilmiş,
motiflerine dokunulmadan koruma
altına alınmıştır (Şekil 52).

MAKALE 19

8. Sonuç
Kayserili Ahmet Paşa Konağı’nın
102, 104 ve 108 numaralı odalarında
yapılan konservasyon ve restorasyon
çalışmaları iki etapta gerçekleştirilmiş
ve Mayıs 2015 tarihinde tamamlanmıştır. Bu çalışmalarda; İBB KUDEB
Laboratuvarlarında yapılan boya ve
sıva analiz sonuçlarına göre, aslı-

na uygun malzemeler kullanılmış;
bezemelerin orijinal durumlarının
zedelenmemesi ve mümkün olduğunca özgün dönemine döndürülmesi ana ilke olarak kabul edilmiştir.
Bu konservasyon ve restorasyon
uygulamasında; restoratörler Sinem
Aşkan, Mükerrem Şahin, Enise Ilgaz,

Pelin Bayrak, Ümit Şanlı ve Gökçe
Vergili görev almışlardır. Çalışmanın
ilk etabı olan Konservasyon uygulamaları Sayın Doç. Dr. Ahmet Güleç
danışmanlığında, ikinci etabı olan
Restorasyon çalışmaları ise Sayın
Dr. Hüseyin Kaya danışmanlığında
gerçekleştirilmiştir.

EK: Yapıdan Alınan Örneklerin Analiz ve Değerlendirilmesi
1. Duvarlardaki
Analiz Sonuçları
Örnek 1: Birinci kat, 104 no.lu
oda, P8 panosundan alınmış olan
kahverengi boya örneğidir.
1 no.lu kahverengi boya
örneğinin SEM-EDX analizi sonucunda, pigmentinin demir (III)
oksit (Fe2O3), dolgu malzemesinin
ise, kil, alçı ve litopon (ZnS BaSO4)
olduğu tespit edilmiştir. Yapılan
HPLC analizi sonucunda, bağlayıcısının tannik asit, boncuk tutkalı,
bezir yağı, linoleik asit ve palmitik
asitten oluştuğu tespit edilmiştir.
Örnek 2: Birinci kat, 104 no.lu oda,
P1 panosundan alınmış olan yeşil
renkli boya örneğidir.
2 no.lu yeşil renkli boya örneğinin SEM-EDX analizi sonucunda, pigmentinin demir (II) sülfat
(FeSO4 7H2O), dolgu malzemesinin
ise alçı ve üstübeç karışımı olduğu
tespit edilmiştir.
Örnek 3: Birinci kat, 104 no.lu oda,
P8 panosundan alınmış olan krem
renkli, içerisinde geneli 2-3mm
boyutlu, çok az miktarda 10-11mm
boyutlu agregalar ve beyaz kütleler,
bol miktarda kıtık bulunan, dağılabilir yapıda sıva örneğidir. Örnek 1
olarak alınmış boya örneği, örnek
3 yüzeyindeki boya tabakasıdır.
Ayrıca çalışılmamıştır.
Örnek 4: Birinci kat, 104 no.lu
oda P5 panosundan alınmış olan
kahverengi boya örneğidir.
4 no.lu kahverengi boya örneğinin SEM-EDX analizi sonucunda, pigmentinin demir (III) oksit
(Fe2O3) ve %3-5 oranında titanyum

(IV)-oksit (TiO2/Titan beyazı) olduğu, dolgu malzemesinin ise, %10
oranında üstübeç, %15 oranında kil
ve 1/1 oranında alçı ve kireç karışımından oluştuğu tespit edilmiştir.
Örnek 5: Birinci kat, 103 no.lu
oda P5 panosundan alınmış olan
gri-mavi renkli boya örneğidir.
5 no.lu gri-mavi renkli boya
örneğinin SEM-EDX ve HPLC
analizi sonucunda, pigmentinin
çivit ve titanyum (IV)-oksit (TiO2/
Titan beyazı) olduğu, dolgu malzemesinin ise, 1/1 oranında alçı
ve kireç içerdiği; yapılan HPLC
analizi sonucunda, bağlayıcısının
tavşan tutkalı, boncuk tutkalı, bezir
yağı ve linoleik asitten oluştuğu
tespit edilmiştir.
Örnek 6: Birinci kat, merdiven
sahanlığından alınmış olan açık
yeşil (6a), koyu yeşil (6b), sarı (6c),
sarımsı-yeşil (6d), astar boya (6e)
örnekleridir.
6a no.lu açık yeşil renkli
boya örneğinin SEM-EDX analizi
sonucunda, pigmentinin demir (II)
sülfat (FeSO4 7H2O) olduğu, dolgu
malzemesinin ise 1/1,5 oranında
alçı kireç karışımı ve %8-10 oranında kilden oluştuğu tespit edilmiştir.
6b no.lu koyu yeşil renkli
boya örneğinin SEM-EDX analizi
sonucunda, pigmentinin demir (II)
sülfat (FeSO4 7 H2O) olduğu, dolgu
malzemesinin ise 1/1,5 oranında
alçı kireç karışımı, %10 üstübeç ve
%15-20 oranında kilden oluştuğu
tespit edilmiştir.
6c no.lu sarı renkli boya örneğinin SEM-EDX analizi sonucun-

da, pigmentinin limonit minerali
(FeO(OH) nH2O) olduğu, dolgu
malzemesinin ise %30 oranında
alçı, %65-70 oranında üstübeçten
oluştuğu tespit edilmiştir.
6d no.lu sarımsı yeşil renkli
boya örneğinin SEM-EDX analizi
sonucunda, pigmentinin limonit
minerali (FeO(OH) nH2O) olduğu,
dolgu malzemesinin ise %25-30
alçı ve %70-75 oranında üstübeçten
oluştuğu tespit edilmiştir.
6e no.lu boya tabakaları altında yer alan astar boya örneğinin
SEM-EDX analizi sonucunda, %45
oranında kil, %20 oranında kireç ve
%35 oranında üstübeçten oluştuğu
tespit edilmiştir.
Örnek 7: Birinci kat, merdiven
sahanlığından alınmış olan sarımsı-yeşil (7a), açık yeşil (7b), koyu
yeşil renkli (7c), astar boya (7d)
örnekleridir.
7a no.lu sarımsı yeşil renkli
boya örneğinin SEM-EDX analizi
sonucunda, pigmentinin demir (II)
sülfat (FeSO4 7H2O) olduğu, dolgu
malzemesinin ise %20-25 oranında
kil, %5-6 oranında üstübeç ve kireç
içerdiği tespit edilmiştir.
7b no.lu açık yeşil renkli
boya örneğinin SEM-EDX analizi
sonucunda, pigmentinin demir (II)
sülfat (FeSO4 7H2O) olduğu, dolgu
malzemesinin ise %25 oranında
alçı, %75 oranında kireçten oluştuğu tespit edilmiştir.
7c no.lu koyu yeşil renkli
boya örneğinin SEM-EDX analizi
sonucunda, pigmentinin demir (II)
sülfat (FeSO4 7H2O) olduğu, dolgu
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malzemesinin ise alçı, kireç ve üstübeçten oluştuğu tespit edilmiştir.
7d no.lu boya tabakaları altında
yer alan astar örneğinin SEM-EDX
analizi sonucunda, %25-30 oranında kil, %40 oranında kireç ve %35
oranında üstübeçten oluştuğu tespit
edilmiştir.
Vernik 1: Birinci kat, 104 no.lu
oda P8 panosundan alınmış olan
vernik örneğidir.
1 no.lu vernik örneğinin
SEM-EDX analizi sonucunda, alçı
ve çinko oksit (ZnO) içerdiği tespit
edilmiştir.
Vernik 2: Birinci kat, 104 no.lu oda
P1 panosundan alınmış olan vernik
örneğidir.
2 no.lu vernik örneğinin
SEM-EDX analizi sonucunda, %40
alçı, %10 kil ve %25-30 oranında
üstübeç içerdiği tespit edilmiştir.

2. Tavan Analiz Sonuçları
Örnek 1: Birinci kat, 108 no.lu oda
P1 pano tavanından alınmış olan,
koyu krem renkli astar (1a), krem
renkli astar (1b), turuncu renkli
boya (1c), açık yeşil renkli boya
(1d), yeşil renkli boya (1e) ve varak
(1f) örnekleridir.
1a no.lu koyu krem renkli
boya örneğinin SEM-EDX analizi
sonucunda, pigmentinin az miktarda is katılmış limonit minerali
(FeO(OH) nH2O) olduğu, dolgu
malzemesinin ise kil, üstübeç ve
az miktarda alçı içerdiği tespit
edilmiştir. Yapılan HPLC analizi
sonucunda, bağlayıcısının zeytinyağı, beziryağı, tavşan tutkalı ve
boncuk tutkalından oluştuğu tespit
edilmiştir.
1b no.lu krem renkli astar
örneğinin SEM-EDX analizi sonucunda, tamamının üstübeç olduğu
tespit edilmiştir.
1c no.lu turuncu renkli boya
örneğinin SEM-EDX analizi sonucunda, pigmentinin cıva sülfür
(HgS) ve sülüğen (Pb3O4), dolgu
malzemesinin ise alçı ve üstübeç
içerdiği tespit edilmiştir. Yapılan
HPLC analizi sonucunda, bağlayıcısının zeytinyağı, beziryağı, tavşan
tutkalı ve boncuk tutkalından oluştuğu tespit edilmiştir.

1d no.lu açık yeşil renkli
boya örneğinin SEM-EDX analizi
sonucunda, pigmentinin organik
esaslı olduğu, dolgu malzemesinin
ise üstübeç içerdiği tespit edilmiştir.
Yapılan HPLC analizi sonucunda,
bağlayıcısının zeytinyağı, beziryağı,
tavşan tutkalı ve boncuk tutkalından oluştuğu tespit edilmiştir.
1e no.lu yeşil renkli boya
örneğinin SEM-EDX analizi sonucunda, pigmentinin malahit (bakır
karbonat, Cu2[(OH)2|CO3]) olduğu,
dolgu malzemesinin ise üstübeç
ve alçı içerdiği tespit edilmiştir.
Yapılan HPLC analizi sonucunda,
bağlayıcısının zeytinyağı, beziryağı,
tavşan tutkalı ve boncuk tutkalından oluştuğu tespit edilmiştir.
1f no.lu varak örneğinin
SEM-EDX analizi sonucunda, altın
(24 ayar) olduğu, yapıştırıcı olarak
kullanılan malzemenin ise üstübeç
içerdiği tespit edilmiştir.
Örnek 2: Birinci kat, 108 no.lu
oda P1 pano tavanından alınmış
olan sarımsı renkli astar (2a), krem
renkli astar (2b), koyu yeşil renkli
boya (2c), kahverengi boya (2d),
koyu kırmızı renkli boya (2e) ve
varak (2f) örnekleridir.
2a no.lu astar örneğinin SEMEDX analizi sonucunda, üstübeç ve
kil karışımı olduğu tespit edilmiştir.
2b no.lu astar örneğinin
SEM-EDX analizi sonucunda, %10
oranında alçı içeren üstübeç ve kil
karışımı olduğu tespit edilmiştir.
2c no.lu yeşil renkli boya
örneğinin SEM-EDX analizi
sonucunda, pigmentinin malahit
(bakır karbonat, Cu2[(OH)2|CO3])
olduğu, dolgu malzemesinin ise
üstübeç ve alçı ve kireç içerdiği
tespit edilmiştir. Yapılan HPLC
analizi sonucunda, bağlayıcısının
zeytinyağı, beziryağı, tavşan tutkalı
ve boncuk tutkalından oluştuğu
tespit edilmiştir.
2d no.lu kahverengi boya örneğinin SEM-EDX analizi sonucunda,
pigmentinin demir (III) oksit (Fe2O3)
olduğu, dolgu malzemesinin üstübeç,
alçı ve kireç içerdiği tespit edilmiştir.
Yapılan HPLC analizi sonucunda,
bağlayıcısının zeytinyağı, beziryağı,
tavşan tutkalı ve boncuk tutkalından
oluştuğu tespit edilmiştir.

2e no.lu koyu kırmızı renkli
boya örneğinin SEM-EDX analizi
sonucunda, pigmentinin sülüğen
(Pb3O4) ve az miktardaki cıva sülfür
(HgS) olduğu, dolgu malzemesinin
ise kil ve alçı içerdiği tespit edilmiştir.
Yapılan HPLC analizi sonucunda,
bağlayıcısının zeytinyağı, beziryağı,
tavşan tutkalı ve boncuk tutkalından
oluştuğu tespit edilmiştir.
2f no.lu varak örneğinin SEMEDX analizi sonucunda, 22 ayar
altın ve bakır olduğu, yapıştırıcı
olarak kullanılan malzemenin ise,
üstübeç ve %10-15 oranında kireç
içerdiği tespit edilmiştir.

3. Tavan Silmesi
Analiz Sonuçları
Örnek 3: Birinci kat, 108 no.lu
oda P1 pano tavan silmesinden
alınmış olan astar tabakası (3a) ve
bu tabaka yüzeyinde yer alan varak
(3b) örnekleridir.
3a no.lu astar örneğinin SEMEDX analizi sonucunda, üstübeç ve
kil içerdiği tespit edilmiştir.
3b no.lu varak örneğinin SEMEDX analizi sonucunda, altın (22
ayar) içerdiği, yapıştırıcı olarak kullanılan malzemenin ise üstübeç ve
kireçten oluştuğu tespit edilmiştir.
Örnek 4: Birinci kat, 108 no.lu oda
P1 pano tavan silmesinden alınmış
olan astar tabakası (4a) ve bu tabaka yüzeyinde yer alan sarımsı yeşil
renkli boya (4b) örnekleridir.
4a no.lu astar örneğinin SEMEDX analizi sonucunda, %20-25
oranında üstübeç, %15-20 oranında
alçı, %7-10 kil ve %25-30 oranında
titanyum (IV)-oksit (TiO2/Titan beyazı) ve kireç karışımı olduğu tespit
edilmiştir.
4b no.lu sarımsı yeşil renkli
boya örneğinin SEM-EDX analizi
sonucunda, pigmentinin az miktardaki malahit (bakır karbonat,
Cu2[(OH)2 CO3]) ve %20 oranında
titanyum (IV)-oksit (TiO2/Titan beyazı) içerdiği; dolgu malzemesinin
ise, %15 oranında üstübeç, yaklaşık
%10 alçı ve %55-60 oranında kireç
olduğu tespit edilmiştir. Yapılan
HPLC analizi sonucunda, bağlayıcısının zeytinyağı, beziryağı, tavşan
tutkalı, boncuk tutkalı ve tannik
asitten oluştuğu tespit edilmiştir.
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RESEARCH AND PROPOSALS FOR THE CONSERVATION OF THE DOLAPDERE
EVANGELISTRIA GREEK ORTHODOX CHURCH
ABSTRACT
Dolapdere district is an important part of Beyoğlu, İstanbul. Tatavla which was founded in the sixteenth
century, is located to the north of the district. Starting from the intersection point of Halâskârgazi
Avenue and the Ergenekon Street, it extends southward along the valley, towards Kasımpaşa.
Evangelistria district (Yenişehir) developed in the 19th century on the lower slopes of the Tatavla
hill, as a result of the extension of the earlier settlement above. In the nineteenth century, “Tatavla”
was populated mainly by Greeks. A small, timber structured church was established by the Greek
Orthodox residents of the Yenişehir region in 1857. The church was built in the valley and surrounded
by gardens. The present Evangelistria Greek Orthodox Church, designed in the Gothic revival style,
replaced the earlier timber chapel in 1894. Its architect was Petraki D. Meimaridis, a native of Tatavla.
The impressive monument dominated the skyline of the valley. Tatavla, composed of two or three
story timber houses, was destroyed by a fire in 1929. After the fire, the houses along the valley and
on the hillside were built in a mixed construction system and style.
The Evangelistria Church was built mainly of stone and brick; the stones on the facades have
different characteristics and show different degrees of deterioration. The conservation of the exterior
facades of the church is a priority due to aesthetic and safety reasons. In order to develop a proper
conservation project, the monument was surveyed in detail. Research and documentation has been
carried out about the history of the monument and its materials. Experts from the Directorat for
the Inspection and Conservation Implementations (KUDEB) of İstanbul Metropolitan Municipality
were consulted in order to analyze and specify the types of materials and causes of decay. The
stone samples taken from the facades provided detailed information about the type of stones and
deterioration processes. The results of the material analysis were indicated on elevation drawings and
a set of proposals was developed to consolidate and conserve the façades.
İstanbul is a historic city with many neighborhoods from the ninetenth century. The rehabilitation of
old parts of the city is an important issue in our day. The Evangelistria Church and some of the houses
around it are listed as historic buildings and are under legal protection but Dolapdere, as a region, is not
a conservation area. There is need to develop an appropriate protection model, in order to conserve
the memory and the value of the region. It is of major importance to stop uncontrolled change in
the surroundings of the Evangelistria Greek Orthodox Church and improve the living conditions in its
neighborhood. Conservation of the church and its surroundings can set a good example for the protection
of the entire Dolapdere district.

Dolapdere Evangelistria Rum Ortodoks
Kilisesi’nin Korunmasına Yönelik Çalışmalar
ESİN ŞEBİN AŞIK, ZEYNEP AHUNBAY*

1. Çalışmanın Amacı
Beyoğlu’nun önemli bir parçasını
oluşturan ve 19. yüzyıl gayrimüslim yerleşiminin izlerini günümüze taşıyan Dolapdere semti,

Evangelistria Kilisesi’nin
karşı karşıya kaldığı
tehditler incelenerek
anıtın çevresi ile birlikte
korunarak yaşatılması için
öneriler geliştirilmiştir.

kuzeyde Halaskârgazi Caddesi ile
Ergenekon Caddesi’nin kesiştikleri noktadan başlayarak güneye,
Kasımpaşa yönüne doğru uzanmaktadır. Nüfusu 19. yüzyılda
İstanbul’a gelen Müslümanlar
ve gayrimüslimlerle önemli artış
gösteren1 (Shaw, 1979) Dolapdere,

* Y. Mimar Esin Şebin Aşık, e-posta: esinasik@gmail.com; Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY, İTÜ Mimarlık Fakültesi, e-posta: zahunbay@gmail.com. Bu makale,
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Programı’nda Y. Mimar Esin Şebin Aşık tarafından Prof. Dr. Zeynep Ahunbay danışmanlığında,
2011 yılından bu yana hazırlanmakta olan “Dolapdere Semti ve Evangelistria Rum Ortodoks Kilisesi Koruma Önerileri” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
Makalede, Evangelistria Kilisesi cepheleri için belgeleme, malzeme analiz ve tanımlamaları, hasar tespitleri ve koruma önerilerine yer verilmektedir.
1
1885 nüfus sayımına göre İstanbul’da yaşayan Osmanlı tebaasının milletlere göre dağılımı şöyleydi: Müslüman %44.06, Rum Ortodoks %17.48, Ermeni %17.12,
Yahudi %5.08, Katolik %1.17, Bulgar %0.50, Latin %0.12 ve Protestan %0.09. Nüfusun geri kalan %14.74’ünü ise yabancılar oluşturuyordu (Shaw, 1979, s. 266-267).
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Şekil 1. Evangelistria Kilisesi,1913
(Fotoğraf: A. Samandji)

İstanbul’un Pera’dan sonra en
kalabalık Rum nüfusunu barındıran semtlerinden biri olmuştur
(Hristodulos, 1913).
Bu makaleyle Dolapdere’nin
19. yüzyıl konut dokusu içinde yer
alan Evangelistria Rum Ortodoks
Kilisesi’ne (Şekil 1, 2a-b) dikkat
çekilmesi, semtin tarihi ve kültürel
değerlerinin yaşatılması için çabaların arttırılması amaçlanmıştır.
Çalışmada, 19. yüzyılda inşa
edilen Evangelistria Kilisesi’nin
karşı karşıya kaldığı tehditler
incelenmiş; anıtın tarihi çevresi ile
birlikte korunarak yaşatılmasına
yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Şekil 2a-b. Evangelistria Kilisesi, 2011 (Fotoğraf: E. Aşık)

2. Dolapdere Evangelistria Rum Ortodoks Kilisesi’nin Tarihi Gelişimi
Dolapdere nehir yatağı üzerinde yer
alan Dolapdere Caddesi’nin kuzeyi
önceleri “Aya Dimitri Tepeleri”
olarak anılırken, daha sonra “Tatavla” adını almıştır (Eyice, 1964).
Tatavla’ya ilk yerleşenler Barbaros
Hayreddin Paşa ve Piyale Paşa’nın
deniz seferleri sonrasında getirdiği,
Tersane’de çalıştırılan esirlerdir
(Hristodulos, 1913). On sekizinci yüzyılın sonlarına doğru halkı
Hıristiyan Ortodoks Rumlardan
oluşan Tatavla’nın nüfusu 20.000’e
ulaşmıştır (Hristodulos, 1913). Semt
Aziz Dimitrios Kilisesi’nin güney
ve doğusunda gelişmiş; 19. yüzyıl-

Semtin dokusunu
oluşturan sivil
mimarinin mütevazi
ölçeğine karşılık kilisenin
anıtsal boyutu yapının
sembolik değerini
vurgulamaktadır.
da Tatavla’nın güney eteklerinde
bulunan Evangelistrias (YenişehirDolapdere2) semti ile birleşmiştir
(Vizantinos, 1862).
“Evangelismos Kilisesi” (Meleğin Müjdesi) ilk olarak 1857 yılında

Yenişehir Mahallesi sakinleri tarafından, etrafı bostan ve bahçelerle
çevrili geniş bir alanda ahşap olarak
inşa edilmiştir (Hristodulos, 1913).
Kilise adını, Hz. Meryem’in hamile
olduğunun müjdelendiği Evangelismos Yortusu’dan almaktadır (Aleksandru, 1996). Sultan Abdülaziz 28
Şubat 1875’te, küçük ahşap kilisenin
yerine mevcut kârgir kilisenin inşa
edilmesine izin vermiştir.3 Kilise’nin
inşaatına Ortodoks Hıristiyanlar,
Evangelismos, Zoodohu Pigi, Aziz
Pandeleimonos ve Aziz Nikolaos
yardımlaşma dernekleri katkıda bulunmuştur (Millas, 1996).

Yerleşim alanının büyümesiyle oluşan Dolapdere semti Beyoğlu, Kurtuluş ve Kasımpaşa üçgeninin tam ortasında yer almakta ve adını derenin suyunu kullanan
dolaplardan almaktadır. Dolap sözcüğü burada, “dönerek çalışan ve özellikle su çeken düzenek” anlamındadır. Dolapderesi ise, su çekilen dere anlamına
gelmektedir. Dolapdere semtinde bahçeleri sulamak için, oradan geçen dereden “dolap” aracılığıyla sulama suyu alınmaktaydı. (Şenyapılı, 2009, s. 71).
3
T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan belgede padişah iradesiyle önceden Rıza Paşa vakfına bağlı olan arsa ile çevresinde yer alan Rum cemaatine
ait olanlar birleştirilerek, üzerine Tatavla-Yenişehir Evangelistria Kilise’sinin ve müştemilatının yapılmasına izin verildiği belirtilmektedir (B.O.A., İ.DUİT
135/42, 1875).
2
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Şekil 4. 1929 yangını öncesinde tipik Tatavla sokakları, 1918-1929
Şekil 3. Dolapdere Caddesi, 1918-1929 (Fotoğraf: A. Samandji)

(Fotoğraf: A. Samandji)

Şekil 5. Tatavla tepesinden Dolapdere’ye ulaşan organik sokak düzeni (Pervititch Haritası 1925)

Tatavla’nın ünlü mimarı Dimitrios
Petrakis Meimaridis4 tarafından tasarlanan Kilise’nin inşaatı 1877-1893
yılları arasında devam etmiş; ilk ayin
27 Kasım 1894 yılında yapılmıştır

(Ekklisiastiki Alithia, 1894). Auric’in5
İstanbul’da bulunduğu 1900’lü
yılların başında Kasımpaşa deresi kapatılarak Dolapdere-Kasımpaşa aksı
üzerindeki Dolapdere nehir yatağı

üzerine bir cadde açılmıştır (Şekil 3).
Melisinos’a6 göre ,1913 yılında Tatavla bölgesi ve Yenişehir eteklerinde genellikle ahşap, iki-üç katlı 3000 kadar
ev bulunuyordu (Hristodulos, 1913).

Evangelistria Kilisesi’nin çizimlerini yapan Mimar Petrakis D. Meimaridis, Burgazada’da bulunan Prodromos Kilisesi’nin de inşaatı sırasında kontrolünü yapmış, Zoğrafyon
Lisesi’nin inşa sürecinde çalışmış ve Periklis Fotiadis’in hazırlamış olduğu planların uygulanması için çalışan “Teknik Kurul”da yer almıştır. İstanbul’un önemli Rum
mimarlarından biri olan Petrakis Meimaridis 1824 yılında İstanbul’da doğmuş, 1906 yılında 82 yaşında aynı yerde vefat etmiştir (Papazoğlu, 2005, s. 145).
5
İstanbul Şehremaneti Fen Heyeti Müdürlüğü’ne 1910’da üç yıl için getirilen Lyon Belediyesi mühendisi Andre Auric yeni yollar tavsiye etmiştir. Auric’in önerdiği yollar
aşama aşama gerçekleşmiş, Pangaltı ve yeni gelişme alanlarına ikinci bir aks oluşturulmuştur. Kabataş-Beşiktaş yolu ve Pera Caddesi’ne paralel ikinci bir yol da Auric’in
önerileri arasındadır (Akın, 2010).
6
Tatavla Ortodoks Cemaati “Horoepiskoposu” olarak 1897-1914 yılları arasında hizmet veren Melisinos Hristodulos’un, Tatavla bölgesinin ve cemaatinin tarihini
anlatan “Tatavla Tarihi” isimli kitabı 1913 yılında yayımlanmıştır.
4
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Tatavla tepesinden başlayan bitişik
nizam ahşap evler ve az sayıda kârgir
yapıdan oluşan organik sokak dokusu Samandji’nin7 fotoğraflarından
(Şekil 4) ve Pervititch haritasından
izlenebilmektedir (Şekil 5). Taksim
yönünden 1918-1936 yılları arasında çekilen fotoğrafta Aya Dimitri
ve Evangelistria Kilisesi arasındaki
yerleşimin bitişik nizam ahşap
yapılardan oluştuğu ve Kilise’nin,
anıtsal kütlesiyle semtteki yapılar
arasında öne çıktığı görülmektedir
(Şekil 6).

Hemen hemen tümü bitişik nizam ahşap evlerden oluşan
Tatavla’nın büyük bir bölümü 21
Ocak 1929 Pazartesi gecesi çıkan
yangında yok olmuştur (Kahraman,
2007). Cumhuriyet Gazetesi’nin
22 Ocak 1929 tarihli sayısında
Tatavla’da Aya Tanaş Sokak’ta çıkan
yangının rüzgâr nedeniyle yayıldığı
ve çok sayıda evin yandığı yazılıdır. Bu yangında harap olan ahşap
yapıların yerine 1930’larda kârgir konutlar inşa edilmiştir. Dolapdere’de
1950’lere kadar daha çok Rumlar

otururken, bu tarihten sonra diğer
gayrimüslim halk ile Türkler de
semte yerleşmeye başlamıştır.
Türkiye’de yaşanan sosyo-ekonomik
değişim, Rumların 1923-1955 yılları
arasında ülkeden ayrılması sonucunu getirmiştir. Gayrimüslimlerden
boşalan yerlere çoğunlukla Doğu
Anadolu’dan gelen nüfus yerleşmiştir. Semtte önceden yaşayan Rumlardan maddi durumu iyi olanlar
farklı bölgelere taşınmış; yıkılan
evlerin yerine çok katlı betonarme
apartmanlar inşa edilmiştir.

Şekil 6. Evangelistria Kilisesi ve yakın çevresi, 1918-1929 (Fotoğraf: Achille Samandji)

3. Dolapdere Evangelistria Rum Ortodoks Kilisesi’nin Koruma Sorunları
Kilise’nin yer aldığı kentsel bölgede
korunmaya değer nitelikteki yapılar
bakımsız durumdadır ve bunların
onarımına gerek duyulmaktadır.
Bölge güvenlikli değildir ve Dolapdere semt sakinlerinin de sosyal
yapısından memnun olmadığı bir
yaşam alanıdır. Semtin fiziksel
yapısı incelendiğinde çevrenin kirli
ve bakımsız, donatı alanlarının
yetersiz olduğu gözlenmektedir.
Dolapdere günümüzde kent merkezine yakınlığı, yakın çevresindeki
yapılaşma hareketleri ve artan arazi
değerleri nedeniyle çekim noktası
haline gelmiştir. Yaşanan değişim
süreci kira bedellerinin yükselmesine neden olmuştur. Bu durum, gelir

düzeyi düşük olan nüfusu semti
terk etmeye zorlamaktadır. Dolapdere semti içinde yer alan yapılar
arasında, taşıdığı tarihi, mimari ve
simgesel değerlerle ayrı bir önem
taşıyan Evangelistra Rum Kilisesi,
G.E.E.A.Y. Kurulu’nun 12.5.1979
gün ve 1158 sayılı kararı ile 1.
derece anıtsal yapı olarak tescil
edilmiştir. Anıt “Beyoğlu Yenişehir
Evangelistria Rum Ortodoks Kilisesi
Vakfı” tarafından yönetilmektedir.
Evangelistria Kilisesi’ne kayıtlı cemaat, 1955-56 yıllarında 6000-7000
iken, günümüzde bu sayı 23’e düşmüştür; pazar ayinlerine 10-12 kişi
katılmaktadır. Evangelistria Kilisesi;
günümüzde 15.02.2002 gün, 1/5000

onaylı ve 28.11.2002 gün, 1/1000
onaylı “Beyoğlu Dolapdere Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi Uygulama
İmar Planı” içinde yer almaktadır.
Kilise, tescilli bir eser olmakla birlikte, Kurul’un izni alınmadan çeşitli müdahaleler geçirmiş; niteliksiz ekler ve kötü onarımlar yapıya
zarar vermiştir. Restorasyon projesi
hazırlanmadan yapılan onarımlar
anıtın özgün detay ve malzemelerinin değişmesine neden olmuştur. Doğal taş cephelerdeki yüzey
kayıpları ve levha halinde kopmalar, yapının bozulma sürecini
hızlandırmakta; cephelerden düşen
taşlar, çalışanlar ve ziyaretçiler için
tehlike oluşturmaktadır.

Achille Samandji, 1870 yılında İstanbul’da doğmuş; Osmanlı padişah ve şehzadelerinin fotoğrafçısı olarak çalışmıştır. Achille Samandji 1918 yılına kadar
saray fotoğrafçısı, 1936 yılına kadar da serbest fotoğrafçı olarak İstanbul’da birçok fotoğraf çekmiştir. İstanbul’dan 1936 yılında ayrılarak Atina’ya yerleşmiştir.
Achille Samandji’nin kızı ile evlenen araştırmacı tarihçi Marios Eugene Dalleggio bu fotoğrafları toplayarak ve kendisine ait birçok fotoğrafı da ekleyerek arşivi
düzenlemiştir. Dalleggio’nun oğlu Marios Dalleggio bu albümü Prof. Konstantinos M. Stamatopoulos editörlüğünde yayınlamıştır (Stamatopoulos, 2007, s. 309).

7
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4. Dolapdere Evangelistria Rum Ortodoks Kilisesi’nin
Mimari Özellikleri ve Korunmasına Yönelik Çalışmalar
4.1. Yapının Mimari Özellikleri
Dolapdere Evangelistria Rum Ortodoks Kilisesi, 19. yüzyılda gayrimüslimlerin Tanzimat’la kazandıkları haklar neticesinde İstanbul’da
inşa edilen anıtsal kiliselerden
biridir. Giriş cephesinin iki yanında
yükselen kuleleri ve sivri kemerli
pencereleriyle Neo-Gotik, kubbesiyle Neo-Bizans özellikler gösteren
Kilise, konumu dolayısıyla çok tanınmamaktadır.8 Semtin dokusunu
oluşturan sivil mimarinin mütevazi
ölçeğine karşılık Kilisenin anıtsal
boyutu yapının sembolik değerini
vurgulamaktadır.
Evangelistria Rum Ortodoks
Kilisesi ve yanındaki Panayia Theotokos Ayazması, Dolapdere Caddesi
ile Hacı İlbey Sokağının kesiştiği
kavşağın kuzeyinde; 1371 ada, 1
parselde, 46m x 29m boyutlarında
bir avlu içinde, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda konumlanmıştır
(Şekil 7). Plan ölçüleri 29.52m x
17.03m olan yapı, kapalı Yunan haçı
şemasındadır.9 Kilisenin güneybatısında yer alan narteks ile merdiven
bölümlerinden birer kapıyla geçilen
naos, 19.95m x 14.95m boyutlarında, dikdörtgen planlıdır (Şekil 8).10
Naosun kuzeydoğu sınırında yer
alan templonun naosa bakan yüzü
ikonalarla kaplıdır. Bema, apsis,
prothesis ve diakonikon mekânları
naostan üç mermer basamak ile
yükseltilmiştir (Şekil 9). Naosun
güneybatısında iki galeri katı bulunmaktadır. Narteksin iki yanında yer
alan ahşap merdivenlerle önce birinci galeri katının sahanlığına, daha
sonra ikinci galeri katına ulaşılmaktadır. Çan kulelerine çıkış, ikinci
galeri katı merdiven sahanlığından

Şekil 7.
Evangelistria
Kilisesi
vaziyet planı

Şekil 8. Evangelistria Kilisesi zemin kat planı

başlayan, oldukça dik ahşap merdivenlerle sağlanmaktadır. Kubbeyi
taşıyan ayaklar birbirine kemerlerle
bağlanmakta; kare plandan kubbeye
(çapı 6.84m) geçiş pandantiflerle
sağlanmaktadır (Şekil 10). Kilisenin
kapalı Yunan haçı plan düzeni çatı
planından da izlenebilmektedir.
Örtü sistemi; yükseltilmiş bir orta
kubbe, çapraz tonozlarla örtülen
kollar ve köşelerdeki küçük kubbe-

lerden oluşmaktadır. Kubbenin naos
zemininden yüksekliği 18.56m’dir.
Kilisenin genel görünüşünde, giriş
cephesinin iki yanında yükselen çan
kuleleri ve tuğla kasnaklı orta kubbe
öne çıkmaktadır. Güneydoğu ve
kuzeybatı cepheleri simetrik olarak
düzenlenmiştir (Şekil 11). Yatay
kornişlerle üçe ayrılan cephelerin;
her yatay bölümünde bir kemer
veya pencere dizisi bulunmaktadır.

On dokuzuncu yüzyılda eklektisizm, farklı üsluplardan seçilip devşirilen öğelerin yeni bir tasarım oluşturmak için ele alınması olgusunu ifade etmektedir (Aleksandru, 1996,
s. 181). Gotik üslubun 19. yüzyıla uyarlaması Neo-Gotik, Bizans mimarisi özelliklerini tekrar eden üslup ise, Neo-Bizans akımıdır (Gozzoli, 1982, s. 30).
9
Orta Bizans döneminde, haçın kollarının kesiştiği orta mekânı kubbe, kolları tonoz örtülü plan şemasıdır (Aleksandru, 1996, s. 11). Haçın kollarının kapalı
mekânın içinde kalarak algılanamaması nedeniyle bu plana “Kapalı Yunan Haçı” denmiştir.
10
Narteks genelikle yapının batısında yer alan ve ana kilise mekânından önce gelen giriş bölümüdür (Hasol, 1993, s. 75). Naos cemaatin ibadeti için ayrılan ana kilise mekânıdır (Hasol,
1993, s. 75). Dairesel planlı apsis bölümünü halktan ayıran templon, üzerinde ikonlar bulunan ve genellikle naos zemininden basamaklar ile yükseltilmiş bölümdür (Karaca, 2008, s.
618). Naos’un doğusunda yer alan ve ayinin gerçekleştiği bölüm bema’dır. Yunanca sunulan yer anlamındaki prothesis, ayinle ilgili tüm hazırlık işlemlerinin yapıldığı, ekmek ve şarabın
hazırlandığı yerdir. Diakonikon ise, ayin sırasında kullanılan kıyafetlerin bulunduğu ve bunların giyildiği mekândır (Karaca, 2008, s. 600).
8
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Şekil 9. Evangelistria Kilisesi boyuna kesit

Şekil 10. Evangelistria Kilisesi naosdan görünüş
(Fotoğraf: E. Aşık 2013)

İç mekânındaki mimari bezeme
ve litürjik elemanlar Gotik ve Bizans etkileri taşıyan anıtta, Meryem
Ana ikonası dikkat çekmektedir.

4.2. Yapının Belgelenmesi
Kilisenin belgelenmesi lazerli total
station kullanılarak yürütülmüş; yapı
üzerinde gerekli görülen noktaların
x, y, z koordinatları CAD ortamına
aktarılıp değerlendirilmiştir. Lazerli
total station kullanılarak elde edilen
verilerle anıtın plan, kesit ve görü-

Şekil 11. Evangelistria Kilisesi’nin Dolapdere Caddesi’ne bakan güneydoğu
cephesi (Fotoğraf: E. Aşık)

nüşleri çizilmiştir. Gerekli mimari
ayrıntılar elle ölçü alınarak eklenmiş;
cephelerin taş dokusu düzeltilerek
ölçeklendirilmiş fotoğraflar üzerinden çizilmiştir.

4.3. Yapının
Malzeme Analizleri
Evangelistria Kilisesi yığma tekniğinde inşa edilmiş kârgir bir yapıdır. Cephelerde zeminden saçak
seviyesine ulaşan pilastırlarda krem
veya sarı renkli pilastırlar arasındaki

duvar parçalarında koyu gri renkli
taş kullanılarak kontrast yapılmıştır.
Pilastırlar cephedeki dikey etkiyi
güçlendirmektedir. Ana girişin yer
aldığı güneybatı cephesinde dışa
taşırılarak vurgulanan bölümde;
zemin kat seviyesinde mermer, 1.
ve 2. galeri katları seviyesinde ise
sarı renkli kesme taş kullanılmıştır.
Galata’da 1858-1868 yılları arasında
Neo-Gotik üslupta inşa edilen Kırım
Kilisesi’nde de iki renkli taş kullanımı -gri kalker ve Malta taşı- dikkat
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Şekil 12. Mimar George Edmund Street’in eseri olan Kırım Kilisesi,
Beyoğlu (1858-1868) (Fotoğraf: E. Aşık)

Şekil 13. Haydarpaşa, Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhane binası,
1895 (Fotoğraf: E. Aşık)

Şekil 14. Evangelistria Kilisesi zemin kat planı malzeme örneği alım yerleri

çekmektedir (Şekil 12). Mimari elemanların, malzeme renk ve dokusu
ile vurgulandığı bir diğer yapı, inşasına 1895’te başlanan ve yapım çalışmaları A. Vallaury ve R. D’Aronco
tarafından yürütülen “Haydarpaşa
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne” binasıdır. Günümüzde Marmara Üniversitesi Haydarpaşa kampüsü olarak
hizmet veren yapının duvarlarında
pembe-gri, pencere söve ve kemer-

lerinde ise sarı renkli taş kullanılmıştır (Şekil 13).
4.3.1. Laboratuvar Çalışmaları
Çalışma kapsamında, Evangelistria
Kilisesi cephelerinin acil müdahale
gerektiren durum değerlendirmesi ve konservasyonuna yönelik
müdahale önerilerinin hazırlanması
için malzeme örnekleri alınmış ve
incelenmiştir. Analitik çalışmalar ve

gözlemler sonucunda, 1. derece anıt
niteliği taşıyan Kilisenin mevcut
cephe malzemelerinin karakterizasyonu, bozulma nedenlerinin
belirlenmesi ve konservasyon önerilerinin geliştirilmesi için, İBB KUDEB Konservasyon ve Restorasyon
Laboratuvarları uzmanları ile birlikte
anıtın tüm cephelerinden farklı
taş ve harç türlerini temsil edecek
örnekler alınmıştır (Şekil 14-15).
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Şekil 15. Evangelistria Kilisesi Kasnak seviyesi planı, malzeme örneği alım yerleri

Cephelerden alınan 11 adet
doğal taş ve güneybatı cephesi
köşe pilastırına ait harç örneğinin
laboratuvar analizleri yapılmış;
fiziksel ve kimyasal özellikleri
incelenmiştir (Şekil 16-17).
4.3.2. Kilisenin Cephelerinde
Kullanılan Taş Türleri
Evangelistria Kilisesi cephelerinde çıplak gözle yapılan tespitlere
göre yapıda kireçtaşı, koyu gri
renkli grovak, mermer ve od taşı
kullanılmıştır. Ana kubbe ve çan
kulelerinin ikinci seviye pencereleri tuğladandır. Cephelerin; farklı
doğal taş türlerini, tuğla, demir,
kurşun gibi geleneksel malzemeler
ile niteliksiz onarımları gösteren
analiz paftaları hazırlanmıştır (Şekil 18). Gözle yapılan saptamaların
desteklenmesi için laboratuvar
çalışmalarından yararlanılmıştır.

Kilisenin cephelerinde kullanılan krem veya sarı renkli kesme
taşlardan 7 adet örnek alınmıştır.
Analiz sonuçlarına göre 1 numaralı örnek sarı renkli biyomikritik kireçtaşı, 2 numaralı örnek
açık krem renkli biyomikritik
kireçtaşı, 3 numaralı örnek açık
krem renkli mikritik kireçtaşı,
4 numaralı örnek koyu bej renkli
biyomikritik kireçtaşı, 5 numaralı
örnek açık renkli biyomikritik
kireçtaşı ve 6 numaralı örnek
sarımsı krem renkli killi biyomikritik kireçtaşı olarak tanımlanmıştır. Çan kulesi cephelerinde silme
altındaki konsollarda kullanılan
taştan alınan 7 numaralı örneğin
krem renkli kumlu biyomikritik
kireçtaşı olduğu saptanmıştır.
Benzer özellikleri11 ile bir grup
oluşturan örneklerden 1, 6 ve 7 numaralı taş örneklerinin Malta Taşı

olarak bilinen ithal kireçtaşı olduğu
saptanmıştır. Bunun yanı sıra; 2,
3, 4 ve 5 numaralı taş örneklerinin
Trakya bölgesindeki ocaklardan
çıkarılan bir kireçtaşı olduğu düşünülmektedir. Yapı cephelerindeki
kireçtaşı cinslerinin; renklerinin
benzerliği ve hava kirliliği, yoğun
trafik ve çevredeki çeşitli atölyelerin kimyasal atıklarına bağlı
siyah kabuk oluşumları nedeniyle
gözlemle belirlenmesi mümkün
olamamaktadır. Kullanılan kireçtaşlarının cinsleri ve kaynağı, ancak
yapının cephelerine iskele kurulup
yüzey kirlilikleri uzaklaştırıldıktan
sonra belirlenebilecektir (Şekil 19).
Cephe pilastırlarında esas olarak
krem veya sarı renkli Malta taşı; bu
malzemenin yeterli olmadığı yerlerde ise, benzer renk ve özelliklere
sahip kireçtaşı cinslerinin kullanıldığı düşünülmektedir.

1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı örneklerin %3-5 oranında kuvars, az miktarda kil ve yer yer erime boşluklarında ikincil kalsit dolguları ile fosil kavkı parçaları
içeren (7 numaralı örnek dışında), açık krem veya sarımsı krem renkli, asitle reaksiyon veren bir kireçtaşı türü olduğu tespit edilmiştir.

11
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Şekil 16. Örneklerin polarizan mikroskop altındaki görüntüleri

Şekil 17. Örneklerin stereo mikroskop altındaki görüntüleri
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Şekil 18. Evangelistria Kilisesi güneybatı cephesi - Malzeme analizi ve lejantı

Sekiz numaralı örnek, Kilisenin cephelerinde kullanılmış
olan gri renkli doğal taşı temsil
etmektedir. Koyu gri renkli, asitle
reaksiyon vermeyen bu örneğin,
görüntü olarak Devon kalkerine benzemekle birlikte, Trakya
Formasyonu’na ait bir kumtaşı
cinsi olan “Kuvars Vake” (grovak)
olduğu tespit edilmiştir. Bu örnek,
kuvars mineralinden oluşan, yer
yer manyetit ve hematit içeren,
ince taneli, matriks oranı %15’den
fazla, %10 civarında kalsit içeriği
bulunan bir kayaçtır (Şekil 20).
Saçak silmesi üzerinde yükselen
doğu çan kulesinin sivri kemerli

pencere sövesinden alınan 9 numaralı örneğin, yeşilimsi gri renkli, iri
kristalli, asitle reaksiyon vermeyen
kristalce zengin od taşı (dasitik-riyodasidik tüf) olduğu tespit edilmiştir. Yapıda, yalnızca çan kulesinin pencere sövelerinde kullanılan
od taşının Karamürsel bölgesinden
getirildiği düşünülmektedir.
Çan kulelerinin köşe pilastırları
ve döşeme seviyesindeki kat silmesinde kullanılan doğal taşı temsil
etmek üzere, doğu çan kulesi köşe
pilastırından 10 numaralı örnek
alınmıştır. Koyu gri renkli, ufak
kristalli, asitle kısmen reaksiyon
veren bu örnek; genel olarak feld-

spat minerallerinden oluşan, yer yer
kuvars ve mika minerali bulunan
kaya kırıntıları da içeren arkozik
kumtaşı’dır (Şekil 21). Şile gresi
olarak bilinen taşlarla benzerliği
tespit edilmiştir.
Kuzeybatı cephesi girişinde,
kapı eşiğinden alınan beyaz renkli,
asitle reaksiyon veren 11 numaralı örneğin Marmara mermeri
olduğu tespit edilmiştir. Yapının
yalnızca güneybatı cephesindeki
narteks bölümünün köşe pilastırları sıvalıdır. Batı yönündeki köşe
pilastırından alınan 12 numaralı örneğin gri renkli, içerisinde
2-3mm. boyutlu agregaları ve tek
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Şekil 19. Cephelerin açık bej veya sarı renkli biyomikritik / mikritik
/ killi biyomikritik veya kumlu biyomikritik kireçtaşı bölümlerinde
görülen kirlenme ve kabuk oluşumu (Kuzeybatı cephesi)

Şekil 21. Çan kulesi köşe pilastırlarında
kullanılmış olan arkozik kumtaşı (Batı çan kulesi)

tük beyaz kütleleri olan, yaklaşık 400 dozlu Portland çimento
bağlayıcı kullanılarak üretilmiş
bir harç olduğu tespit edilmiştir.12
Portland çimentolu harç örneğinin
20. yüzyıl ortalarına ait harçlarla
tam uyum göstermesi nedeniyle,
bunun 1950’lerde veya daha sonra
yapılmış bir onarıma ait olduğu
sonucuna varılmıştır. Narteks
bölümü köşetaşlarının13 yapımında kullanılan özgün harçtan örnek
alınabilmesi için, cepheye iskele
kurulması, yüzey kirliliklerinin ve
boya katmanlarının uzaklaştırılması beklenecektir.

Şekil 20. Moloz taş duvar örgüsünde kullanılan kuvars vake (Batı çan
kulesi-grovak)

Şekil 22. Malta taşı konsol
Şekil 23. Kuvars vake (grovak) duvar yüzeyinde hava
taşlarında kabuk oluşumu ve çatlaklar kirliliğine bağlı kabuk oluşumu (Kuzeybatı cephesi)
(Kuzeybatı cephesi)

4.4. Kilisenin Cephelerindeki
Hasar Tespitleri
Yerinde yapılan incelemeler ve
KUDEB uzmanları tarafından
cephelerden alınan taş örneklerinin
analiz sonuçları değerlendirilerek,
bozulma ve hasar nedenleri araştırılmıştır. Hasarların; zemin suyunun yükselmesine, hava kirliliğine,
yoğun trafiğe ve çevredeki çeşitli
atölyelerin kimyasal atıklarına bağlı
olduğu saptanmıştır. Genelde kirli
doğal taşlarda az miktarda klorür
(Cl) ve sülfat (SO42) tuzlarının varlığı, yağmur sularıyla yıkanmayan

kısımlarda ise hava kirliliği (SO2 vb)
nedeniyle kuvvetli alçıtaşı kabuk
(CaSO4 2H2O) oluşumu saptanmıştır. Yapının yağmurla yıkanan
yüzeylerinde oluşan kabukların
bir kısmının koparak uzaklaştığı,
bu sırada cephelerde kayıplara yol
açtığı tespit edilmiştir (Şekil 2232). Yağmurla yıkanan kısımlarda
ıslanma-kuruma ve donma-erime döngüleri nedeniyle mekanik
hasar ve taş kayıpları oluşmuştur.
Özellikle moloz taş duvar örgüsündeki taşların kullanımında, tabaka
düzleminin yapı cephesine paralel
olması nedeniyle mekanik hasar ve

12 numaralı örneğin agregalarının yaklaşık %5-10’u kireçtaşı kırığı ve tozu; kalan agregalarının tamamı (%90-95) dere kumudur. 125μ’dan küçük boyutlu
agregalar, tek tük tuğla tozu, %25-30 kuvars, mafik mineral ve feldspat içermekte olup kalanı kil boyutlu malzemedir. 125-500μ arası agregalar, tek tük tuğla
tozu, %5-10’u feldspat, %10-15’i krem renkli dağılmamış kütleler, %15-20’si kayaç tozu olup kalanı kuvarstır. 500μ’dan büyük agregalar, tek tük mika ve tuğla
kırığı, %3-5’i feldspat, %5-10’u krem renkli dağılmamış kütleler, %30-35’i kuvars içermekte olup kalanı kayaç parçalarıdır. Agrega boyutu 4mm elek altıdır.
13
On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın ilk çeyreği arasındaki dönemde Avrupa’da gelişen yapım sistemlerinden olan hidrolik bağlayıcılı harç ile
uygulanan yapay taş uygulaması, İstanbul’da da yaygın olarak kullanılmıştır (Baturayoğlu, 2010, s. 111).
12
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Şekil 24. Biyomikritik kireçtaşı kemer taşlarında görülen
yüzey kaybı (Güneybatı cephesi)

Şekil 27. Kumtaşı köşe pilastırlarında görülen
aşınma ve kopmalar (Doğu çan kulesi)

Şekil 25. Biyomikritik kireçtaşı pilastırlarda
metal korozyonuna bağlı parça kopması
(Kuzeybatı cephesi)

Şekil 26. Kumlu biyomikritik
kireçtaşı silmelerde kabuk oluşumu
ve form yumuşaması (Doğu çan kulesi)

Şekil 28. Biyomikritik kireçtaşı pilastırda Şekil 29. Od taşı sövelerde aşınma ve yüzey
yüzey kaybı (Kuzeydoğu cephesi)
kayıpları (Doğu çan kulesi)

Şekil 30. Mermer kemer aynalarında şekersi aşınma (Güneybatı cephesi)

Şekil 31. Mermer bezeme ögesinde görülen şekersi aşınma (Kuzeybatı cephesi)
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taş kayıpları fazla olmuştur. Yapı
taşlarında, tuz analizi sonuçlarına
göre çok fazla olmamakla birlikte,
yer yer çözünebilir ve az çözünebilir tuzlar mevcuttur. Taşların
birleşiminde kullanılan kenetlerin
korozyonu nedeniyle bazı taşlarda
çatlaklar oluştuğu gözlenmiştir.
Gözlemler ve laboratuvar
çalışmaları sonucunda mevcut
bozulma türleri tespit edilerek
bozulma analizi paftaları hazırlanmıştır (Şekil 33). Hasarlar renk ve
taramalarla tanımlanarak rölöve
çizimleri üzerinde gösterilmiştir.14
Cephelerdeki bozulmalar; taşlarda, diğer malzemelerde görülen
bozulmalar (metal korozyonu, sıva
dökülmesi) ve geçmişte yapılmış
uygun olmayan müdahaleler
olmak üzere 3 ana başlık altında
toplanmıştır:
Taşlarda görülen bozulmalar; çatlak ve deformasyonlar
(kılcal çatlak, kırık), ayrışmalar
(şekerlenme, kavlanma), malzeme
kayıpları (yüzey ve form kaybı,
form yumuşaması, parça kopma-

Şekil 32. Mermer ikonada kabuk oluşumu (Kuzeybatı cephesi)

sı), renk değişimleri (siyah kabuk
oluşumu, renk değişimi, pas lekesi,
yüzey kirliliği, nem) ve biyolojik
oluşumlardır.
Diğer malzemelerde görülen
bozulmalar; çan kulesi külâhları,
kubbe alemleri, demir pencere
doğramaları ve parmaklıklarda görülen korozyonu kapsamaktadır.

Uygun olmayan müdahaleler;
çimentolu harçla yapılmış derzler,
çimentolu sıva uygulanan yüzeyler,
shingle kaplanmış çatı yüzeyleri,
kapatılmış pencereler, Marmara
mermeri veya granit ile sonradan
kaplanan yüzeyler, imitasyon taş ile
yenilenen yüzeyler ve eklenen elektrik kablolarını kapsamaktadır.

5. Yapı Cephelerinde Konservasyona Yönelik Müdahale Önerileri
Dolapdere Evangelistria Rum
Ortodoks Kilisesi’nin özgünlüğü
bozulmadan en az müdahale ile
yaşatılması için, cepheleri oluşturan farklı taş türlerinin konservasyonuna yönelik kararlar alınmıştır.
Gerçekleştirilecek müdahaleler:
Temizleme, sağlamlaştırma,
bütünleme ve yenileme başlıkları
altında toplanmış; yapılan öneriler
müdahale paftalarında gösterilmiştir (Şekil 34).

Niteliksiz malzemeler ve
tesisat elemanlarının
sökülmesi
İlk aşamada cephelere niteliksiz
malzemeler ile yapılan müdahale
ve eklerin kaldırılması gerekmektedir: Bu kapsamda çimentolu harçla
yapılan derzlerin boşaltılması,

Kilise’ye bitişik Panayia Theotokos Ayazması kubbesi üzerindeki
çimentolu harç tabakasının ve
çatısındaki shingle kaplamanın,
Kilise’nin 2. galeri katı seviyesindeki kat silmesi üzerine çimentolu
harç ile tespit edilen karo mozaiklerin ve Kilise’nin kuzeybatı cephesindeki Marmara mermeri ve granit
kaplamaların kaldırılması; imitasyon yapı elemanlarının (söveler,
pencere kemer elemanları, silmeler
ve konsollar), klima, kablo vb. elemanların yapıdan uzaklaştırılması
önerilmektedir.

Temizleme
KUDEB uzmanları cephelerdeki
kirliliklerin orta-sert plastik fırçalar kullanılarak, kuru temizlik
yöntemi ile yapılmasını öner-

mektedirler. Sağlam kesme taş ve
moloz taş yüzeylerdeki siyah kabuk
(CaSO4.2H2O) oluşumu ile yüzey
kirliliği ve metal elemanların çevresinde oluşan pas lekelerine kontrollü kumlama (<1,5atm-garnet kum
veya agregalı parçacıklı malzeme)
uygulanması gerekli görülmüştür.
Yoğun tozuma, kavlanma görülen yüzey erozyonuna uğramış ve
aşınması devam eden taşlarda ise,
malzemenin daha fazla hasar görmemesi için el aletleri (orta-sert fırçalar, bisturi) kullanılarak mekanik
temizlik yapılması uygun olacaktır.
KUDEB uzmanları mermer elemanlardaki yüzey kirliliği için 1. aşamada plastik tırnak fırçası ile kuru
temizlik yapılmasını, 2. aşamada
yüzeylerin non-iyonik deterjanlı
su ile ıslatılmış fırça ve bezlerle

Taşlarda görülen bozulmalar için ICOMOS’a bağlı International Scientific Committee for Stone/ISCS) (Uluslararası Bilimsel Taş Komitesi) tarafından yayınlanmış
olan Illustrated Glossary on Stone Deterioration Patterns sözlüğü kullanılmıştır (ICOMOS, 2008).

14
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Şekil 33.
Evangelistria
Kilisesi
güneybatı
cephesi
bozulma
analizi

Şekil 34.
Evangelistria
Kilisesi
güneybatı
cephesi
koruma
önerileri
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silinmesini, 3. aşamada daha önce
uzaklaştırılamayan kirler için AB
57 temizlik jeli uygulanmasını, 4.
aşamada ise, kalan kirlerin mekanik
yöntemlerle temizlenmesini önermişlerdir. Demir pencere doğramaları ve parmaklıkların üzerlerindeki
boya söküldükten sonra, yüzeyler
mekanik yöntemlerle temizlenerek
üzerlerine antipas uygulanacaktır.
Su yosunu oluşumlarının ve doğu
çan kulesi silmesindeki incir ağacının önce kurutulup sonra mekanik
yöntemler ile alınması önerilmiştir.

Sağlamlaştırma
Kılcal çatlakların, taşın kendi tozu
ve bağlayıcı olarak hidrolik kireç
kullanılarak mikro enjeksiyonla
sağlamlaştırılması; su tuzağı oluşturma riski bulunmayan ve yüzeyleri 5cm’ye kadar aşınmış taşların
olduğu gibi bırakılması önerilmektedir.
Bütünleme
Yüzey erozyonu 5cm’ye kadar
olan, ancak su alma riski taşıyan;
kırıntılanma, form yumuşaması
hasarları görülen doğal taşlardaki
kayıp ve boşlukların, taşın kendi
tozu ve bağlayıcı olarak hidrolik
kireç kullanılarak ve doğal taş ile
renk-doku uygunluğu sağlanarak

kozmetik onarımı önerilmiştir. Parça kopması veya ayrılması şeklinde
görülen 5cm’den büyük derin ve
geniş yüzey kayıpları olan doğal
taşların 10-15cm’ye kadar çürütülmesi ve yerlerine aynı cinsteki taşlar
konularak bütünlenmesi uygun
olacaktır.15

Yenileme
Fiziksel-mekanik özelliklerini ve
bütünlüğünü yitirmiş taşların, özgün taş cinsi kullanılarak ilk yapım
tekniğine uygun biçimde yenilenmesi önerilmektedir. İmitasyon
söveler, pencere kemer taşları,
silme ve konsolların yerine, aynı
nitelikte doğal taşlardan yapılan
yeni elemanların konulması uygun
olacaktır. Restorasyon projesinde, 1912 yılı sonrasında Kilisenin
kuzeybatı yönüne bitiştirilen
Panayia Theotokos Ayazması’nın
uygun olmayan müdahalelerinden
arındırılarak işlevini sürdürmesi
önerilmiştir. Kilisenin kuzeybatı
cephesindeki niteliksiz ekler kaldırıldığında açığa çıkan taş kayıpları,
özgün taş cinsi ve yapım tekniği
kullanılarak onarılacaktır.
Çan kulesinin +15.02 kotundaki
sivri kemerli pencerelerinde yapılacak bütünleme ve yenilemelerde,
içinde siyah renkli opak mineralleri

bulunmayan Karamürsel od taşının kullanılması önerilmiştir. Çan
kulelerinin köşe pilastırları ve döşeme seviyesindeki kat silmelerinde yapılacak onarımlarda, mevcut
arkozik kumtaşı ile renk ve doku
uyumlulukları kontrol edilerek
seçilecek koyu renkli Şile gresinin
kullanılması uygun olacaktır.
Kilise cephelerinde; duvar
örgüsünde 5cm’den fazla yüzey
kaybı ve parça kopması saptanan
kısımlarda, Trakya Formasyonu/
Alibeyköy taş ocaklarından çıkarılan taşların kullanılması önerilmiştir. Ancak, çıkarılan taşların
ocak içindeki konumu, derinliği
vb. etkenlere bağlı olarak değişen
renk skalası göz önünde bulundurularak, özgün taşlar ile uyumlu
olanların seçilip kullanılmasına
özen gösterilecektir.
Cephelerde, kesme taş duvar
örgüsünde kullanılan kireçtaşlarının konservasyonu öncesinde,
yapı cephesine iskele kurularak
yüzey kirliliklerinin uzaklaştırılması gerekmektedir. Kandıra veya
Kırklareli Bölgesi’nden çıkarılan
kireçtaşlarının kullanılmasının uygun olacağı düşünülmekle birlikte,
restorasyon için malzeme seçimi
temizlik sonrası ulaşılacak kesin
veriler doğrultusunda yapılacaktır.

6. Değerlendirme
Çalışmada; Haliç Tersanesi ile
bağlantılı ve İstanbul’un 19. yüzyıl
kentsel mirasının korunması
açısından önemli bir tarihi alan
olan Dolapdere semtinde yer
alan Evangelistria Rum Ortodoks

Kilisesi’nin korunmasına yönelik
bir öneri geliştirilmiştir. Evangelistria Rum Ortodoks Kilisesi’nin
korunarak yaşatılmasının, bölgenin sahip olduğu diğer kültürel
değerlerin korunmasına örnek

oluşturacağını, öncülük edeceğini ve İstanbul’un 19. yüzyıldaki
kentsel gelişimini yansıtan bu
tarihi bölgenin sakinlerinin de
yaşamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunacağını umuyoruz.

KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları tarafından, taşların montajında eski ve yeni taş, darbesiz matkap ile delinerek Anchor Bond (3 bileşenli)
reçine ile açılan donatı deliklerine paslanmaz çelik donatı konulması önerilmiştir. Anchor Bond reçineden yalnızca donatı yapıştırılmasında yararlanılması,
taşlarda kullanılmaması önerilmiştir. Taşların birbirine yapıştırılmasında, 1 ölçek hidrolik kireç (NHL 3,5 Mpa\Orta), 2,5 ölçek yapıştırılacak olan taşın 1mm elek
altı tozu, harç suyu, %3-5 oranında primal AC 33 akrilik emülsiyon ile karıştırılarak hazırlanacak yapıştırma harcı kullanılması önerilmektedir.

15
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INFORMATION FROM THE OTTOMAN ARCHIVE DOCUMENTS ABOUT REPAIR
METHODS USED ON THE FACADES OF THE DOLMABAHÇE PALACE
ABSTRACT
Three archive documents dated 1883, 1906 and 1911, which have information about the conservation
problems and remedies of the facades of the Dolmabahçe Palace at the end of the 19th and at the beginning
of the 20th century are evaluated in this paper. In the documents, deterioration of the carved stone motives
as well as the paste and oil paint which was already applied in 1883, on the stone facades was recorded.
Replacement of the deteriorated stone blocks with the new stone keeping the original shape, repair of the
paste and the oil paint layer, polishing of marble with sandstone/pumice or washing with soap, chiseling for
the stones other than marble and use of cement or lime mortars with cement are methods and materials
of repair noted in the documents.

Osmanlı Dönemi Arşiv Belgelerinde Dolmabahçe
Sarayı Cephe Onarımlarında Kullanılan Yöntemler
Prof. Dr. Ahmet Ersen’in değerli anısına…
JALE BEŞKONAKLI*

1. Giriş
Bu makale, Prof. Dr. Ahmet Ersen’in danışmanlığında, Dolmabahçe Sarayı’nda
çevresel koşullardan kaynaklanan riskleri tespit etmek ve bunlara yönelik bir
endirekt koruma metodolojisi oluşturmak amacıyla, İTÜ Mimarlık Fakültesi
Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yapılan
“Dolmabahçe Sarayı’nda Endirekt Koruma Yöntemleri” başlıklı doktora tez
çalışması kapsamındaki araştırmaları
kaynak almaktadır.
Yapı malzemelerinin ve yapım
tekniklerinin doğru saptanması, ön-

Yapımına 1843
yılında başlanan
Dolmabahçe
Sarayı, 1856
yılında kullanıma
açılmıştır; ana saray
yapısı dışında, Saat
Kulesi, iki anıtsal
kapı, Mefruşat,
Hazine, Veliaht ve
Musahiban Daireleri
yer almaktadır.

leyici-endirekt koruma metodolojisinin
oluşturulmasında önemli bir aşamadır.
İlgili yapıdaki incelemelerin mutlaka
belge araştırmasıyla da desteklenmesi
gerekmektedir. Tez kapsamında yapılan araştırmada; Dolmabahçe Sarayı’na
ilişkin olarak, Milli Saraylar Arşivi’ndeki
yakın dönem kaynaklarından, Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile o dönemde
Milli Saraylar Hazine-i Hassa Arşivi’nde
bulunan ve daha sonra Başbakanlık
Osmanlı Arşivi’ne devredilen Osmanlı
ve Cumhuriyet Dönemi belgelerinden
yararlanılmıştır. Bu araştırma yapının
restitüsyonundan ziyade onarım yöntem
ve malzemeleri ile farklı dönemlerdeki
koruma sorunlarını anlamaya yöneliktir.

2. Yapım Teknikleri ve Malzemeler
Yapımına 1843 yılında başlanan
Dolmabahçe Sarayı 1856 yılında kullanıma açılmıştır. Dört ana
bloktan oluşan ana saray yapısı
dışında, saray kompleksi içerisinde
Saat Kulesi, iki anıtsal kapı; Hazine-i
Hassa ve Saltanat-ı Hümayun
Kapıları, Mefruşat, Hazine, Veliaht
ve Musahiban Daireleri başta olmak
üzere çok sayıda müştemilat yapısı
bulunmaktadır (Şekil 1).

Saray ve müştemilat yapıları yarı
kârgir yapım tekniğiyle inşa edilmiştir; taşıyıcı duvarlar taş ve tuğla
ile örülmüştür, döşemeler ve çatı
konstrüksiyonu ise ahşaptır.
Saray yapılarının cephe düzeninde ve kesme taş kullanımında
belirli bir hiyerarşi uygulanmıştır.
Sarayın önemli yapılarının denizden
veya ziyaretçiler tarafından görülebilecek cepheleri kesme taş olup

* Dr. Jale BEŞKONAKLI, TBMM Milli Saraylar, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, e-posta: bskonak@hotmail.com
(Makalede kaynak belirtilmeyen görseller müellifine aittir).

bazı kısımlarda yoğun denebilecek
bir bezeme düzenine sahiptir. Ana
yapının deniz (güney) cephesi,
Selamlık kısmının bulunduğu batı
cephesi ile kuzey cephesinin Mabeyn Bahçesi’ne bakan kısmı kesme
taş kaplamadır (Şekil 2). Harem ve
Muayede Salonu’nun arka cepheleri
ise sıvalıdır (Şekil 3). Aynı hiyerarşik
düzen Veliaht Dairesi’nde, Camlı
Köşk’te, Hazine-i Hassa, Mefruşat
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Şekil 1. Dolmabahçe Sarayı Vaziyet Planı (2010).

ve Musahiban Dairelerinde, Saat
Kulesi, Hazine ve Saltanat Kapılarında da uygulanmıştır.
Taş süslemelerin yoğunluğu
yapının bölümlerinin önem derecesine göre değişmektedir. En
yoğun süsleme, Hazine ve Saltanat
Kapıları ile Muayede Salonu’nun
deniz cephesinde bulunmaktadır.
Cephelerde bulunan taşların türleri,
dağılımı ve özellikleri 2000 yılında
İTÜ öğretim görevlilerinden oluşan
bir araştırma grubu tarafından, Prof.
Dr. Ahmet Ersen’in de katılımıyla
yapılan çalışma ile belirlenmiştir
(Yüzer vd., 2000). Bu projeden
sonra yapılan çalışmalar da, sarayda
kullanılan yapı taşları, koruma sorunları ve onarım yöntemlerine ilişkin bilgiler içermektedir (Ersen ve
Acun Özgünler, 2006; Güleç, 2006).
Yapıların taş cephelerinde bugün
ağırlıklı olarak bulunan taş, küfeki
taşıdır. Cumhuriyet Dönemi’nde
çeşitli yıllarda gerçekleştirilen
onarımlarda ise, taş değişimlerinde
tüf ve Malta taşlarının yerine küfeki
taşının tercih edilmesiyle bu taşın
cephelerdeki miktarının arttığı
anlaşılmaktadır (Şekil 4).
Tez çalışması kapsamında,
2005-2006 yıllarında ana yapının
bodrum katında sürdürülmekte
olan onarım nedeniyle sıva raspası

Şekil 2. Muayede Salonu deniz cephesinde yoğun bezeme düzeni ile özgün ve dönem onarımlarında ilave edilmiş olan farklı cins yapı taşlarının görünümü.

ve açma yapılan bölümlerde, duvar
malzeme ve tekniklerinin tespitine
yönelik incelemeler yapılmıştır. Ana
yapıda; Mabeyn Dairesi, Selamlık
ya da Resmi Daire olarak adlandırılan A blokta, dış ve iç duvarların
kesme taş bloklar ve tuğla ile almaşık düzende oluşturulduğu tespit
edilmiştir. Selamlık bölümünde duvar örgüsünde ağırlıklı olarak tespit
edilen taş, küfeki taşıdır. Muayede

Salonu’nda (B blok) inceleme yapılabilen kısımlarda taşıyıcı duvarların kesme taş ve tuğlayla, almaşık
teknikle örüldüğü görülmüştür.
Yapının Harem kısmını oluşturan
C ve D bloklarında yapılan araştırmalarda ise, duvarların bir kısmının
kesme taş ve tuğla, bir kısmının
moloz taş ve tuğla almaşık duvar
tekniğinde örüldüğü tespit edilmiştir (Beşkonaklı, 2010).
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Şekil 3. Sarayın arka cephesindeki sıvalı yüzeyler.

Şekil 4. Mabeyn Dairesi deniz cephesinde Cumhuriyet Dönemi onarımlarında
değiştirilen taşlarda küfeki taşından bloklar daha yaygın olarak görünmektedir

3. Arşiv Belgelerinde Cephelerde Tespit Edilen Koruma Sorunları
ve Yapılan Onarımlara İlişkin Bilgiler
Arşiv belgelerinden, sarayın
Osmanlı Dönemi’nde birçok kez
onarıldığı tespit edilmektedir. Bu
makalede; 1883, 1906 ve 1911 yıllarına ait üç arşiv belgesinde1 saray
yapılarının taş cephelerinde tespit
edilen koruma sorunları ve bunların
onarımında kullanılan malzeme ve
yöntemler incelenmiştir.

3.1. 1883 Tarihli Belgede
Sarayın Koruma Sorunları
ile Onarım Yöntem ve
Malzemelerine İlişkin Bilgiler
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 1299
(1883). R. 27 tarihli, Y.E.E. 273
numarada kayıtlı evrak, Sultan II.
Abdülhamit döneminde Dolmabahçe Sarayı’nın fiziksel durumuna, mekânların işlevine, yapı
ve dekorasyon malzemelerine ve
onarım yöntem ve malzemelerine ilişkin bilgileri içeren bir keşif
defteridir (Şekil 5).
Belgeden; inşaatın tamamlanmasından 27 yıl sonra, ana bina,
anıtsal kapılar ve müştemilat yapılarında birçok kısmın onarımına
ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.
Ana yapıda bugün karşılaşılan
çatı örtüsü sorunları, cephe taşlarının ayrışması, ahşap döşeme ve

1883, 1906 ve 1911
yıllarına ait üç belgede,
saray yapılarının taş
cephelerinde tespit
edilen koruma sorunları
ve bunların onarımında
kullanılan malzeme ve
yöntemler incelenmiştir.
doğramaların çürümesi ve kalemişi
bezemelerin bozulması gibi temel
sorunların, o dönemde de benzer
biçimlerde mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Birçok mekân çatıdan
su almakta, bodrum katta ve diğer
katlarda bulunan mekânların bir
kısmında rutubete ilişkin sorunlar
yaşanmaktadır. Belgede çoğunlukla, yapılması talep edilen onarımın
mevcuda uygun olması istenmekte,
bazı kısımlarda ise, oluşan sorunlar
nedeniyle detay ve malzeme değişikliği yapılmasının düşünüldüğü
anlaşılmaktadır.
Söz konusu 1883 tarihli keşif
defterinin cephe onarımlarına
ilişkin bölümlerinden, o dönemde
sarayın ana binasının cephelerinde taş değişimini gerektirecek
düzeyde bozulmaların olduğu

anlaşılmaktadır. Belgede motifli
taşlardan bazılarının hasarlı ve
kırılarak dökülmüş olduğu belirtilmiştir. Taş kısımların yanı sıra, arka
cephelerde de sıvalı yüzeylerin ve
sıva ile oluşturulmuş pervaz, silme
gibi mimari elemanların hasarlı
olduğu anlaşılmaktadır. Sarayın taş
cephelerinin belgenin hazırlandığı
dönemden önce de yağlıboya ile
boyanmış olduğu, ancak bazı kısımlar hasarlı olduğundan boyanın
yenilenmesine ihtiyaç duyulduğu
görülmektedir.

3.1.1. Hasarlı Taşların
Onarımında Kullanılan
Yöntem ve Malzemeler
Belgenin Mabeyn Dairesi tamiratı
ile ilgili bölümünde ön, yan ve
arka cephelerdeki hasarlı taşların
onarımının, Malta taşından örneğine uygun olarak imal edilen motif, silme ve benzeri süslemelerin
taşçı tarafından zeminde yuvalar
açıldıktan sonra yerine göre kurşun, kenet, zıvana veya çimento ile
monte edilerek yapılması istenmektedir. Daha sonra eski boyanın
kabarmış yerleri kazınıp yeniden
macunlanarak üç kat yağlıboya
yapılacaktır (Şekil 5):

Arşiv belgeleri merhum Mimar Ziya Beyoğlu tarafından okunmuştur. Kendisine şükran borçluyum; son düzeltmeler için ise Müjde Boztepe ve
Ali Gözeller’e teşekkür ederim.

1
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Şekil 5. 1883 tarihli keşif defterinin Mabeyn Dairesi tamiratına ilişkin kısmında yer
alan, Mabeyn Dairesi cephelerinde yapılacak onarıma ilişkin maddeler (BOA, Y.E.E. 273).

“Mezkûr dairenin harici vechinde vaki som taşından kabartma
ve mütenevvi ornato ve silme vesair
donanmasından bazan harap ve şikest
olup dökülmüş mahallerinin tamiri
zımnında taşçı marifetiyle zemininde
yuvalar açılarak malta tomruğundan
emsaline müşabi surette ornato ve
silme vesair donanmalarının imaliyle
küşad olunacak mezkûr yuvalara icabına göre kurşunlu zıvana ve çimento
vasıtasıyla rabt ve taliki ve bilcümle
atik boyasının kabarmış yerleri kamilen kazınıp yeniden macunlanarak
zirde muharrer mecmu mesaha-i
sathiyesinin rubu miktarına müsavi
olan pencere vesair boşlukları minha
olunmayarak korkuluktan pabuç üzerine kadar bilcümlesine üç kat yağlı
boya tılası.”2
Tûlen
118,18
17,16
27,70
51,10

Arzen
18,60
10,50 deniz ciheti
9,50
18,60 Dolmabahçe
ciheti
18,60 zahrı ciheti

110,95
Sathan
5655, 60
79178,16

14

Mabeyn Dairesi ile aynı cephe
özelliklerine sahip olan Harem Dairesi deniz cephesinde de Mabeyn
BOA,
BOA,
4
BOA,
5
BOA,
6
BOA,
2
3

Y.E.E.
Y.E.E.
Y.E.E.
Y.E.E.
Y.E.E.

Şekil 6. 1883 tarihli keşif defterinin Divan Mahalli
tamiratına ilişkin bölümünde, Muayede Salonu arka
cephesindeki onarımlara ilişkin kısım (BOA Y.E.E. 273).

Dairesi için belirtilen yöntem ve
malzemelerle onarım yapılması
istenmektedir:
“Mezkûr dairenin deniz ciheti vechi donanmasından bazı harap ve sakat
olup dökülmüş ornatoların Mabeyn
Dairesinin harici tamiratı hakkında
olan evsaf ve eşkâle muvafık surette
tamir ve tersimi ile bil cümlesine üç
kat yağlı boya tılası.”3
Camlı Köşk için de benzer yöntemle onarım yapılması istendiğinden, bu dönemde Camlı Köşk’ün
cephelerinin de macunlu ve boyalı
olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. Bu kısımda cephe onarımında taş değişiminden bahsedilmemektedir:
“Kasr-ı mezkûrun harici vechinde
kabarmış boyaları kazınıp ve icabı
vecihle macun tamiri ve bilcümle iki
kat yağlı boya tazelenmesi.”4
Belgede, sarayın sıvalı cephelerinin onarımında kullanılacak malzeme ise; çimento, horasan ve ketenli
halis harç olarak tanımlanmıştır.
Hasarlı mimari elemanların onarımının mevcuduna uygun olarak
yapılacağı belirtilmiş ve ön cephede kullanılması istenen macun
ve yağlıboya yerine badana yapılması istenmiştir. Örneğin Mabeyn
Dairesi’nin arka cephesinde:
“Mezkûr dairenin arka ciheti

273 s. 8, Mabeyn Dairesi Tamiratı.
273, s. 19, Harem Dairesi Tamiratı.
273, s. 9, Camlı Köş k Tamiratı.
273, s. 8, Mabeyn Dairesi Tamiratı.
273, s. 16, Divan Mahalli Tamiratı.

bir kısmının birununda fersude ve
kabarmış olan rubu derece sıva ile bazı
silme saçak ve kafa tahtası ve arkitrav ve kabartma ince sütun ve silme
pencere pervazlarının horasan ve keten
ve çimentolu halis harçla salıncak ve
icabına göre müteallik iskele vasıtasıyla devşirme olarak tamir ve termimi
ve bilcümle üzerine iki kat beyaz ve
rengamiz badana tılası”5 (Şekil 5).
Muayede Salonu (Divan Mahalli) arka cephesinde:
“Mahall-i mezkûrun zahrı ciheti
birununda fersude fersude kabarmış
olan rubu derece sıva ve bazı silme ve
saçak ve kafa tahtası ve arkitrav ve
kabartma ince sütun ve silme pencere
pervazlarının horasan ve keten ve çimentolu halis harç ile salıncak ve icabına göre müteharrik iskele vasıtasıyla
devşirme olarak tamir ve tesviyesi ile
bil cümlesi üzerine iki kat beyaz ve
rengamiz badana tılası”6 (Şekil 6).
Aynı dönemde, Saltanat ve
Hazine Kapısı’nda ise, cephelerde
macun, boya ve sıva tamirleri ile
demir kapı kanatlarının boyanması
ve üzerindeki altın varak kaplamanın tamirine gerek duyulduğu
anlaşılmaktadır:
“Kara cihetiyle Dolmabahçe
meydanına nazır saltanat kapılarının tarafeyninde vaki… kule vesair
teferruatı vecihlerine macun ve bazı
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mahallerinde sıva tamiriyle bil cümlesi üzerine iki kat yağlı boya tılası.”7

3.1.2. Mermer Yüzeylerin
Temizliği
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki
1883 tarihli belgeye göre mermer
temizliği ‘kösele taşı8 ile ağartmak’
suretiyle yapılacaktır. Bu yöntemin
yapı içinde ve dışındaki mermer
yüzeylerin yanı sıra yapının dış kısmındaki mermer sütunların temizliğinde de kullanılması istenmiştir.
Örneğin Mabeyn Dairesi’nde:
“Mezkûr avluların bil cümle frenk mermeri döşemeleriyle saltanat kapılarının
dâhil ve hariçlerinde marmara mermerinden döşeme ve kademe ve binek
taşlarının kavsele ile ağartılması.”9
Muayede Salonu’nda:
“Mezkûr saltanat kapısının harici
pişgahında mermerden mamul sahanlık
ve merdiven kademelerinin kösele taşı
ile ağartılması”10 (Şekil 7).
Harem Dairesi’nde Muayede
Salonu’nun iki tarafında bulunan
terasların döşeme temizliğinde:
“Divan mahallinin ittisalinde vaki
taraçanın mermer döşemelerinin
bilcümle derz tamiri ve kösele ile
ağartılması.”11
Camlı Köşk’teki temizlikten de
aşağıdaki şekilde bahsedilmiştir:
“Camekân mahallinde vaki havuz
mermerleri ile tarik cihetindeki kezalik
mermer sütunların kavsele taşı ile
ağartılması.”12

3.2. Saltanat Kapısı’nda 1906
Yılında Yapılacak Onarıma ait
Keşif Belgesinde Taş Onarım
Yöntemlerine İlişkin Bilgiler
Mimar Ekrem tarafından 1906 yılında Saltanat Kapısı’nda yapılacak
onarıma ilişkin hazırlanan ön keşif
belgesi, anıtsal kapının o dönemdeki koruma sorunlarıyla onarım malzeme ve tekniklerine ilişkin bilgiler
içermektedir. Belgeye göre, kapının
mermer ve mermer olmayan kısım-

Şekil 7. 1883 tarihli keşif defterinin Divan Mahalli (Muayede Salonu) tamiratına ilişkin
bölümünde Muayede Salonu girişindeki sahanlık ve merdivenlerin mermer temizliğine ilişkin
kısım (BOA Y.E.E. 273).

larındaki taş motifler, saçak ve silme gibi taş elemanlardan bir kısmı
zaman içinde yerlerinden oynamış,
bir kısmı ise düşerek kaybolmuştur.
Anıtsal kapının mermer kaplamalı kısmı haricinde; düşmüş ve
yerlerinden oynamış olan motifli
taşların taşçı kalemiyle soyularak
“piyasada bulunabilecek herhangi
nevi Marsilya taşı” ile aslına uygun
olarak değiştirilmesi, motifsiz taşlardan da hasarlı ve düşme tehlikesi
olanların çıkartılıp kenet, zıvana
ve kurşun kullanılarak onarılması
istenmektedir. Mermer ve somaki
taşlar ise, yine öncekine benzer
şekilde Marmara mermeri ile Darıca
çimentosu, kurşun, kenet ve zıvana
yardımıyla değiştirilecek, daha
sonra da kösele taşıyla temizlenecektir13 (Şekil 8):
Ebniye i Seniyye inşaat ve tamiratına mahsus keşfi evvel defteridir.
Keşif numerosu 214
“Dolmabahçe Saray-ı Hümayunu tramvay caddesine nazır kebir
saltanat-ı seniyye kapusu tamiratı
Saltanat-ı seniyye kapusunun tarafeynindeki mevcut dört adet kulelerin
siperler ile her iki tarafında mermer
aksama kadar imtidad eden mukavvez
kısmın saçak, silme.... çiçek, şapka ve
sair tezyinatı mürur-ı zamanla yerlerinden oynamış ve bazı da düşerek zayi
olmuş bulunduğundan işbu taşlar taşçı
kalemi vasıtasıyla ihtiyaca nazaran
mevkiye göre 0,10-0,15-0,20 santimetre derinliğinde soyularak piyasa-

da mevcudu bulunabilecek herhangi
nevi… Marsilya taşından müceddeden
bilimal… mahallerine vazı ve muhtac-ı
tamir bulunan bilcümle taş kesme ve
düz kaplamaların çürükleri çıkartılarak tamiri ve sukut tehlikesi melhuz
bulunanların dahi mahallerinden
çıkartılarak kenet zıvana ve kurşun ile
ve icab eden kavaide riayet suretiyle
mahallerine vazı.
Mermer ve somaki aksamı:
Mezkûr kapının tarafeyninde
mermer ve somaki taşları kısmen
yerlerinden oynamış ve kısmen dahi
zayi olmuş olduğundan emsali misillü Marmara tomruk mermerinden
saçak, silme, şapka, müzeyyen çiçek
ve düz taşları imal edilerek imtizaçlı
bir surette Darıca çimentosu harcı ile
şerbet, zıvana kenet ve kurşun izabesiyle mahallerine vaz edilecek ve işbu
ameliyatın ikmalinden sonra mermer
aksamı pomza ve kavsele taşıyla
perdah edilecektir.
Yüzde ondan fazla olmakla masarifi gayrimelhuz olunması.
9 Mart 1322,
Ekrem.”

3.3. Saltanat Kapısı’nda 1911
Yılında Yapılacak Onarıma ait
Keşif Belgesinde Taş Onarım
Yöntemlerine İlişkin Bilgiler
Mimar Vedat Bey, Sultan Mehmed
Reşat (1909-1918) döneminde, 1909
yılında saray yapılarının onarımından sorumlu “Sermimar”, yani
Mimarbaşı olarak tayin edilmiştir.

BOA, Y.E.E. 273, s. 12, Camlı Kö şk tamiratı.
Kösele taşı: Mermer parlatmakta kullanılan kum taşı (Kaynak: Türkçe/Osmanlıca-İngilizce Redhouse Sözlüğü). Belgelerde kavsele ya da kösele şeklinde yazılmıştır.
9
BOA, Y.E.E. 273 s. 8, Mabeyn Dairesi Tamiratı.
10
BOA, Y.E.E. 273, s. 17, Divan Mahalli Tamiratı.
11
BOA, Y.E.E. 273, s. 19, Harem Dairesi Tamiratı.
12
BOA, Y.E.E. 273, s. 9, Camlı Kö şk Tamiratı.
13
MSHHA. E.I.336, “Dolmabahçe Saray-ı Hümayunu tramvay caddesine nazır kebir saltanat-ı seniyye kapusu tamiratı.”
7
8
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Şekil 8. 1906 yılında Saltanat Kapısı için hazırlanan ön keşif belgesi
(MSHHA. E-I 336).

Şekil 9. Dolmabahçe Saray-ı Hümayunu tramvay caddesine nazır Saltanat
Kapısı’nın tamir keşfi, 1911 (MSHHA E.I. 494).
14

Bu dönemde, 2. Abdülhamit’in saltanatı
boyunca yoğun bir kullanımı olmayan sarayın, tekrar hazır hale getirilmesi için birçok
bölümünün onarımı gerekmiştir.
Mimar Ekrem tarafından 1906 yılında
onarım keşif belgesi düzenlenen Saltanat
Kapısı için, 1911 yılında Mimar Vedat Bey de
bir keşif hazırlamıştır.14 Belgeden, keşfin hazırlandığı dönemde Saltanat Kapısı’nın hem
taş kısımlarının hem de demir döküm kapı
kanatlarının koruma sorunları olduğu anlaşılmaktadır. Motifli taşlardan büyük bir kısmı
yerlerine ahşap takozlar ve çiviler ile monte
edilmiştir. Kapı kanatları şakulünde değildir;
kurşun çatının ve kapı, pencere doğramalarının onarıma ihtiyacı vardır.
Belgede, derz onarımıyla döşeme ve
süpürgelik onarımında da çimento kullanılacağı belirtilmektedir. Cephelerin mermer
olmayan kısımları taraklanarak, mermerler
ise arap sabunu ve fırça ile yıkanarak temizlenecektir (Şekil 9). Keşfin taş onarımına
ilişkin kısmı şöyledir:
İnşaat ve ameliyatın nevi
Dolmabahçe Saray-ı Hümayunu tramvay caddesine nazır saltanat kapusunun tamir keşfidir.
“Kapunun mermer aksamının tamiri
Kapu binasının üzerindeki oymaların kısmı
azamı vaktiyle ağaç takozlar ve çiviler ile yerlerine takılmış olduğundan bunlardan bir kısmı düşmüş bir kısmını geçen sene yine ......... etmiştik.
Mütebaki oymalardan metaneti olmayanlar
çıkarılıp çimento kurşun kenet zıvana gibi yerine
göre intihab olunacak metin bir usul ile talik edilecektir. Noksan olanları da sabıkı veçhiyle ikmal
edilecektir.
Badehu umum mermer aksam siyah sabun
ve sert fırça ile yegan yegan her tarafı mükemmel
surette yıkanacaktır. Derzler çimento ile mükemmel surette tamir edilecek ve renkli aksam da
bozulmayacak surette cila edilecektir.
İskele ve masarif-i sairesiyle beraber
Mermer olmayan aksamın tamiri
Mermer olmayan aksam kâmilen tarak kalem
ile temizlenecek bozuk ve eksik taşlar tamir ve
icabına göre tecdid edilecektir.
Derzler tamir edilecek ve badehu bir yağ iki
kat macun ve üç kat yağlı boya ile boyanacaktır.
İskele ve masarif-i saire dâhildir” (MSHHA
E.I. 494).
Aynı dönemde hazırlanan bir diğer keşiften
Hazine Kapısı’nın da Saltanat Kapısı ile benzer
koruma sorunlarının olduğu ve Saltanat Kapısı
için belirtilen malzeme ve yöntemlerle onarılmasının istendiği tespit edilmiştir (Batur 2006).

MSHHA. E.I. 494, “Dolmabahçe Saray-ı Hümayunu tramvay caddesine nazır saltanat kapusunun tamir keşfi.”
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4. Değerlendirme
İncelenen belgelerde motifli taşların aşınması, yer yer kırılması ve
dökülmesi cephelerle ilgili başlıca
koruma sorunu olarak kaydedilmiştir. Taş yüzeyler üzerindeki, günümüze az da olsa kalabilen macun
ve boya tabakalarının 1883 yılı ve
öncesinde de var olduğu anlaşılmaktadır. Sıvalı cephelerde, kesme
taş kısımlara benzer biçimde, zarar
görmüş ve dökülmüş kısımlar ile
badana tabakasında hasarlar olduğu kaydedilmiştir. Söz konusu 1911
tarihli belgede, Saltanat Kapısı’ndaki motifli taşların büyük kısmının,
yerlerine ahşap takozlar ve çivilerle
monte edildiğinin belirtilmesi; önceki belgelerde kaydedilen koruma
sorunlarına yönelik onarımların
uygun yöntemlerle yapılamadığını
ya da muhtemelen geçici önlemlerle çözümlenmeye çalışılmış olabileceğini düşündürtmektedir.

Şekil 10. Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısı bahçe cephesi.

Taş Değişimi
Belgelerde, cephe taşlarının
onarımında motifli taşların biçim
değişikliği yapılmadan, yapıdaki
örneğine uygun olarak imal edileceği belirtilmiş; yeni imal edilen
taşların montajında, yerine göre
kurşun, zıvana ve çimento kullanılması istenmiştir.
İki bin yılında yapılan bir araştırmada ana binanın cephelerinde
maktralı kireç taşları (küfeki), riyolitik tüfler, mermerler, pembe tüfler,
Malta taşları ve trakitik tüfler (yalnızca Muayede Salonu’nda) olduğu
tespit edilmiştir (Yüzer vd., 2000).
Burada ele alınan 1883 tarihli
belgede, ana binada değiştirilecek
motifli taşların yerine konulacak
olanların Malta taşından imal edilmesi istenmiştir. Halen mevcut olan
Malta taşlarının, yapının özgün
dönemine ait olabileceği gibi, geçmiş onarımlar sırasında da eklenmiş
olması mümkündür (Şekil 10, 11).
Saltanat Kapısı’nda günümüzde mermer kısımların dışında kalan bölümde maktralı kireç taşları

15

Şekil 11. Sultan V. Mehmet Reşat (1909-1918) döneminde Yıldız Sarayı’ndan nakledilen eşyaları
belgelemek için çekilmiş bir fotoğrafta, taş kısımlar üzerindeki kabarmış boyalar görülebilmektedir (Kaya, 2006).

(küfeki), trakitler, Trieste kum taşları ve pembe tüfler bulunmaktadır
(Yüzer vd., 2000), (Şekil 12). Diğer
1906 tarihli belgede, taş değişimi
için kullanılan “piyasada bulunabilecek herhangi nevi Marsilya taşı”
terimi ile belirli bir taş cinsinin
tanımlanıp tanımlanmadığı kesin
olarak bilinememektedir. “Marsilya taşı” terimi, Dolmabahçe Sarayı
Saat Kulesi’ne ilişkin onarım belgelerinde de geçmektedir. Saat

Kulesi restorasyonu kapsamında
yapılan araştırmalarda, bu terimin
kulenin cephelerinde bugün de
yaygın olarak bulunan gri kireç taşı
için kullanıldığı düşünülmüştür.15
Sarayda 1950’li yıllardan sonra
yapılan onarımlarda cephe taşlarının değişiminde küfeki taşı tercih
edildiğinden, cephelerde bu taşın
yoğunluğunun arttığı bilinmektedir.
Farklı dönemlerde yapılan onarımlarda çok sayıda taş değişimi

J. Be şkonaklı, M. Boztepe, Dolmabahçe Sarayı Saat Kulesi Restorasyonu kapsamında yapılan araştırmalar, 2007-2008.
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Şekil 12. Mabeyn Dairesi’nin kara tarafındaki binek kapısında mevcut Malta taşları

Şekil 13. Muayede Salonu deniz cephesinde
sütun arkalarında raspa edilmemiş kısımlarda
görülebilen macun ve boya tabakaları

yapılmış olması nedeniyle, sarayın
ilk yapıldığı dönemde cephelerdeki
farklı cinsteki taşların dağılımı ve
yapının belirli kısımlarında belirli
taş türlerinin tercih edilip edilmediği gibi hususlar net bir biçimde
bilinememektedir.

Taş Temizliği
İncelenen 1883 ve 1906 yıllarına ait
belgelerde mermer yüzeylerin temizliğinin kösele taşı ve ponza taşı
ile perdahlanarak yapılması istenmiş, 1911 yılına ait belgede ise arap
sabunu ile fırçalanarak yıkanması
istenmiştir. Belgelerde, 1906-1911
yılları arasında mekanik yöntemle
mermerlerin kirinin temizlenmesi
yönteminden, kimyasal temizlik
sayabileceğimiz yıkama yöntemine
geçildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca
1911 yılına ait belgede, mermer
dışındaki taşların yüzeylerinin taraklanarak temizlenmesine ilişkin
bilgiye, ilk kez rastlanmaktadır.

Derz ve Sıvalar
Sarayda 1883 yılı ve sonrasında
yapılan onarımlarda çimentonun
yaygın olarak kullanıldığı tespit
edilmiş; aynı yıl sıva onarımında
kullanılacak malzemeler; çimento,
horasan ve ketenli halis harç olarak
tanımlanmıştır. Daha sonraki 1906
yılı onarımında, değiştirilen taşların
çimento şerbetiyle yerine yerleştiril-

Şekil 14. Muayede Salonu deniz cephesi duvarı üzerinde,
dönem onarımlarına ait tarak izleri ve raspa edilmemiş
kısımlarda mevcut macun ve boya tabakaları

mesi, 1911 yılında ise derzlerin yine
çimento ile yapılması istenmiştir.
Cephelerin onarımda çimento kullanımı Cumhuriyet Dönemi’nde de
devam etmiştir. Örneğin 1942 yılına
ait bir belgede, Saltanat Kapısı
kulelerinin düz satıhlarında raspa
neticesi meydana gelen bozuklukların 500 dozajlı çimento harcıyla
tamir ve ıslahından bahsedilmektedir (Beşkonaklı, 2010).

Cephe Taşları Üzerine Yapılmış
Olan Macun ve Yağlıboya
Muayede Salonu deniz cephesinde raspalanmamış kısımlarda
hâlâ mevcut olan (Şekil 13, 14, 15)
macun ve yağlıboyaların, dönem

Şekil 15. Muayede Salonu deniz
cephesinde raspa edilmemiş kısımlarda sütun üzerinde mevcut
macun ve boya tabakaları

onarımlarında aynı tür malzeme ile
tamir edilmesi istenmiştir. Cephelerdeki boyanın 1950’lere kadar
zaman zaman onarılarak korunduğu belgelerden tespit edilmektedir.
Saraya ait 1959 yılına ait
belgelerden; taşların üzerindeki
yağlıboya ve macun tabakasının çoğunlukla çatlamış ve yapraklanmış
olması nedeniyle raspa edilmesine
ve yumuşak ve kolay bozulabilir
olarak nitelendirilen, kötü durumdaki Malta ve Trieste taşlarının
küfeki taşı ile değiştirilmesine karar
verildiği; bu kararın Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek
Kurulu’nun da onayı ile uygulandığı anlaşılmaktadır (Boztepe, 2000).
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5. Sonuç
Günümüze kadar çok sayıda onarım geçirmiş olan Dolmabahçe
Sarayı yapılarının korunmasında
bilimsel araştırmalarla birlikte,
arşiv belgelerinin de ulaşılabilir
olması ve araştırılması büyük
önem taşımaktadır. Başbakanlık

Osmanlı Arşivi’nde bulunan,
Dolmabahçe Sarayı’na ilişkin
birçok belge son yıllarda tasnif
edilmiştir. Bu belgeler üzerindeki
araştırmaların ilerlemesi ile saraya
ilişkin daha doğru bilgi edinilmesinin, yapılacak koruma çalışma-

larına büyük katkısı olacaktır.
Prof. Dr. Ahmet Ersen yer
aldığı bilimsel araştırma ve tez
çalışmalarıyla sarayların koruma
çalışmalarına önemli katkılarda
bulunmuştur. Kendisi her zaman
şükranla anılacaktır.
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THE STONE CONSERVATION AND A RESEARCH ON THE EFFICACY OF
THE WATER REPELLENTS FOR THE CONSERVATION
ABSTRACT
Turkey is a rich country with having a variety of cultures. These cultures can be seen by the help of
historical structures coming up to now. It our our responsibility to save these structures for the next
generations by considering the principles. The stone conservation science and the applications have not
a long history in our Turkey. The stone conservation technologies have been still developed in all over
the world. Because, the successful treatment applications depend on the various factors. These works
need for multidisiplinear professions. And more over, to get succesful results, it is required to share the
documentation of the pre works and experiments.
In this article, the resarches which are conducted for determining the efficacy of the protective
chemicals used for the volcanic tuffs in laboratory conditions are presented.

Doğal Taşlarda Koruma ve Koruyucu
Kimyasalların Etkinliğinin İrdelenmesi
Sevgili meslektaşımız Prof. Dr. Ahmet Ersen, restorasyon ve malzeme bilim dalları arasında bir köprünün kurulmasında öncülük
etmiş, disiplinlerarası çalışmaların başlatılmasına katkı sağlamıştır. Malzeme ve Koruma alanında birçok değerli çalışmaları
birlikte ürettik. Bu makalenin çıkarıldığı doktora tezinde de, birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığımız meslektaşımızı erken
kaybetmenin verdiği acıyı bir nebze olsun hafifletmek ve anmak adına, bu yayını paylaşmayı arzu ediyoruz.

SEDEN ACUN ÖZGÜNLER
EROL GÜRDAL*

1. Giriş
Taş koruma; iklimsel bozulma
ortamında ve endüstri kentinin kirli
atmosferinde ayrışan ve bozunan
doğal yapı taşlarının; pullanma,
kavlanma, kırıntılanma, yapraklanma şeklindeki yüzey erozyonlarının
engellenmesini ya da durdurulmasını amaçlayan önlem ve işlemlerdir. Taş koruma kavramı, ilk olarak
Avrupa’da Sanayi Devrimi ile ortaya
çıkan, gün geçtikçe daha da önem
kazanan bir kavramdır.
Sanayinin gelişmesi ile birlikte,
fabrikalardaki zehirli gazların yol

Taş koruma, ilk olarak
Avrupa’da Sanayi
Devrimi ile ortaya
çıkan, gün geçtikçe
daha da önem kazanan
bir kavramdır.
açtığı hava kirliliği, asit yağmurları,
don olayları, vb. etkenler, yüzlerce
yıl ayakta kalabilmiş tarihi yapıları
hızla tahrip etmektedir. Bu faktörler,
özellikle dış cephede kullanılan doğal taşların hızla bozulmasına neden
olmaktadır. Tarihi belge niteliği
taşıyan detayları içeren doğal taşların

korunması, eski taş işçiliğinin de
artık yok olmaya başladığı göz önüne
alınırsa, özellikle büyük önem arz
etmektedir. Doğal taş malzemede
meydana gelen bozulmalarda ana
etkenler; fiziksel, kimyasal, biyolojik
olarak sınıflandırılmaktadır.
Taş koruma yöntemleri bir dizi
çalışmayı kapsamaktadır. Temel
amaç, mevcut taşı çıkartmadan bazı
özelliklerini iyileştirerek yerinde muhafaza edebilmek, yani taşın servis
ömrünü uzatabilmektir. Bu amaçla,
taşın durumuna göre önce yüzey
temizliği, sonra gerekli durumlarda
sağlamlaştırıcı-su itici kimyasallarla
sağlamlaştırma ve koruma uygulaması yapılmalıdır.

2. Koruyucu Kimyasalların Etkinliği Hakkında Literatür
Taş koruma çalışmalarında, sağlamlaştırıcı ve su itici özellikli çeşitli kimyasallar kullanılmaktadır.
Bozulma derinliğine bağlı olarak,

bazen tek başına su itici özellikte olanlar, bazen de her iki grup
kimyasalla işlem yapılmaktadır.
Taş koruma tarihine bakıldığında

ilk olarak sağlamlaştırıcı ürünlerin
imal edildiği görülmektedir. Daha
sonra bulunan su itici özellikli
koruyucu kimyasallar, ABD ve

* Doç. Dr. Seden ACUN ÖZGÜNLER; İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Yapı Malzemesi Birimi, e-posta: acunsed@itu.edu.tr; Prof. Dr. Erol GÜRDAL,
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık Bölümü, e-posta: erol.gurdal@izu.edu.tr, gurdale@itu.edu.tr
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Avrupa’da ilk olarak 20. yüzyılın
ortalarında ticari olarak piyasaya
girmiştir; 1980 sonlarında ortaya
çıkan emülsiyon su iticiler ise,
solvent (organik çözücü) esaslı su
iticilere alternatif olarak gösterilmiştir. Ancak, bu ürünlerde solvent esaslı ürünlerde olduğu kadar
derin penetrasyon sağlanamamıştır (Charola, 2001). Bu emülsiyonlar, solvent esaslı su iticilerin
zararlı çevresel etkileri nedeniyle
1980’lerin sonunda kullanılmaya
başlanmıştır (Kober vd., 1995).
Çeşitli çalışmalar neticesinde, su
ile seyreltilebilen bu kimyasalların
nemli ortamlarda penetrasyon
derinliğinin arttığı ve granit gibi az
boşluklu taşlarda daha iyi performans gösterdiği görülmüştür.
Diğer yandan, donma-çözülme
döngülerine karşı solvent esaslılara
göre daha düşük bir performans
elde edilmiştir.
Solvent esaslı su iticiler polimerizasyon derecelerine göre
farklı performans gösterebilir. Bu
çalışmada, emülsiyon tipi su iticilerin taşın nem miktarından çok
etkilendiği ve iyi bir performans
gösterebilmeleri için, taşın kuru
olması gerektiği ortaya çıkmıştır.
Su iticilerle koruma; tuğla türü
malzemelerde başarılı sonuçlar
verirken, kireçtaşı, kumtaşı gibi
malzemelerde taşın yapısına bağlı
olarak değişmektedir. Özellikle
tüflerde farklı türlerde kil bulunması
nedeniyle kimyasalların penetrasyon
yapma problemleri ortaya çıkmakta,
bu nedenle de çoğu zaman başarı
sağlanamamaktadır. Bu tür taşlarda
etil silikat ile yapılan sağlamlaştırma
uygulamasından sonra solvent esaslı

su iticiler kullanıldığında daha fazla
başarı elde edildiği belirtilmektedir.
Hatta bu uygulamada 8 yıl süren
atmosfer koşullarına dayanıklılık
deneylerinin sonucunda, hâlâ korumanın etkinliğini sürdürdüğü görülmüştür (Bruchertseifer vd., 1996).
Koruyucu kimyasalların başarısı,
uygulanacak taşın cinsine olduğu
kadar, uygulama tekniğine de bağlıdır. Laboratuvar ortamında kılcal
yolla emdirme tekniğinin, fırça ile
sürme ve spreyleme yöntemine göre
daha etkili olduğu görülmüştür. Ancak bu teknik, in situ uygulamalarını
fırça ile sürme ve spreyleme tekniği
kadar iyi simülize edememektedir
(Matteoli, 1993).
Silikon esaslı su iticilerin, performanslarına bağlı olarak en az beş,
en çok on beş yıl süreyle etkinliğini
sürdürdüğü çeşitli yayınlarda belirtilmektedir (Matteoli, 1993). Ancak
son değerlendirmelerde, tuğla
cephelerdeki su itici uygulamaların
performansının otuz altıncı yıl sonunda da devam ettiği görülmüştür,
(Wendler vd, 1991).
Yapılan birçok deneysel çalışma
sonucunda, silikon esaslı ürünlerin UV ışınlarından etkilenmediği
tespit edilmiştir. Bu ürünlerde,
dış hava koşullarında performansın azalması, su itici uygulanan
yüzeyde hidrofil partiküllerin
birikmesi ile oluşan aşınma sonucunda olmaktadır; bu da, yağmur
sularının yüzeye doğrudan basınçlı
bir şekilde gelmesi ile uzun zaman
içinde oluşabilecek bir problemdir.
Bu durumda bile taşın dış yüzeyindeki su iticilik birinci yılın sonunda
1mm’lik katmanda azalacak, ancak,
daha derinlerde su itici özellik

devam edecektir. Sekiz yıl süren
atmosfer koşullarına dayanıklılık
deneylerinde, bu ürünün propiloktil silan ve metil-oktil siloksan
beraber kullanıldığı durumlarda,
silan esaslı ürünlerin, siloksanlara
göre daha uzun süre iyi performans
gösterdiği tespit edilmiştir; benzer
bir sonuç da, yapay yaşlandırma
için kullanılan VENUS simülasyon
cihazından elde edilmiştir (Wendler
vd., 1997). Sağlamlaştırıcı ve koruyucu uygulamaları çevresel koşulların oluşturduğu bozulma etkilerini
tamamen engelleyemez, ancak bu
hızı yavaşlatılabilir. Bu konuda ilk
olarak 1990’larda oluşturulan disiplinlerarası işbirliği ile, sağlamlaştırıcı ve koruyucu uygulamalarından
sağlanabilecek teknik beklentiler
aşağıdaki dört temel ölçüte dayandırılmıştır:
1- Doğal taş yüzeyinin estetik
olarak korunması,
2- Koruyucu yöntemlerin etkin
olması ve dayanıklılığının önemi,
3- Yerinde uygulanabilirlik,
4- Ekolojik taleplere uyumluluk,
Lukaszewicz, Rossi Manaresi, Useche, Bianchetti, vd. gibi
konuyla ilgili uzman araştırmacılar, silisli taşların konservasyon
çalışmalarında; Wacker firmasının
etil silikat cinsi OH 100 adlı ürünü
ile siloksan esaslı Wacker H’nin
birlikte kullanımından başarılı
sonuçlar elde etmişlerdir. Literatür
araştırmasının sonucunda elde
edilen görüş ve bilgiler; bu çalışma kapsamında yapılan koruyucu
kimyasalların seçimi, uygulama
yöntemi ve çıkan sonuçların değerlendirilmesi gibi konularda yol
gösterici olmuştur.

yöntemlerinin etkinliğini araştırmak
üzere malzemeye kimyasal sürülmeden önce yapılan tüm, fiziksel, mekanik ve mikro yapıyla ilgili deneyler, kimyasal sürüldükten sonra da
aynı koşullarda yapılmış ve sonuçlar
karşılaştırılarak her grup kimyasal

için etkinlik faktörü oranları (TEI, %)
bulunmuştur.

3. Deneysel Çalışmalar
Kimyasal çalışmalar od taşı (riyodasitik tüf) olarak bilinen volkanik tüf
cinsi taşlarda yapılmıştır. İstanbul
Eminönü’nde bulunan Ahi Çelebi
Camii’nden taş örnekleri alınmış
ve deneylere hazır hale getirilmiştir. Kimyasalların ve uygulanma

* TEI: Treatment Efficiency Index: Uygulamanın Etkinlik Faktörü,
** Wtr=İşlem görmüş fiziksel değer (Treated); Wuntr=İşlem görmemiş fiziksel değer (Untreated).

TEI* =

Wtr-Wuntr**
x 100 ,
Wuntr

(%) formülü ile hesaplanmıştır.
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Ahi Çelebi Camii’nden
Alınan Tüf Örnekleri
1. Grup örnekler: Tek başına solüsyon su itici (BS 290) sürülenler
(AC-WR1),
2. Grup örnekler: Tek başına emülsiyon su itici (SMK 1311) sürülenler
(AC-WR2),
3. Kimyasal sürülmeyen (Untreated) örnekler-kontrol örnekleri:
(AC-UNTR).
Su itici kimyasallar, iki döngü
olarak örnek taşın altı yüzeyine de
sürülmüş, 15 dk. beklendikten sonra
iki döngü olarak tekrar uygulanmıştır. Son işlemden 15 dk. sonra
iki döngü olarak bir daha sürülmüş,
örneklerin kimyasalı daha fazla emmediği görüldüğünden, işlem sonlandırılmıştır. Bu örnekler, dört hafta
kapalı bir ortamda bekletilmiştir.

3.1. Kimyasalların Fiziksel
Özelliklere Olan Etkinliği
Od taşı örneklerinde fiziksel özellik

Şekil 1(a-b).
Laboratuvar
ortamında
kimyasal
uygulaması.

deneyleri olarak; kılcal su emme,
atmosfer basıncında su emme,
birim hacim ağırlık, özgül ağırlık ve
porozite deneyleri TS 699 standardına uygun olarak yapılmıştır.
Kimyasallar sürülmeden önce ve
sonra, aynı örneklerde tekrarlanan
fiziksel özellik tayini deney sonuçları karşılaştırmalı olarak Tablo
1’de verilmiştir.
Su Buharı Geçirgenlik
Deneyi Sonuçları
Bu deney, AC örneklerinde kimyasal sürülmeden önce ve sonra
aynı sıcaklık ve nem ortamında, bu
örneklerin ağırlıkları tartılarak ya-

pılmıştır. Deney sonuçları karşılaştırmalı olarak hesaplanmıştır.

3.2. Kimyasalların
Mikro Yapıya Olan Etkinliği
Kimyasalların içyapıdaki etkilerini
anlamak için ince kesit analizleri
ile XRD ve SEM-EDS analizleri
yapılmıştır. İnce kesit örneklerde
içyapıda oluşan kimyasal jel (SiO2
jeli) polarize mikroskop yardımıyla
hareli görüntüler şeklinde minerallerin üzerini örtmüş ya da boşluklarını sarmış olarak tespit edilmiştir
(Şekil 2a-b, 3a-b). Tek başına su
itici sürülen örneklerde SiO2 oranı
%70-80 civarında bulunmuştur.

Tablo 1. Kimyasalların, örneklerin ﬁziksel özelliklerine etkisi
Tanım

AC-WR1 (BS290)

İlk

İlk

İlk

İlk

Son

Son

Son

N

Sk

Sh

dh

Sk

Sh

Sh

dh

(g/m2√dak)

(%)

(%)

(g/cm3)

(%)

(%)

(%)

(g/cm3)

Son

303,1

8,0

17,2

2,13

29,5

1,2

2,6

2,15

±5,0

±0,001

±0,002

±0,005

±2,0

±0,001

±0,002

±0,003

AC-WR2

285,3

7,9

16,91

2,12

33,16

2,5

5,4

2,13

(SMK 1311)

±5,0

±0,008

±0,09

±0,05

±2,0

±0,003

±0,005

±0,05

N: Kılcallık katsayısı, Sk: Kütlece su emme oranı, Sh: Hacimce su emme oranı, dh: Birim hacim kütle.
Tablo 1’deki değerler kimyasalların etkinliğinin irdelenmesinde kullanılmıştır.

Tablo 2. AC örneklerinin su buharı geçirgenlik direnç katsayıları
Tanım

Örnekler

Kimyasaldan Önce Buhar

Kimyasaldan Sonra

Geçirgenlik Direnç Katsayısı

Buhar Geçirgenlik Direnç

Katsayısı

Katsayısı

Artış Farkı (%)

Buhar Geçirgenlik Direnç

WR1

3AC1

50

55

WR1

WR1

3AC2

46

48

%8

WR1

3AC3
Ortalama

50

53

48±2,0

52±3,0

WR2

4AC1

61

68

WR2

WR2

4AC2

58

60

%8

WR2

4AC3
Ortalama

60

66

60±1,0

65±4,0
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3.3. Kimyasalların Uzun
Dönem Performanslarının
Belirlenmesi
Konservasyon amaçlı kullanılan
kimyasalların uzun dönem performansları hakkında bir tahminde
bulunabilmek için, ASTM E-2167
standardında da önerilen bazı
eskitme deneyleri yapılmıştır.
Bunlar; ıslanma-kurumaya, donma
çözülmeye, tuz kristallenmesine
dayanıklılık gibi hızlandırılmış
eskitme deneyleridir. Bu deneyler,
AC örneklerinden hazırlananlar üzerinde yapılmıştır. Eskitme
deneylerinden bozulmadan çıkan
örnekler üzerinde, tekrar fiziksel ve
mekanik özellik testleri gibi kontrol
deneyleri yapılmış; buna göre
eskitme deneylerinden ne kadar
etkilenildiği ortaya konulmuştur.

Şekil 2a-b.
AC-WR1
örneğinin SEM
görüntüleri
(a). 1000x

(b). 3500x

Şekil 3a-b.
AC-WR2
örneğinin SEM
görüntüleri

(a). 1000x

(b). 3500x

3.3.1. Islanma-Kuruma
Etkilerine Dayanıklılık
Deneyi Sonuçları
Islanma-kuruma etkilerine dayanıklılık deneyi, diğer eskitme
deneyleri arasında malzemeye en
az zarar veren deney olmuştur.
Bazı çevrimlerde, örnekler ardışık
olarak tartılmış, ilk günkü duruma göre ağırlık değişimleri yüzde
olarak hesaplanmıştır. Deney sonunda tekrar su emme ve ultrases
hızı ölçümü deneyleri yapılarak
veriler ilk sonuçlarla karşılaştırılmış, değişimler yüzde olarak
hesaplanmıştır. Islanma-kuruma
etkilerine dayanıklılık deneyi 30
çevrim yapıldıktan sonra, aynı
örneklerde su emme ve ultrases
hızı ölçümü tekrarlanarak kimyasalların etkinlik faktörlerindeki
(TEI) kayıp oranları hesaplanmıştır. Bu değerler, karşılaştırmalı
olarak Şekil 4 ve 5’de gösterilmiştir. Örneklerin fiziksel özelliklerindeki TEI değişim oranları,
ıslanma-kuruma deneyinden önce
ve sonra bulunan etkinlik faktörü
değerlerinin farkları alınarak hesaplanmıştır. Örneklerin mekanik
özelliklerindeki (eğilme ve basınç
dayanımı) TEI değişim oranlarının
hesaplanmasında, ıslanma-kuruma deneyinden önce kimyasal
sürülmeyen (UNTR) örneklerin
eğilme ve basınç dayanımı değer-

Şekil 4. Islanma-kurumanın fiziksel
özelliklere etkisi

Şekil 5. Islanma-kurumanın mekanik
özelliklere etkisi

Şekil 6. Donma-çözülmenin fiziksel özelliklere
etkisi

Şekil 7. Donma-çözülmenin mekanik
özelliklere etkisi

leri göz önüne alınmıştır. Eskitme
deneyinden önceki değerlerle daha
sonra bulunan eğilme ve basınç
dayanımı değerlerindeki değişimler yüzde olarak hesaplanmış ve
grafiklerle gösterilmiştir.

rılmış; dayanımlardaki düşüşler kimyasal etkinlik faktöründeki değişimler olarak değerlendirilmiştir. Şekil 6
ve 7’de, bu değerler altışar örneğin
ortalamaları alınarak gösterilmiştir.
Donma-çözülme etkisine dayanıklılık deneyi, emülsiyon su itici
kullanılan örneklerde daha etkili
olmuştur. Bu kimyasalın su emme
deneyinde gösterdiği performans
(etkinlik değeri) %79 azalmıştır.
Performans düşüşlerine rağmen,
kimyasal sürülen örneklerin sürülmeyenlere göre çok daha iyi durumda oldukları görülmüştür.

3.3.2. Donma-Çözülme
Etkilerine Dayanıklılık
Deneyi Sonuçları
Donma-çözülme etkilerine dayanıklılık deneyleri, toplam 30 çevrim
olarak yapılmıştır. Bu deneylerde de,
ıslanma-kuruma deneyindeki gibi
önceki ve sonraki değerler karşılaştı-
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3.3.3. Tuz Kristallenmesi
Etkilerine Dayanıklılık
Deneyi Sonuçları
Tuz kristallenmesi etkilerine dayanıklılık deneyi toplam 20 çevrim
yapılabilmiştir. Deney sırasında
örneklerin ağırlıkları tartılmış ve
değişimleri hesaplanmıştır. Bu
deney sonunda, kimyasal sürülmeyen tüm AC örnekleri 15.
çevrimde parçalanmış; aynı örneklerin yüzeyindeki koyu kahverengi
bölümlerin içi önce boşalmış,
sonra parçalanmıştır. Tuz kristallenmesi etkilerine dayanıklılık
deneyinden sonra, tekrar edilen

Şekil 8. Tuz deneyinin fiziksel özelliklere etkisi

Şekil 9. Tuz deneyinin mekanik özelliklere etkisi

su emme, ultrases hızı ve mekanik
özellik deneylerinin sonucunda
elde edilen değişim oranları (TEI)
Şekil 8 ve 9’da toplu olarak gös-

terilmiştir. Tuz kristallenmesine
dayanıklılık deneyi, kimyasalların
etkinlik faktörlerine en çok tesir
eden deney olmuştur.

4. Genel Değerlendirme ve Sonuç
Konservasyon çalışmaları, Eminönü’ndeki Ahi Çelebi Camii’nden
alınan od taşı örnekleri üzerinde
yapılmıştır. Yapıdan alınan bozuk
taşlar üzerinde, yalnızca su itici,
emülsiyon ve solüsyon tipi kimyasalların kullanılması durumunda
oluşan etkiler araştırılmış ve dayanıklılık özellikleri irdelenmiştir.
Bu çalışmada, silikatlı volkanik
tüf türü taşların konservasyonunda, R. Rossi Manaresi (1993), L. A.
Useche (1990) gibi birçok uzman
tarafından silikat esaslı taşlarda
kullanılması önerilen silan/siloksan esaslı ürünler tercih edilmiştir.
E. De Witte’nin bir çalışmasında
(De Witte, 1993) belirttiği, tüflerin
konservasyonunda sağlamlaştırıcı
yerine tek başına su itici kullanımının daha faydalı olacağı görüşünü
irdelemek amacıyla, su itici ürünlerin tek başına uygulandığı örnekler
de hazırlanmıştır.
Konservasyon çalışmaları için
yapıdan alınan od taşları, en az
altışar örnek olmak üzere; birinci
grup kimyasal sürülmeyen, diğer iki
grup farklı kimyasallar uygulananlar olmak üzere toplamda üç grupta
hazırlanmıştır.
Konservasyon uygulamalarının
taşların fiziksel özelliklerine olan
etkilerini araştırmak için yapılan
su emme davranışına ilişkin tüm
deneyler, aynı örnekler üzerinde
kimyasal sürülmeden önce ve sonra

Ahi Çelebi Camii’nden
alınan bozuk od taşı
örnekleri üzerinde,
yalnızca su itici,
emülsiyon ve solüsyon
tipi kimyasalların
kullanılması durumunda
oluşan etkiler araştırılmış
ve dayanıklılık özellikleri
irdelenmiştir.
tekrarlanmış olduğundan, kendi
aralarında değişim yüzdeleri hesaplanabilmiştir.
F. Zezza ve N. Garcia Pascua
(Zezza ve Pascua, 1996), kimyasal
uygulamaların fiziksel özelliklere etkisi hakkında yaptıkları bir
çalışmada, silan-siloksan esaslı
ürünlerin taşın birim hacim kütlesini %1,1–2,2 oranında arttırdığını,
su emme değerlerini ise %80–90
azalttığını bulmuşlardır. Bu sonuçlar, elinizdeki çalışmada elde edilen
verilerle paralellik göstermektedir.
Konservasyon uygulamalarının
uzun dönem atmosfer koşullarındaki performansları hakkında bilgi
sahibi olabilmek için, laboratuvar
ortamında tek parametreli eskitme
deneyleri yapılmıştır. Eskitme deneyleri, sonuçların karşılaştırılabilmesi için yaklaşık 30 çevrim olacak
şekilde düzenlenmiştir. Sonuçta en

yıkıcı eskitme deneyi tuz kristallenmesi ile donma-çözülme etkilerine
dayanıklılık deneyleri olmuştur.
Islanma-kuruma etkilerine dayanıklılık deneyi ise, diğer eskitme
deneyleri arasında, malzemeye en
az zarar verici olanıdır.
Ağırlık değişimleri, donma-çözülme etkilerine dayanıklılık deneyi
sırasında da çok farklılık göstermemiştir. Kimyasal sürülmeyen
örneklerin su emme oranı, eskitme
deneyi sonunda AC örneklerinde
%15 artmıştır. Bu artışın, ıslanma-kuruma deneyinde bulunan
artıştan fazla olması, donan suyun
taşın bünyesinde oluşturduğu
iç gerilmeler ile açıklanabilir. Su
emme deneyinde kimyasal sürülen
örneklerin koruma özellikleri çok
değişmiştir. Özellikle tek başına
WR2 sürülenler en çok etkilenen
grup olmuştur. A. E. Charola’nın
(Charola, 2001) bir çalışmasında
belirttiği gibi, emülsiyon tipi su
iticiler solvent esaslı olanlara göre
daha düşük performans göstermiştir. Eskitme deneyi sonunda yapılan
ultrases hızı ölçümleri ise, daha
farklı sonuçlar vermiştir.
Islanma-kuruma ve donmaçözülme etkilerine dayanıklılık
deneyleri sonucunda, kimyasal
sürülmeyen örneklerde su emme
değerlerinde belirgin bir değişiklik
olmaması, örneklerin bu deneylerden hiç etkilenmediğini düşün-
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dürtse de, ultrases hızı değerleri
oldukça farklı bulunmuştur. Bu örneklerin az oranda su emmesi, suda
yer değiştiren ve şişen kil parçacıklarının boşluklara girerek tıkaması
sonucunda olmuştur. Kimyasal
sürülenlere göre daha yavaş kurudukları için de ağırlık değişimleri
belirgin olmamaktadır.
Tuz kristallenmesine dayanıklılık deneyi, en yıkıcı eskitme deneyi
olmuştur. Bu sonuç, taşın içyapısına
giren tuzun, kristallenme sonucu
çok büyük iç gerilmelere yol açtığını
ve dolayısıyla kimyasal sürülmeyen,

emme kapasitesi fazla olan örneklerde daha etkili olduğunu göstermiştir.
Kimyasal sürülmeyen örnekler 15.
çevrim sonunda parçalanmıştır. En
başarılı sonuçlar, yalnızca WR1 sürülen örneklerde bulunmuştur. Tuz
deneyinden çıkan örneklerin ultrases
değerlerinde fazla bir fark görülmemesine, kil hareketlerinin ve tuzun,
örneklerin içyapısında kristalleşerek
doldurmaya yol açmasının neden
olduğu düşünülmektedir.
Konservasyon çalışmalarının
genel bir sonucu olarak, WR1
uygulaması, gerek fiziksel özel-

liklerin geliştirmesi bakımından,
gerekse eskitme deneylerine karşı
performansın korunması açısından en başarılı uygulamadır. En
çok performans kaybı ise, WR2
uygulanan örneklerde olmuştur.
Sonuç olarak, solvent esaslı su iticiler daha iyi penetre oldukları ve
silikatlı içyapıyla daha iyi uyuşarak makro boşlukların bir kısmını
doldurduklarından; su, nem veya
tuz gibi faktörlerden daha az
etkilenmiş, dolayısıyla yapılan tüm
deneylerde başarılı sonuçlar elde
edilmiştir.

dayanıklılık deneylerinin de yapılmasında yarar vardır. Ancak, atmosfer
ortamında yapılacak uygulamanın en
az beş sene takip edilmesi gereklidir.
Od taşında yapılan konservasyon
uygulamasının, volkanik tüfler için
bir örnek çalışma olması bakımından

yarar sağlayacağı görülmektedir.
Konservasyon uygulamalarının başarısının; önce taşın cinsine, daha sonra
da korumada kullanılacak ürünlerin
türüne, uygulama tekniğine, penetrasyon kabiliyetine ve dayanıklılığına
bağlı olduğu unutulmamalıdır.

5. Öneriler
Bu makalede, od taşı cinsi volkanik
tüflerin koruma çalışmalarında farklı
tipte su iticilerin kullanımı ve etkileri,
laboratuvar ortamında yapılan tek
parametreli deneyler ile irdelenmiştir. Ancak bundan başka, çok
parametreli olan atmosfer koşullarına
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AN EVALUATION RELATED WITH MATERIAL LEGENDS PREPARED FOR
HISTORICAL MONUMENTS
ABSTRACT
In this study, material analysis studies were produced in documentation of various historical monuments
examined under the scope of Restoration Project and Traditional Building Materials lectures conducted in
Gebze Technical University, Architecture Department, Post Graduate Program in order to form a common
language in display techniques used in legends. Suggestion material legend was developed after examination
of the samples obtained from İstanbul Cultural Assets Conservation Boards archives and suggested legend
was presented on a sample structure.
The study was limited by material analysis and therefore period, deterioration, etc. analysis were left
outside the scope. In order to examine the legends of all analyses presented to protection Conservation
Boards (material, period, deterioration, etc.) and come into effect by common display techniques it will be
compliant for the related organizations in Turkey to conduct studies. This presented study is considered to
support the subject.

Tarihi Eserler İçin Hazırlanan Malzeme
Analiz Lejantlarına Yönelik Bir Değerlendirme
CAHİDE AYDIN İPEKÇİ,
E. ÖZLEM AYDIN, TUĞBA AKTUĞ*

Giriş
Tarihi eser koruma çalışmalarının
ana hedefi; tarihi yapıların özgün
plan ve cephe düzeninin, döneminin malzeme ve yapı tekniklerinin
korunarak gelecek nesillere aktarılmasıdır. Koruma çalışmaları, tarihi
eserlerin özgün mimari özelliklerini
sürdürülebildiği ölçüde başarılı
sayılmaktadır.
Koruma süreci başlıca; tarihi
araştırma, eseri tanıma-anlama-yorumlama, belgeleme, malzeme ve
sorunların teşhisi, projelendirme,
uygulama, denetim ve sürekli bakım
süreçlerinden oluşmaktadır. Bu
aşamalarda belgeleme önemli bir yer
tutmaktadır (Ersen vd., 2009). Tarihi
yapıların koruma ve onarım çalışmaları kapsamında yapılan teknik
araştırmalarda, özgün yapıda kullanılan malzeme türleri ve bozulmaların bilimsel olarak tespitine yönelik
yapılan çalışmalar oldukça önem arz
etmektedir (Angı, 2014).
Türkiye’de tarihi eserlerin belgelenmesi, projelerinin hazırlanması ve

Rölöve-RestitüsyonRestorasyon projeleriyle
birlikte Koruma
Kurullarına sunulan
malzeme analiz
paftalarında kullanılan
lejantlarda bir dil birliği
bulunmamaktadır.
Koruma Bölge Kurullarına sunulması aşamalarında uyulması gereken
mevzuat, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu’dur.
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları ile
ilgili 660 no.lu ilke kararının “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projesi
Hazırlama Esasları” kısmında; tarihi
yapıların mevcut durumunu belgeleyen çizimlerle birlikte, gerekli
görüldüğünde yapım tekniği ve malzeme kullanımı ile fiziksel durumun
değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da istenmektedir (URL1, 2014).
Bu bağlamda hazırlanan ve Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları-

na sunulan rölöveler, tarihi yapılarda kullanılan yapı malzemeleri ve
yapım tekniğini açıklayan malzeme
analiz paftalarını da içermektedir.
Ancak, bu çalışmalarla ilgili olarak
projelerde kullanılabilecek örnek bir
“lejant”, hazırlama esasları arasında
yer almamaktadır. Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon projeleriyle
birlikte Koruma Kurullarına sunulan
malzeme analiz paftalarında kullanılan lejantlarda dil birliği olmadığı,
kullanılan gösterim tekniklerinin
projeden projeye değişiklik arz ettiği
ve müelliflerin tercihleri doğrultusunda şekillendiği bilinmektedir. Lejantların çoğunlukla doku veya renk
bakımından birbirine yakın olması,
arşivlenecek bu paftaların açıklayıcı
belgeler olma özelliğini azaltmaktadır. Bu durum ayrıca değerlendirme
yapan raportör ve kurul üyelerinin
işlerini de zorlaştırmaktadır.1
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü (KUDEB) çalışma grubu, tarihi
eserlerde görülen farklı dönem izleri,
malzeme cinsleri ve bozulmalar gibi,
yapının okunabilirliğini sağlayacak
tüm tespitleri göstermek üzere çeşitli

* Yrd. Doç. Dr. Cahide AYDIN İPEKÇİ, GTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, e-posta: caipekci@gtu.edu.tr; Doç. Dr. Elif Özlem AYDIN, GTÜ Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü, e-posta: ozlemoral@gtu.edu.tr; Tuğba AKTUĞ, Mimar, GTÜ Mimarlık Fakültesi Y. Lisans Öğrencisi, e-posta: tugbaaktug@hotmail.com.
1
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarında görevli kişilerden alınan bilgi.
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lejantlar geliştirmiştir. Şekil 1’de malzemelerin tür ve dağılımını gösteren bir
tespit lejantı örneği yer almaktadır (Ersen
vd., 2009). Ancak şekildeki lejant içerikleri, her farklı tarihi esere göre yeniden
düzenlenmiştir.
Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması kapsamında yürütülecek
çalışmaların ve elde edilecek bulguların
uygulamaya konulmasında izlenecek yöntemlerin bilimsel olması gerekmektedir.
Avrupa Standardizasyon Komitesi, CEN
(Comité Européen de Normalisation/European
Committee for Standardization), 2001 yılında
kültür varlıklarını koruma çalışmalarında
bilimsel standartlara uygun çalışma yöntemlerinin kullanılması amacıyla, CEN/TC
346 başlığı ile standardizasyon oluşturma
çalışması başlatmıştır. Söz konusu çalışmanın amacı; kültür varlıklarının korunmasında kullanılan tanım ve terminolojiler,
kültür varlıklarının mevcut durumlarının
ve malzeme bozulmalarının tespiti, korumada kullanılacak olan malzemeler için
yapılacak analizler/testler konusunda bir
birlik sağlamak üzere standartlar oluşturmaktır (Böke ve İpekoğlu, 2014).
Bu çalışmada, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Anabilim

Dalı Yüksek Lisans Programı, Restorasyon
Projesi ve Geleneksel Yapı Malzemeleri
dersleri kapsamında, çeşitli dönemlerde
incelenen farklı tarihi yapıların belgeleme
çalışmalarında malzeme analiz paftaları
üretilerek lejantlarda kullanılan gösterim
tekniklerinde dil birliği oluşturulmaya
çalışılmıştır. İstanbul Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulları arşivlerinden elde
edilen örnekler incelenerek çalışma kapsamında öneri malzeme lejantı geliştirilmiş ve bu lejant, koruma grubu 2. derece
olan tarihi bir yapı üzerinde sunulmuştur.
Çalışma malzeme analizi ile sınırlandırılmış olup dönem, bozulma vb. analizler kapsam dışı bırakılmıştır. Koruma
Bölge Kurullarına sunulan ve malzeme,
dönem, bozulma vb. tüm analizlerin
lejantlarının irdelenerek ortak gösterim
teknikleriyle uygulamaya geçirilebilmesi
için Türkiye genelinde ilgili kurum ve
kuruluşlar tarafından Avrupa standartları
ile uyumlu, ortak bir çalışma yürütülmesi
uygun olacaktır. Sunulan bu çalışmanın
da konuya destek olacağı düşünülmektedir. Koruma grubu 1. derece olan tescilli
eski eserler için düzenlenecek lejantta,
malzemelerin daha ayrıntılı şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

Şekil 1. Lejant örneği
(Ersen vd., 2009).

Örnekler Üzerinden Malzeme Analizi Lejant Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurullarına sunulan projelerde
kullanılan malzeme analiz lejantları
incelenmiş, örnek olarak seçilen
projelerin2 lejantlarında kullanılan
malzemeler, yapım teknikleri, lejantın pafta üzerindeki konumu, lejant
taramaları ve renkleri, her bir proje
için ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Örnek 1 olarak adlandırılan
çalışmanın (Şekil 2) malzeme analiz
lejantında tarama kullanılmamış,
malzemeler yalnızca renklendirme
ile gösterilmiştir. Bunlar; “betonarme”, “tuğla”, “ahşap”, “mermer”,
“metal” ve “dökme mozaik kaplama” olmak üzere, paftanın sağ alt
köşesine yatay olarak sıralanmıştır.
Örnek 2 olarak adlandırılan çalışmada (Şekil 3, 4), malzeme analiz
lejantında, renklendirme ile birlikte tarama da kullanılmıştır. Pafta

2

düzeni içinde sağ tarafa yerleştirilen
lejantta; “toprak”, “ahşap”, “tuğla”, “mermer”, “cam”, “moloz taş
dolgu”, “dolgu ateş tuğlası”, “kireç
sıva”, “horasan sıva”, “Marsilya tipi
kiremit”, “çinko kaplama”, “çimento
esaslı malzeme”, “karo mozaik”,
“plastik esaslı malzeme” ifadelerine
yer verilmiştir.
Şekil 5’de planı ve kesiti verilen
Örnek 3’de, malzeme analiz lejantında, “ahşap“, “seramik”, “dökme
mozaik”, “karo mozaik”, “şap”,
“çimento esaslı sıva”, “plastik esaslı
malzeme”, “betonarme taşıyıcı eleman”, “kârgir duvar”, “ahşap konstrüksiyon” malzemeleri ve yapım
teknikleri renk ve tarama kullanılarak ifade edilmiştir. Pafta düzeni
içinde, sağ tarafa yerleştirilen lejantın tarama kutuları ve yazı boyutu
küçüktür. Cam malzeme lejantında

tarama yapılmamış, çimento esaslı
sıva ile ahşap malzeme lejantlarında
birbirine yakın renkler seçilmiştir.
Örnek 4’te (Şekil 6), malzeme
analiz lejantında sırasıyla “kârgir
duvar”, “ahşap duvar”, “ahşap
merdiven”, “ahşap döşeme”, “ahşap tavan kaplaması”, “sıva+boya
kaplama”, “karo mozaik kaplama”,
“seramik kaplama”, “şap”, “metal doğrama”, “ahşap doğrama”,
“ahşap süpürgelik”, “saç kaplama”,
“ahşap duvar kaplaması”, “Marsilya
kiremiti”, “taş süpürgelik” malzemeleri ve yapım teknikleri verilmiştir. Lejant paftanın alt tarafında üç
sıra olacak şekilde yerleştirilmiştir.
Döşeme ve tavan planlarında ayrıca
lejant verilmemiştir.
Örnek 5’de (Şekil 7, 8), malzeme analiz çalışmasında kullanılan lejantta; sırasıyla “alçı sıvalı

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarından alınan izin uyarınca, projelerdeki yapı adları ve müellif bilgileri belirtilmemiştir.
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Şekil 2a-b. Örnek 1, Planlar (Arşiv 1, 2014)

Şekil 4a. Örnek 2, Kesitler (Arşiv 1, 2014)

Şekil 3. Örnek 2, Planlar (Arşiv 2, 2014)

Şekil 4b. Örnek 2, Görünüşler (Arşiv 2, 2014)

Şekil 5a-b.
Örnek 3,
Plan ve kesit
(Arşiv 3, 2014)

Şekil 6. Örnek
4, Kesit ve
görünüşler
(Arşiv 4, 2014).
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Şekil 7. Örnek 5, Planlar (Arşiv 5, 2014).

Şekil 8. Örnek 5, Kesitler (Arşiv 5, 2014).

Şekil 9. Örnek 5, Tavan planları (Arşiv 5, 2014).

çimento”, “ahşap”, “taş”, “metal”,
PVC esaslı malzeme”, “Marsilya
tipi kiremit”, “çimento esaslı malzeme”,” karosiman”, “seramik”,
“yerinde dökme mozaik” malzemeleri ve yapım teknikleri gösterilmiştir. Lejant paftanın sağında
yer almakta olup tarama kullanılmamış, yalnızca renklendirme

yapılmıştır. Projede bulunan,
ancak plan paftasında yer almayan
malzemeler ve yapım teknikleri de
lejantta gösterilmiştir (Şekil 9).
İncelenen beş adet yapıya ait
malzeme analiz paftalarında;
Lejantların pafta düzeninde
farklı yerlere yerleştirildiği,
Yapım tekniği ve malzeme

lejantlarının birlikte kullanıldığı,
Lejantlarda kullanılan renk ve
taramalarda ortak gösterim tekniğinin bulunmadığı,
Yakın dönemde yapılan müdahaleler nedeniyle, PVC, shingle
gibi yeni yapı malzemelerinin de
lejantlarda yer aldığı gözlenmiştir.

Öneri Malzeme
Analiz Lejantı ve
Uygulama Örneği
Çalışmanın bu bölümünde,
lejant tekniği geliştirilirken
izlenilen yöntem anlatılmıştır.
Ardından çalışma konusu olarak
seçilen İstanbul İli, Şişli İlçesi,
Ergenekon Mahallesi, 57 pafta,
639 ada, 22 parseldeki 2. derece
tescilli tarihi yapı hakkında
genel bilgiler verilmiş ve seçilme
kriteri açıklanmıştır. Geliştirilen
malzeme analiz lejantı, yapının
rölövesi üzerinde sunulmuştur.

Malzeme Analiz
Lejantının Hazırlanması
Tarihi yapılarda kullanılan yapı
malzemeleri; taş, toprak, ahşap
ve maden esaslı olmak üzere
dört başlık altında toplanmaktadır. Ancak zaman içerisinde
yapıya yapılan ekler, onarım vb.
müdahalelerde, yeni yapı malzemelerinin de kullanıldığı görülmektedir. Bu kapsamda GTÜ
Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Bölümü’nde, yüksek lisans dersi
kapsamında farklı dönemlerde
rölöveleri hazırlanan yapılarda tespit edilen ve yanı sıra,
Koruma Bölge Kurullarındaki
örnek projelerin incelenmesi ile
belirlenen malzemeler, başlıklar

Tablo 1. Öneri Malzeme Analiz Lejantı Gösterimleri
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altında sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Her başlık için belirleyici bir
renk saptanmış; taş, toprak, ahşap
ve maden esaslı malzemeler Tablo
1’de; sıva, harç, alçı, beton, boya ve
kaplamalar ile plastik esaslı malzemeler vd. Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1’de yer alan “Taş esaslı
malzemeler” için “gri”, “Toprak esaslı malzemeler” için genel
olarak “kırmızı” renk kullanılmaya
çalışılmıştır. Ancak “Toprak esaslı
malzemeler” grubunda yer alan
bazı malzemelerin örnek proje
üzerindeki denemeler sonucunda,
okunabilirlik açısından farklı renk
kullanılarak ifade edilmesi uygun
görülmüştür. Örneğin “Sıkıştırılmış
zemin, döşeme vb.” gri, “Kiremit”
turuncu, “Çini, Seramik, Fayans ve
Cam” mavi renklerde gösterilmiştir. “Ahşap esaslı malzemeler” için
“kahverengi” kullanılmıştır. Karkas,
dikme, döşeme kirişi, hatıl, payanda, kuşak, boyunduruk vb. elemanlar “Ahşap taşıyıcı”; ahşap kapı,
pencere, kepenk vb. doğrama ile
ilgili elemanlar “Ahşap doğrama”;
ahşap döşeme-duvar kaplaması,
süpürgelik vb. elemanlar “Ahşap”;
kontrplak, sunta vb. elemanlar
“Ahşap yonga levha” alt başlıkları ile ifade edilmiştir. Ancak bu
açıklamalar tarihi yapının özelliklerine göre değiştirilebilir. “Maden
esaslı malzemeler” için “mor” renk
kullanılmıştır. Ancak okunabilirlik
açısından “altın ve pirinç” için açık
sarı renk tercih edilmiştir.
Tablo 2’de yer alan “Sıva” için
sarı, “Harç” için yeşil, “Alçı” için
açık turuncu, “Beton” için açık gri,
“Boya ve kaplamalar” için petrol
mavisi, “Plastik esaslı malzemeler (PVC)” için pembe renk tercih
edilmiştir. Ayrıca “diğerleri” başlığı
altında, Tablo 1’deki gri, kırmızı
ve kahverengi renkler kullanılarak, duvar kuruluşları ve döşeme
yapım tekniklerine de yer verilmeye
çalışılmıştır. Projelerde yer alan
“muhdes” ve “boşluk” ifadeleri de
bu başlık altında yer almaktadır.
Tablo 1 ve 2’deki alt başlıklarda,
belirlenen malzemelerin her biri
için farklı boyut, renk ve şekillerde
tarama yapılmıştır. Bu taramaların AutoCad programındaki hatch

Tablo 2. Öneri Malzeme Analiz Lejantı Gösterimleri

komutunda belirlenen isimleri,
kullanılan ölçekler ve açılar Tablo 1
ve 2’de “tarama isimleri” sütununda belirtilmiştir. Muhdes kısımlar
için renk belirlenmemiş, AutoCad
programına göre Plast (A:45 S:2)
taraması kullanılmıştır.
Malzeme lejantı, üç tanesi renkli, bir tanesi renksiz olmak üzere
dört farklı şekilde hazırlanmıştır.
Tablo 1 ve 2’de görüldüğü üzere A,
B ve C sütunları renkli, D sütunu
renksiz lejant taramalarını ifade etmektedir. Sınıflandırma için seçilen
renklerle hazırlanan A sütununda,
yalnızca AutoCad programındaki
solid taraması kullanılmıştır. B sütunu, A ve D sütunları çakıştırılarak

hazırlanan yöntemdir. C sütununda
gösterilen yöntem ise, D sütununda
hazırlanan taramaların renklerle
oluşturulmuş halidir.
Proje paftasında ise, lejantın
konumu sayfa düzeninin sağında
ve alt alta gelecek şekilde düzenlenmiştir (Şekil 12). AutoCad
programı kullanılarak hazırlanan
çizimler, ölçek kullanılmadığından
gerçek boyutlarında hazırlanmıştır. Bu nedenle lejantta kullanılan
tarama kutuları AutoCad üzerinde
30x50cm boyutlarında düzenlenmiş
ve kutular arasında 20cm boşluk
bırakılmıştır. Basılı pafta üzerinde
ise, 1/50 ölçeğine göre 6x10mm
boyutlarında görünmektedir.
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Şekil 10.
Yunusbey
Sokak Ana Giriş
Cephesi

Projede yer alan tüm malzemeler her paftada yer alan lejantta
gösterilmiş olup yalnızca ilgili
paftada kullanılan ve kullanılmayan malzemelere ait lejantlar
gruplandırılarak bir araya toplanmış, böylece gösterimin daha kolay
anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır (Şekil 12a-b).

Uygulama Örneği
Bu çalışma için, mekânsal kurgusu, yalın cepheleri ve zaman
içinde yapıda inşa edilmiş dönem
ekleri göz önüne alınarak, öneri
malzeme analizi lejantının denenmesi için yukarıda söz edilen,
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ergenekon
Mahallesi’nde yer alan tarihi yapı
örnek olarak seçilmiştir.
İstanbul 2 numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun
11.06.2008 gün ve 1860 sayılı kararı
ile tescil edilen ve koruma grubu 2.
derece olarak belirlenen yapının,
öncelikle genel mimari özellikleri
aktarılmış, daha sonra öneri malzeme lejantının yapı rölövesi üzerinde
nasıl uygulandığı gösterilmiştir.

Şekil 11.
Dolapdere
Caddesi Giriş
Cephesi
(Fotoğraf: Mim.
Tuğba Aktuğ Arşivi)
(a) Renkli

(b) Renksiz

Yapının Rölöve Raporu
Yapı Şişli, Dolapdere Caddesi ve
Yunusbey Sokak üzerinde yer
almaktadır. Eğimli bir arazi üzerinde bulunan yapı, üç kattan oluşmaktadır. Zemin kat atölye olarak
kullanılmakta olup bu kata inen
merdivenler kaldırılmış ve döşeme
kapatılmıştır. Birinci ve ikinci katlar
ise çok fazla müdahale görmeden
konut olarak değerlendirilmiştir,
ancak şu anda kullanılmamaktadır.
Bitişik nizam parselde yer alan
yapının iki cephesinden ayrı ayrı giriş vardır. Yapının Yunusbey Sokak
üzerindeki konut girişinin bulunduğu kuzey cephesi tek katlıdır (Şekil
10). Dolapdere Caddesi üzerinde
zemin katta atölye girişinin bulunduğu güney cephesi ise üç katlıdır
(Şekil 11).
Yunusbey Sokak üzerindeki ana
giriş, güney cephesine göre yapının ikinci katında yer almaktadır.
Giriş holü beş basamak ve ahşap bir
bölme ile ana hole bağlanmaktadır.
Bu katta iki oda ve muhdes olduğu
düşünülen bir mutfak bulunmaktadır; tavan döşemesinde iki adet

Şekil 12a-b. Birinci kat döşeme planı (Çizim: Mim. Tuğba Aktuğ)

ışıklık mevcuttur. Metal ve muhdes
bir merdivenle inilen birinci katta
oda, mutfak, duş ve hol mekânları
yer almaktadır. İkinci kata göre
daha harap durumda olan bu katta,
merdiven hizasındaki döşeme beton
ile kapatılmıştır.
Dolapdere Caddesi’ne açılan
ve diğer katlardan bağımsız olan
zemin katta; atölye, WC ve ofis
mekânları bulunmaktadır. Ofis ve
WC mekânları ile atölye arasında
kot farkı mevcuttur.
Döşeme ve tavan kaplaması
açısından incelendiğinde, yapının
genel olarak özgünlüğünü koruduğu görülmektedir. Zemin katın
atölye mekânının döşemesi beton,
WC ve ofis kısımlarının ise karo
mozaiktir. Yapının volta döşeme
olan kemer altları kapatılmış ve
sıvanmıştır. Döşeme oldukça harap
durumda olup yer yer sıva ve boya
dökülmesi vardır. Birinci kattaki
odanın döşemesi ahşap kaplama,
hol, duş ve mutfağın döşemeleri

karo mozaiktir. Bu katta da volta
döşeme kemerleri kapatılmış olup
merdiven altı betonarmedir. İkinci
katta odaların ve holün döşemeleri
ahşap kaplama, giriş holü ise karo
mozaiktir. Muhdes mutfak seramik
kaplıdır. Kapatılan volta döşeme sıva
ve boyalarında dökülme ve kabarma
meydana gelmiştir.
Kapı ve pencere doğramaları
açısından incelendiğinde, yapıdaki
pencerelerden yalnızca bir tanesinin değiştirildiği tespit edilmiştir.
Mevcut kapıların hepsi özgün olup
bazıları sökülmüştür. İkinci katta kuzey cephesindeki odanın penceresi
PVC olarak yenilenmiştir. Giriş holü
ile holü bağlayan ahşap bölmenin
kapısı ile birinci kattaki mutfak ve
banyo kapıları sökülmüştür; diğer
kapılarda darbe sonucu hasar meydana gelmiştir. Zemin kat WC kapısı
ise özgündür. Zemin kat cephesinde
metal kepenk bulunmaktadır. Ofisiteki ahşap bölmenin muhdes olduğu
düşünülmektedir.
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Lejant Uygulaması
Yapıda kullanılan malzemeler;
delikli tuğla, döşeme tuğlası (volta
döşeme), boya, çimento esaslı
kaba sıva, fayans, yerinde dökme
beton (denizlik-lento-basamak),
ahşap, Marsilya tipi kiremit, çinko
(dere kaplama), ahşap doğrama,
alçı, karo mozaik, şap, mermer,
metal (merdiven-korkuluk-kapıkepenk-putrel), cam, PVC örtü
(muşamba), PVC yağmur oluğu ve
kontrplaktır.
(a) Renkli

Paftalar renkli ve renksiz (D
sütunu) olmak üzere iki şekilde
hazırlanmıştır (Şekil 12a-b). Renkli
paftalardaki taramalarda,Tablo 1 ve
2’de C sütununda gösterilen yöntem uygulanmıştır. Lejant paftanın
sağında ve malzeme isimleri alt alta
gelecek şekilde sıralanmış, kullanılan ve kullanılmayan malzemeler
gruplandırılmıştır. İlgili paftada
kullanılmayan malzemeler renkli
sunumlardaki lejantta gri (Şekil
12a), renksiz sunumlardaki lejantta

ise (Şekil 12b) kalem kalınlıkları
azaltılarak gösterilmiştir, böylece
algıda seçicilik hedeflenmiştir.
Ayrıca az da olsa malzemelerde
görülen bozulmalara da (sıva dökülmesi ve bitkilenme) yer verilmiş,
fakat bu gösterim yalnızca bozulmanın bulunduğu ilgili paftalara
eklenmiştir. Sıva dökülmesi, boya
kabarması ve çatlama gibi bozulmaların olduğu kısımlar renkli paftalarda kırmızı çizgi ile ifade edilmiş
ve daha belirgin gösterilebilmesi

(b) Renksiz

Şekil 13a-b.
B-B Kesiti
(Çizim: Mim.
Tuğba Aktuğ)

(a) Renkli

(b) Renksiz

Şekil 14a-b.
Güney
Cephesi
(Çizim: Mim.
Tuğba Aktuğ)
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açısından kalem kalınlıkları arttırılmıştır. Renksiz paftadaki gösterimlerde ise aynı kalem kalınlığı
kullanılmıştır. Boya kabarması
olan yerler için lejantta yer ayrılmamış; renkli paftalarda kırmızı
A sütunu gösterimi

çizgi ile belirtilmiş, boya taraması
yapılmamıştır (Şekil 13a-b).
Yapının güney cephesinde
bulunan bitkilenme renkli paftada
yeşil renkli tarama ile ifade edilmiş
ve lejantta belirtilmiştir (Şekil 14a-

b). Renksiz paftada ise aynı tarama
ifadesi kullanılmıştır. Tablo 1’de
yer alan renkli A, B, C ve renksiz D
sütunlarındaki dört farklı gösterim
tekniği ise kuzey cephesi üzerinde
uygulanmıştır. (Şekil 15).

B sütunu gösterimi

Şekil 15.
Kuzey Cephesi
(Çizim: Mimar
C sütunu gösterimi

D sütunu gösterimi

Tuğba Aktuğ)
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Sonuç ve Öneriler
Bu çalışma kapsamında incelenen
örnekler ve ilgili ders kapsamında
hazırlanan çalışmalar doğrultusunda geliştirilen öneri malzeme
analizi lejantı, AutoCad programı
kullanılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan malzeme analizi lejant gösterimlerinde dil birliği sağlayabilmek
amacıyla, malzemelerde renkli
ve renksiz olmak üzere bir ifade
biçimi geliştirilmeye çalışılmıştır.
Ancak projeden projeye kullanılan
renklerde ve taramalarda farklılıklar görüldüğünden, Tablo 1 ve
2’de açıklandığı üzere A, B, C ve
D sütunlarındaki dört farklı ifade
biçimi, renkli ve renksiz olmak
üzere koruma grubu 2. derece olan
tarihi bir yapının rölövesi üzerinde
uygulanmıştır. Bu şekilde, rölöve
hazırlama çalışmalarında tek bir
malzeme analizi lejantı yerine
alternatif seçenekler sunulmuştur.
Uygulama örneği proje üzerindeki
malzeme analizi lejant gösterimleri
karşılaştırıldığında, renkli hazırlanan projelerin plan, kesit, görünüş

ve tavan planı vb. paftaların daha
anlaşılabilir olduğu görülmüştür.
Renksiz (siyah-beyaz) hazırlanan
paftalarda ise, lejantlarda kullanılan taramalarda çizgi kalınlığı ve
sıklığı ölçekli çizimlerde karışıklığa
neden olmuştur. Bu çalışmanın
farklı bilgisayar programlarında da
hazırlanarak denenmesi gerektiği,
ortaya çıkacak alternatif seçeneklerin değerlendirilmesinin standart
bir malzeme analiz lejantının oluşturulması çalışmalarında yararlı
olacağı düşünülmektedir.
Yaygın olarak kullanılan
geleneksel malzemeler için geliştirilen öneri malzeme analiz lejant
çalışmasında; sonradan yapılan
müdahalelerle yapıya eklenen
farklı ve yeni yapı malzemeleri göz
önünde bulundurularak, gösterim teknikleri konusunda öneriler
geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca
“hımış” gibi geleneksel yapım tekniklerinin yaygın olduğu ülkemiz
coğrafyasında önerilen malzeme
analiz lejantına, duvar, döşeme

gibi yapı elemanlarının malzemeyapım tekniği arakesitini açıklayıcı
gösterim biçimlerinin de geliştirilerek eklenmesi bu analizleri daha
anlaşılır kılacaktır. Ahşap türleri
veya taş çeşitlerinin birden fazla
olduğu yapılarda, belirtilmesi gereken malzemelerin öneri lejantın
ilgili yerlerine eklenerek yanlarına
açıklayıcı bilgi verilmesi, malzeme
analiz çalışmasının daha ayrıntılı
ve açıklayıcı olmasını sağlayacaktır. Koruma grubu 1. derece olan
tescilli eski eserlerde söz konusu
lejantın kullanımında malzemelerin daha ayrıntılı şekilde belirtilmesi gerekmektedir.
Koruma Bölge Kurullarına
sunulan malzeme, dönem, bozulma vb. tüm analizlerin lejantlarının
irdelenerek ortak gösterim teknikleriyle uygulamaya geçirilebilmesi
için Türkiye genelinde ilgili kurum
ve kuruluşlar tarafından çalışmalar
yürütülmesi uygun olacaktır. Sunulan bu çalışmanın konuya destek
olacağı düşünülmektedir.
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THE ADHESIVES USED FOR THE CONSERVATION AND
RESTORATION OF ON CANVAS PAINTINGS
ABSTRACT
In this study, the properties of traditional natural adhesives, water-based adhesives, synthetic and semisynthetic adhesives, which are still in use today in oil painting conservation and restoration, were considered.
Natural animal adhesives and glues which are rabbit glue, gelatin, isinglass glue and fish glue, etc. have
been used for a very long time in oil painting conservation and restoration. Water-based adhesives include
funori, rice and wheat starch. Starch is preferred in oil-painting patch making for torn areas, since it is a
widely available and cheap material. The use of synthetic adhesives has increased with the development of
chemical industry. The varities of synthetic adhesives used in oil-painting conservation increase continuously.
The most frequently used synthetic adhesives are EVA-based adhesives and Cyclododecane. Cellulosederivatives and ethers, particularly methylcellolose (MC) and carboxyl-methylcellulose (CMC), which are
called semi-synthetic adhesives, have been used since 1950’s in those works. Etylose and hydroxypropyl
cellulose (Klugel) are used. In this paper, the positive and negative properties of the adhesives often used in
oil-painting conservation are also examined.

Yağlı Boya Tabloların Koruma ve Onarımında
Kullanılan Yapıştırıcılar
GÜLDER EMRE*

Giriş
Geçmişte kullanılan yöntem ve
yaklaşımlara bakılırsa; sağlamlaştırmanın yağlıboya eserin her
katmanını etkileyebilecek işlemlerle
gerçekleştirildiği görülmektedir.
Bunlar; yapıştırma, sağlamlaştırma,
kayıpların tümlenmesi vs. şeklindedir. Günümüzde ise, her tablo ya da
sanat eseri, bütünlüğü bozulmamak
kaydıyla ele alınmalı; daha önce
yapılan uygulamalara göre, hangi
aşamada hangi yapıştırıcının uygun
olduğuna doğru bir şekilde karar
verilmelidir.
Eski eser nitelikli yağlı boya
tabloların koruma ve onarımında
günümüze dek birçok yapıştırıcı ve
sağlamlaştırıcı malzeme kullanılmıştır. Çeşitli dönemlerde koruma ve onarım geçirmiş bir tablo
üzerinde, birbirinden farklı nitelikte yapıştırma ve sağlamlaştırma
malzemesine rastlamak mümkündür. Örneğin, ünlü İtalyan ressam
Leonardo da Vinci’nin “Son Akşam
Yemeği” freskinin boya tabakasının
koruma ve onarımının, dönemlerine göre; balmumu, tutkal, reçine ve

Yağlı boya tabloların
koruma ve onarımında
günümüze dek, çok
sayıda doğal ve sentetik
sağlamlaştırıcı malzeme
kullanılmıştır.
gomalak ile yapıldığı tespit edilmiştir. On dokuzuncu yüzyıla kadar,
yağlı boya tabloların onarımında
boya tabakasının kabaran ve pul
pul dökülen yerlerine, bu kısımların
yüzeyden tamamen alınıp kayıp
alanların yeniden boyanması şeklinde bir işlem uygulanmıştır.
Eski kaynaklar incelendiğinde,
restoratörlerin; farklı destek ve
tablo materyallerinin, değişik kalınlıklardaki boya filmlerinin ve farklı
katmanlar arasındaki yapışkanlık
özelliklerinin, olası problemlere
karşı değişik sağlamlaştırma (konsolidasyon) teknikleri gerektirdiğini
bildikleri görülmektedir.
On yedinci yüzyılda İsviçreli doktor ve kimyager Theodore de Mayerne (1573-1654-55), deri üzerine
yapılan resimlerin/tabloların sağlamlaştırılması için farklı tariflere dikkat
çekmiş, özellikle de keten tohumu

(bezir yağı) ve haşhaş yağı gibi kuruyabilir yağları, hayvansal tutkalları
ve günümüzde de sıklıkla kullanılan
mersin balığı tutkalını listesine eklemiştir. Alman eczacı ve restoratör
Friedrich Lucanus’un (1793-1872)
restorasyon üzerine 1842’de yayımladığı kitabından, o dönemde pasta/
macun kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Lucanus aynı zamanda tutkal karışımları, kuruyabilir yağlar ve doğal
reçinelerle de denemeler yaptığından bahsetmektedir (Stoner, 2012).
Yüzey temizliğinde yeni bir çığır açan
Bavyeralı kimyager Max Joseph Von
Pettenkofer (1818-1901), bozulmuş
boya ve vernik tabakasını tablonun
yüzeyinden almak veya sağlamlaştırmak için kopal balsamını önermiştir
(Bomford vd., 2004). Alman sanat
tarihçisi ve konservatör Büttner
Pfanner Zu Thal’in (1859-1919),
uzun çalışmalar sonucunda elde ettiği ve “Phoebus” olarak adlandırdığı
karışım, restoratörler tarafından on
dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru
kullanılmaya başlanmıştır. Terebentin, limon yağı, kopal-balsamı,
vazelin ve elemi reçinesinden oluşan
bu karışım, kalkan boya tabakasının
sağlamlaştırılması ve yapıştırılmasında kullanılmıştır (Stone, 2012).

*Yard. Doç. Dr. Gülder EMRE, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Genel Koruma ve Onarım
Anabilim Dalı, e-posta: gulder.emre@gmail.com.
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Balmumu, on sekizinci yüzyılın
sonuna kadar sağlamlaştırıcı ve
koruyucu bir malzeme olarak kullanmıştır. Amerikalı ressam Charles Willson Peale (1741-1827) bu
malzemeden sıklıkla yararlanmıştır.
Balmumu ile astarlanmış yağlı boya
tablolar, 1785’te İspanya’da devlet
arşivlerinde koruma-onarım envanter ve defterlerinde listelenmiştir
(Veliz, 1998). Balmumunun, hem
sağlamlaştırma ve koruma hem de
astarlama için yağlıboya tabloların
onarımında kullanımı 19. ve 20.
yüzyıl boyunca giderek artmıştır.
Sentetik bir polimer olan polivinil asetat, 1930’lu yıllardan itibaren yapıştırma ve sağlamlaştırma
amacıyla kullanılmaktadır. Akrilik
esaslı polimer ise, 1950’de tanınmaya başlamış; yapıştırma ve sağlamlaştırma uygulamalarında 1990’ların
ortalarına doğru sık olmasa da
Aquazol kullanılmaya başlanmıştır
(Arslanoğlu, 2005).
Bazı yapıştırıcıları daha etkin
olarak kullanmak için yüksek sı-

caklık gerekmektedir. Jel kıvamdaki
tutkallar ve balmumu karışımlarının her ikisi de yüksek sıcaklıkta
sıvılaştırılarak kullanılmıştır. Ancak,
yüksek sıcaklık eserlerde bozulmalar ve yanıklar meydana getirmiştir.
Bu nedenle, on dokuzuncu yüzyılın
ortalarına kadar sıcak ütülemeden
dolayı oluşabilecek hasarlara karşı
uyarılar yapılmıştır. Bunun üzerine Lucanus 1842’de ütüleri ateşin
üzerinde değil, sıcak suda (benmari usulü ile) ısıtmayı önermiştir.
Büttner Pfanner Zu Thal, 1897’de
ütüleri su ile doldurmayı ve daha
sonra bir ateşin üzerinde kaynama
derecesine kadar ısıtmayı önermiştir. Konservatörler elektrikli ütünün
bulunuşu, düzenli ve sürekli sıcaklık sağlaması nedeniyle bu ürünleri
tercih etmişlerdir (Stoner, 2012).
Hem lokal hem de bütünsel
işlemler için başka türdeki enerjilerle ısınan cihazlar da geliştirilmiştir.
Roma’da 1930 yılında yapılan bir
konferansta; resim konservatörü
Helmut Ruhemann (1891-1973),

tasarımını elektrik teknisyeni Emil
Müller ile birlikte yaptığı elektrikli bir
spatula ve iğneyi tanıtmıştır. Balmumu ya da BEVA ile astarlamada kullanılan vakum masaları ise yirminci
yüzyılın ortalarında icat edilmiştir.
Bir eserde, pul pul dökülen
zemin veya boya tabakası, alt katmanlardaki yapışma kaybı nedeniyle düzensiz bir yapıdadır. Yüksek
sıcaklıkta, nemli bir ortam yaratılarak ve doğal yağlara BEVA 371 ilave
edilerek yüzeylere uygulanmış, bu
müdahaleler boyayı yumuşatmaya,
düzlemsel bozuklukları azaltmaya
ve eseri sağlamlaştırmaya yardım
etmiştir. Elde edilen bu karışıma
19. yüzyılda kopal balsamı ile çeşitli
çözücüler de ilave edilmiştir. Yirminci yüzyılın ortalarında Caroline
Keck ve diğer Amerikalı konservatörler yapıştırıcıları spreyleme
yöntemini uygulamışlardır (Stoner,
2012). Günümüzde ise, çok çeşitli
malzemeler ve cihazlar yağlı boya
tabloların sağlamlaştırma işlemleri
için kullanılmaktadır.

1. Kullanılan Yapıştırıcıların Özellikleri
Tablolarda koruma amacıyla
kullanılan bir yapıştırıcı, yüzeyler
arasında uzun ömürlü ve sağlam
bir yapıştırma (adezyon) sağlamalı,
aynı zamanda da kendi moleküllerinin birbirini tutması, yani
kohezyonu iyi olmalıdır. Yağlı boya
tabloların koruma ve onarımında
bu malzemeler; sağlamlaştırma,
astarlama, yama, dolgu ve bazen de
rötuş aşamasında kullanılmaktadır.
Tuvalin durumu ve dökülen kısımların boyutları uygulanacak sağlamlaştırma yöntemini ve malzemesini
belirlemektedir (Şekil 1).
Boya katmanını doğru bir şekilde yapıştırmak ve sağlamlaştırmak
için boya tabakasını oluşturan katmanların sıcaklık ve neme duyarlılık, esneklik gibi bir takım özelliklerinin tespit edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca hangi katmanlara ya da
alanlara sağlamlaştırma gerektiği
ve bu katmanların geçirgenliği ve
çözücüsüyle etkileşimi de önemlidir
(Mecklenburg vd., 2012) (Şekil 2).
Yapıştırıcıların boya tabakasında
leke bırakıp bırakmadığı mutlaka

Şekil 1.
Sağlamlaştırma
işleminin
mikroskop altında
yapılması
(Quandt, 1996)

Şekil 2. Ayrılan
boya tabakasının
yüzeye yapışması
(Soppa vd., 2011)

önceden denenmeli, boya tabakasının yüzeyinde vernik tabakası
varsa, verniğin uygulanan yapıştırıcı ve çözücüsüyle olan etkileşimi
kontrol edilmelidir. Yapıştırma ve
sağlamlaştırmada en sık yapılan
hata, kullanılan malzemenin boya
tabakasının dökülen, kabaran
kısımlarının yapıştırılması kontrol
edilirken, ürünün çözücüsünün vernik tabakasıyla olan etkileşiminin

göz ardı edilmesidir. Eğer çözücüsü
uygun bir yapıştırıcı seçilmezse,
eskiyen (kararan ve işlevini yitiren)
verniği yüzeyden alırken kullanılan
çözücüler yapıştırıcıyı da çözebilir
ve zamanla bu kısımlardan boya
tabakası tekrar ayrılabilir, hatta
dökülebilir. Yağlı boya tabloların
koruma ve onarımında, yukarıdaki
özellikler göz önüne alınarak yapıştırıcı seçimi yapılmalıdır.
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2. Yağlı Boya Tabloların Koruma ve Onarımında Kullanılan Yapıştırıcılar
2.1. Doğal Tutkallar
Hayvansal (doğal) tutkallar uzun
yıllardan beri yağlı boya tabloların
koruma ve onarımında kullanılmaktadır (Carbo vd., 2014). Hayvansal tutkallar, adezyon ve kohezyon özelliği uygun, organik esaslı
koloidal yapıştırıcılardır (Gettens
vd., 1966). Çoğu hidroskopik olup
kolaylıkla suda jel haline gelir veya
çözünür. Doğal tutkalların renkleri
şeffaf, yarı şeffaf veya opaktır; uzun
ömürlü olup boyalarda bağlayıcı olarak rahatlıkla kullanılabilir
(Gottsegen, 1993). Geleneksel
bir yöntem olan tutkal kullanımı,
yerini zamanla sentetik yapıştırıcılara bıraksa da, hâlâ güncelliğini
korumaktadır.

Tavşan Tutkalı
Tavşanın derisinden veya kemiklerinden elde edilen bu renksiz, hafif
dirençli ve düşük akışkanlıktaki
tutkal, uzun yıllardan beri yapıştırıcı
ve sağlamlaştırıcı olarak kullanılmaktadır. Esnek ve sağlam bir yapıştırıcıdır; soğuk suda şişer, yüksek
sıcaklıkta su ile jel haline gelir. Sıcak
tutkal uygulandığı yüzeyde soğurken jel formuna geçer. Jel oluştuğu
ve su zeminlere nüfuz ettiği için
tutkal hızla katı hale geçer (Masschelein-Kleimer, 1985). Seyrek konsantrasyonlarda hazırlandığında, jel
kıvamına dönüşmez, soğuk ya da
sıcak olarak kullanılabilir. Protein
esaslı bu tutkal kuruma esnasında
çekebilir ve böylece yapıştırdığı
boya tabakasında gerginlik ve stres
meydana gelebilir. Tuvalin boyutunda küçülme/çekme görülebilir ve
tutkal yüzeyi iyice temizlenmezse
zamanla boya tabakasında bozulmalar meydana gelebilir. Ayrıca
mikroorganizmalara karşı da direnci
düşüktür (Şekil 3, 4).

Jelatin Tutkalı
Jelatinin ana maddesi kemiklerde,
tendonlarda, kıkırdaklarda ve deride
bulunan kolajendir (Şekil 5). Jelatin,
kolajenin suda 80-90oC’ye kadar yavaşça ısıtılmasıyla elde edilmektedir.
Jelatin şeffaf, çok açık sarı renk-

Şekil 3. Tavşan tutkalı (Thuer, 2011)

Şekil 4. Japon kağıdı ile birlikte uygulanan
tavşan tutkalının yüzeyden alınması (Thuer, 2011).

Şekil 5. Jelatin Tutkalı (Thuer, 2011)

Şekil 6. Riddle’s Court, panel resim üzerine jelatin
uygulaması, Edinburgh, 1964 (Thuer, 2011)

Şekil 7a-b. Açık renk boya tabakasının koyulaşması

tedir (Carbo vd., 2014). İyi rafine
edilmemiş düşük kalite jelatinler,
metalik tuzlar ve diğer yabancı
maddeleri içerdiğinden konservasyonda yapıştırıcı ve sağlamlaştırıcı
olarak kullanılması önerilmez. Ilık
suda çözündüğünde sağlamlaştırıcı
olarak etkili olduğu görülmüştür.
Ilık jelatin çözeltisi oda sıcaklığında
soğutulabilir ve 75/25 oranına kadar
alkol/su olacak şekilde izopropil
alkolle seyreltilebilir. Yalnızca suda
hazırlanan çözeltiler fazla dayanıklı
olmaz, buzdolabında ancak birkaç
gün saklanabilir. Jelatin çözeltisinin
her kullanımda yeniden yapılması
önerilmektedir. Sağlamlaştırılacak materyalin durumuna göre
çözeltinin sıcaklığı, yoğunluğu ve
alkol/su oranı değişiklik gösterebilir. Bazen jelatine katılaştırıcı
ve mikroorganizma oluşumunu
önleyici olarak formaldehit katılabi-

lir, ancak bu durum kolajen moleküllerinin çapraz bağlanmasına ve
tutkalın tam çözünememesine yol
açar. Ayrıca, formaldehit zamanla
yüzeyde kullanımına bağlı olarak
kararma yapabilir. Diğer taraftan,
son yıllarda formaldehidin insan
sağlığı açısından zararları tespit
edilmiştir ve bu yüzden, konservatörler koruma uygulamalarında artık
formaldehit kullanmamaktadırlar;
jelatin de yerini zamanla sentetik
reçinelere bırakmıştır (Carbo vd.,
2014) (Şekil 6).
Jelatin güçlü bir yapışkandır ve
ılık çözelti olarak kullanıldığında
kalkan boya tabakasının yapıştırılmasında daha etkili olmaktadır.
Genellikle bölgesel olarak fırça ile
yüzeye sürülür. Tüm eserin sağlamlaştırılması için bazen de ılık jelatin
solüsyonu sprey şeklinde püskürtülür. Tutkalın boya katmanları
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Şekil 8. Mersin balığı tutkalı (Thuer, 2011)

tarafından iyice emilmesi istenirse
de, kıvamlı yapısı bir dezavantajdır.
Bir diğer dezavantajı ise, özellikle
açık renk boya tabakalarının rengini
koyulaştırabilmesidir (Şekil 7a-b).
Ayrıca jelatinin nem çekme özelliği
vardır. Yüksek neme maruz kaldığında mikroorganizma oluşumuna
yol açabilir. Kuru ortamlarda çatlar,
ultraviyole (UV) ışığına maruz kalırsa kalitesi bozulur, zamanla sararır
ve yapıştırma özelliğini yitirir. Eğer
sağlamlaştırıcı madde olarak kullanılacaksa, eserin hangi şartlarda
ve nasıl depolandığı da göz önünde
bulundurulmalıdır.

Mersin balığı tutkalı
(İsinglas)
İsinglas olarak da bilinen bu tutkal,
mersin balığının mesanesinden
çıkarılan bir çeşit proteinin kurutulmasıyla elde edilmektedir. Bu
maddeden alınan ufak parçalar
sıcak suda çözünür, elde edilen sıvı
izopropil alkol ile seyreltilip oda
sıcaklığında soğutulur (Şekil 8).
Yüksek kolajen içeriği, esnekliği,
renksiz oluşu, diğer kolajen zamklar
arasında en az çekme eğilimi bulunması ve düşük yoğunluklarda bile
çok yapışkan bir güce sahip olması
sayesinde günümüzde de sıklıkla
tercih edilmektedir (Haupt vd.,
2004). İsinglas’ın suda çözünürlüğü
çok fazladır ve seyreltik çözeltisi
sağlamlaştırıcı olarak kullanılabilir,
ayrıca uzun süre sıvı halde kalabilir.
Ancak kısa raf ömrü, fiyatının pahalı
olması, yüksek sıcaklıkta yapıştırıcı
özelliğini yitirmesi, geri dönüşümünün çok zor olması, mikroorganizmalara karşı dayanıksızlığı,
mersin balığının neslinin tükenmesi
gibi dezavantajları vardır. Bu tür
olumsuzluklara rağmen, özellikle
Doğu Avrupa ve Rusya’da halen
kullanılmaktadır (Petukhova vd.,

Şekil 9. Funori (Michel, 2011)

1993). Mersin balığı tutkalı neme
çok duyarlıdır, düşük nem oranında
saklandığında kurur ve çatlar. Bu
tutkal, daha çok esneklik kazanması
için polivinil alkol ya da gliserin gibi
yumuşatıcı maddelerle de karıştırılabilir; uygulama ılık solüsyon
olarak fırçayla yapılır. Bu madde,
yağlı boya tabloların koruma ve
onarımında; sağlamlaştırmada,
yama işleminde ve astarlamada son
yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Balık Tutkalı
Balığın kafası, kemiği ve derisinden elde edilen bir tutkaldır. Şeffaf
ve renksiz olanları tercih edilir.
Balık tutkalı, hayvan tutkalları
içinde en kalitesiz olanıdır; çok çabuk bozulur ve sürüldüğü yüzeyde
sert, kırılgan bir film tabakası oluşturur. Balık tutkalı, sıklıkla olmasa
da yağlı boya tabloların yeniden
astarlanmasında kullanılmaktadır
(Gettens v.d., 1966)

2.2. Su Esaslı (Bazlı)
Yapıştırıcılar
Pirinç ya da buğday nişastası
Pirinç ya da buğday nişastası,
yağlı boya tabloların koruma ve
onarımında; yapıştırma ve sağlamlaştırma uygulamalarında uzun
yıllardır yaygın olarak kullanılan
bir yapıştırıcıdır. Kolay bulunan ve
ucuz bir malzeme olması nedeniyle tercih edilmektedir. Farklı
bitki köklerinden değişik nişastalar
elde edilmesine rağmen nişastanın temel iki bileşeni, amiloz ve
amilopektin olan polisakaritlerdir.
Nişastanın elde edildiği pirinç ve
buğday bitkisinde bulunan protein
bileşeni gluten, saf nişasta elde etmek için çıkarılır. Buğday nişastası,
pirinç nişastasına oranla daha fazla
amiloz içerir (Masschelein-Kleiner,

Şekil 10. Funori (Thuer, 2011)

Şekil 11. JunFunori (Thuer, 2011)

1985). Ancak, selülozla birleştiğinde amilopektinin daha güçlü bir
yapıştırıcı olduğu tespit edilmiştir.
Pirinç nişastası, buğday nişastasına
göre daha iyi bir yapıştırıcıdır. Yapıştırıcı elde etmek için nişasta su
içinde pişirilir, bu esnada amiloz ve
amilopektin granülleri şişip patlayarak yapışkan bir macun oluşturur. Yağlı boya tabloların koruma
ve onarımında, nişasta macununun
pişirildikten sonra süzülüp mutlaka
fazla suyu alınmalıdır.
Bazı konservatörler, tutkal
çözeltilerine (mersin balığı tutkalı,
tavşan tutkalı, vb) hazırlanan buğday nişastasını karıştırıp lokal bir
sağlamlaştırıcı olarak ya da yama
yapıştırmada kullanmaktadırlar.
Bu yöntemle sağlamlaştırılan boya
tabakalarının görsel ve fiziksel
olarak beş yıl sonra bile değişime
uğramadığı tespit edilmiştir. Bu
yapıştırıcı, günümüzde de sıklıkla
kullanılmaktadır. Ancak, çok kalın
ya da kuru bir şekilde uygulanan
nişasta fazlasıyla sertleşip buruşarak boya tabakasının gerilmesine neden olur. Nişasta tabakası
kururken çeker ve zamanla nemin
düşük olduğu ortamlarda, nem
kaybetmeye ve tekrar çekmeye
devam eder. Mikroorganizmalara
karşı dayanıklı değildir. Nişastanın
geri dönüşümü bazen zor olabilir
ve yüzeyden alınmak istendiğinde enzim kullanmak gerekebilir
(Daniels, 1991).
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Funori
Funori, Japonya’da kullanılan
geleneksel bir yapıştırıcı olup deniz
yosunundan (alg) elde edilen, yapıştırıcı özelliği zayıf olan bir maddedir (Şekil 9). Funori, nişasta gibi
bir polisakarittir. Deniz yosunu (alg)
toplandıktan sonra temizlenir, süzülür, preslenir ve yapraklar halinde
kurutulur. Yosunun polisakkariti
(yapışkan kısmı) sıcak su kullanılarak elde edilir ve kalan kısımlar
süzülerek ayrılır. Sağlamlaştırıcı bir
malzeme olarak avantajı, yapışkanlığının düşük olması ve boya
tabakasının üzerine kalınlık yapmadan tekrar tekrar uygulanabilmesidir. Ayrıca sürüldüğü yüzeyde mat
görünür. Sağlamlaştırma amacıyla
kullanılacak funori ılık suda çözünerek kullanılır (Şekil 10). Yosunların
toplanması ve işlemden geçirilmesi
farklı farklı yöntemlerle yapılmakta, bu da kalitesinde değişikliklere
neden olmaktadır (Michel, 2011).
Günümüzde funori üzerine araştırmalar devam etmektedir ve bunların
sonucunda daha stabil özelliklere
sahip, “JunFunori” adlı bir ürün
piyasaya sunulmuştur (Şekil 11). Bu
ürün yağlı boya tabloların koruma
ve onarımında; geçici sağlamlaştırmada, yama işleminde ve rötuşta
kullanılmaktadır (Fan, 2012).

2.3. Sentetik ve
Yarı Sentetik Yapıştırıcılar
2.3.1. Selüloz Eterler
Selüloz türevlerinden olan selüloz
eterleri, özellikle metilselüloz (MC)
ve karboksil-metilselüloz (CMC),
1950’li yıllardan günümüze, yağlı
boya tabloların koruma ve onarımında, bilhassa boya tabakasının
sağlamlaştırılması ve yama aşamalarında kullanılagelmektedir.
Hidroksi-propilselülozun (HPC)
kullanımına ise, 1980’li yıllardan
itibaren başlanmıştır. HPC, hem
polar hem de non-polar çözücüler
içerisinde; CMC ve MC, yalnızca
polar çözücülerde çözünebilmektedir. Selüloz eterleri her ne kadar
çözünebilirliklerini kaybetmese
de, fotokimyasal reaksiyon ve bu
reaksiyonun ardından adezyon
kaybı söz konusudur (Oess, 1995).
Düşük adezyon, minimum parlak-

Şekil 12. Methocel 4AC (Thuer, 2011)

Şekil 13. Metil selüloz uygulamasının fırça ile
boya tabakasının yüzeyine sürülmesi (Fan, 2012)

Şekil 14. Metil selüloz uygulamasının fırça ile boya Şekil 15. Tylose (Thuer, 2011)
tabakasının yüzeyine sürülmesi (Fan, 2012)

lık ve gerginlik olmadan kuruma
özellikleri gereken durumlarda, bu
selüloz esaslı yapıştırıcılar kullanılmaktadır. Konservasyonda tercih
edilme nedenleri ise; saf selülozdan
üretilmesi, geri dönüşümlü olması,
hazırlama ve saklama kolaylıkları,
yapıştırıcı olarak istenen özellikleri
sağlamasıdır.

2.3.1.1. Metil Selüloz
Farklı akışkanlık (viskozite) ve polimerleşme derecesinde (DP) birçok
üretici tarafından değişik kalitelerde
selülozdan üretilen, non-iyonik
bir eter ürünüdür. Metil selüloz
ürünleri türüne göre güç, yoğunluk ve polimerleşme derecesinde
(DP) farklılıklar gösterebilmektedir.
Sağlamlaştırıcı olarak kullanılacak
en iyi metil selüloz çeşitleri, yüksek
saflıkta ve yapıştırıcı özelliği iyi
olanlardır. Nişasta ve jelatine oranla
daha esnek bir yapıştırıcı olan ve
piyasada Methocel A 15C ya da
Methocel A 4C (Şekil 12) şeklinde adlandırılan metil selülozlar,
günümüzde de yağlı boya tabloların koruma ve onarımında sıklıkla
kullanılmaktadir.
Düşük polimerleşme derecesi
(DP) özelliğindeki metil selüloz, 1/2
oranında suyla karıştırılarak zayıf
boya tabakalarının sağlamlaştırılmasında kullanılabilir. Yüksek polimerleşme derecesi (DP) özelliğine

sahip Methocel A 4M ya da metil
selüloz pudrasının ise, daha fazla
yapışkanlık özelliği vardır. Ancak,
yapıştırıcı olarak uygun konsantrasyonda hazırlanan yüksek polimerleşme (DP) özellikli metil selüloz
çeşitleri, bazen boya tabakasının
içine tam olarak işlemez ve parlak
bir kalıntı bırakarak kuruyabilir.
Sağlamlaştırıcının başarısı, konservatörün ilgili boya tabakası için
uygun konsantrasyonda çözelti hazırlama ve bunu hassas bir şekilde
uygulama yeteneğine bağlıdır. Bu
malzeme, boya tarafından emilmeden önce yüzeyde birkaç saniye
boyunca kurumadan kalacağından
suda dağılma eğilimi gösteren boya
tabakaları için kullanılmamalıdır.
Etil alkol ile seyreltilen metil selülozun emilimi ve kuruma süresi daha
hızlı olur. Bu şekilde hazırlanan yapıştırıcıya ve boya tabakasının altına başarılı bir şekilde nüfuz ederse,
boyanın görünümünü bozmadan
birkaç kat uygulamak mümkündür.
Metil selüloz genellikle fırçayla
uygulansa da, spreyle püskürtme
de yapılabilir (Şekil 13, 14). Bazı
konservatörler, sağlamlaştırma yapacakları bölgeye önce az miktarda
etil alkol, daha sonra metil selüloz
uygulamayı tercih etmektedirler. Bu
uygulamada eğer zamanlama doğru
tutturulamazsa, boya tabakasında
dalgalanmalar oluşabilir. Nadir de

68 MAKALE
olsa bazı boyaların renklerinde,
yine alkol ve solüsyon uygulamasının zamanlamasına bağlı koyulaşmalar olabilir. Dalgalanma ve renk
koyulaşması daha çok hazırlanan
metil selüloz çözeltisinin konsantre
(yoğun) kullanıldığı durumlarda
görülmektedir.

2.3.1.2. Karboksi metil
selüloz (CMC, Cellofas B
3500, Tylose)
Karboksi metil selüloz beyaza
yakın krem renkte, toz halinde, yarı
sentetik ve suda kolayca çözünebilir eter selüloz olan bir polimerdir.
Buğday nişastası ile karıştırılarak
yağlı boya tablolarda yama yapmakta ve yırtıkların yapıştırılmasında kullanılmaktadır. İçeriğinde
ekstra sodyum iyonunu bulundurması (Masschelein-Kleiner, 1985)
nedeniyle, sağlamlaştırıcı olarak
tercih edilmemekte, çok az kullanılmaktadır. Geri dönüşümü çok
kolay olan karboksi metil selüloz,
zamanla uygulandığı yüzeyde sararmaya neden olabilir (Şekil 15).

2.3.1.3. Etil hidroksietil
selüloz (Ethulose/ethiloz)
Günümüzde yeni yeni kullanılmaya
başlanılan ethiloz, suda çözünen
non-iyonik bir eter çeşididir. Etiloz
çözeltisi %2-4 konsantrasyonlarında, saf su ve eşit miktarda etil alkol
ile hazırlanır. Mat görünümlü ve
istenen esnekliğe sahip bir yapıştırıcı olan ethiloz, özellikle mat yüzey
görünümü gerektiren guaj boya
tabloların sağlamlaştırılmasında
kullanılmaktadır. Boya tabakasına
nüfuz ederken az da olsa renk tonunda farklılık yaratacağı için, koyu
renk boyaların üzerinde kullanılması
önerilmektedir. Etilozla sağlamlaştırma yapmadan önce, boyanın
yüzeyinde meydana gelebilecek
değişikliklerin en aza indirilmesi
ve sağlamlaştırıcının boyanın içine
iyice işlemesi için, uygulama yüzeyi
nemlendirilir. Maddenin fazlası alkole batırılmış bir fırçayla yüzeyden
uzaklaştırılabilmektedir. Ethilozun
uzun vadede nasıl tepki vereceği konusunda yapılan çalışmalar çok azdır; boya tabakası üzerinde zamanla
yaşlanmaya (aging) bağlı olarak bir
bozulma gösterip göstermeyeceği

Şekil 16. Klucel G (Thuer, 2011)

Şekil 17. Mowilith DMC2 (Thuer, 2011)

henüz bilinmemektedir. Dolayısıyla
ethiloz kullanılırken ilgili testlerin
yapılması uygun olacaktır.

(Vestergaard vd., 1996) ve renk değiştirme eğilimi nedeniyle PVA’lar
ve PVOH’lar, yerlerini akrilik
polimerlere (reçineler) bırakmıştır.
Bu yapıştırıcılar aseton, alkol veya
toluen içinde çözünmektedir.
Yüksek molekül ağırlığında olan
AYAT ve AYAF emülsiyon ve solüsyonlarının sağlamlaştırmada kullanımı çok nadirdir. Yüksek sıcaklıkta
erime özelliğinin tercih edildiği bazı
durumlarda yapıştırıcı olarak kullanılmıştır. AYAC reçinesi %2-10’luk
çözelti içinde, özellikle kâğıt ya da
mukavva üzerine yapılan yağlı boya
resimlerde; sağlamlaştırma, yama
ve astarlamada kullanılmaktadır.
Kuruduğu zaman oldukça güçlü bir
bağlayıcı olan AYAC, sprey ya da
fırça ile sürülebilir ve yüzeye parlak
bir görünüm verir; ancak zamanla
sararma eğilimindedir. Günümüzde piyasada Mowilith D50, DMC2
(Şekil 17), LD167, DHS olarak
adlandırılan bu polimer, yağlı boya
tabloların koruma ve onarımında bir
dönem astarlama aşamasında kullanılmıştır (Nicolaus, 1999). Mowilith
D50 günümüzde yaygın olmamakla
birlikte, halen yama ve yırtıkların
yapıştırılmasında kullanılmaktadır.

2.3.1.4. Hidroksi Propil
Selüloz (Klucel)
Hidroksi propil selüloz (Klucel),
suda ya da alkolde çözünen noniyonik bir selüloz eteridir (Şekil 16).
Klucel; metil, etil ya da izopropil
alkol solüsyonları başta olmak üzere
birçok polar çözücü içerisinde çözünebilmektedir. Guaj boya gibi suda
çözünen boya ve benzeri tabakaları
korumak üzere ya da çok hafif sağlamlaştırma yapılması gereken durumlarda kullanılabilir. Penetrasyon
özelliği çok az olan klucelin güçlü
bir yapışkan özelliği yoktur. Klucel
ayrıca; su içeren sağlamlaştırıcılara
karşı hassas olan su bazlı boyalarda,
özellikle mavi, kahverengi gibi koyu
renkler için kullanılmaktadır. Klucel
G ve Klucel E gibi birçok çeşidi vardır. Klucel G orta, Klucel E düşük
viskoziteye sahiptir (Anderson-Puglia-Reidell, 2009).

2.3.2. Polivinil Asetat (PVA)
Sentetik polimerler yağlı boya tabloların koruma ve onarım çalışmalarında; sağlamlaştırma, yapıştırma
ve koruma amacıyla geniş çapta
kullanılmaktadır. Polimerlerin bileşimleri, moleküler ağırlıkları, camsı
sıcaklık geçişi (Tg) gibi nitelikleri;
viskozitesini, film oluşum özelliklerini ve uzun süreli kimyasal stabilitesini (kararlılığını) belirlemektedir
(Mecklenburg, 2012).
Termoplastik bir polimer olan
polivinil asetat (PVA) konservasyon alanında 1930’lu yıllardan beri
kullanılmaktadır. Çeşitli firmalar
tarafından üretilen farklı molekül
ağırlıkta olanları (AYAA, AYAC,
AYAF, AYAT) mevcuttur. PVA’lar,
polivinil alkollerle (PVOH) karıştırılarak kullanılabilir. Asidik özelliği

2.3.3. Akrilik Emülsiyon
Reçineler
1930’lu yıllardan beri ticari olarak üretilen, PH derecesinin nötr
olması ve eskime (aging) özellikleriyle tercih edilen akrilik emülsiyon reçinelerin nüfuz etme ve
ıslanma özellikleri iyidir. Plextol D
489, Plextol B 500, Plextol D 540,
Plextol D 360 ya da Lascaux 498HV,
Lascaux 360 HV, Lascaux 4176
(Marriott, 2000) gibi akrilik polimer
emülsiyonları yağlı boya tabloların
koruma ve onarım aşamalarında;
yama, sağlamlaştırma ve astarlamada kullanılmaktadır (Nicolaus,
1999) (Şekil 18-20).
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Şekil 18: Lascaux 360HV (Thuer, 2011)

Şekil 21. Paraloid B-72 (Thuer, 2011)

2.3.4. Etil metakrilat/metil
akrilat copolimeri
(Paraloid B-72)
Etil Metakrilat ve Metil Akrilat
monomerlerinin ortaklaşa oluşturduğu bu kopolimer, yapıştırma ve
sağlamlaştırma uygulamalarında
1970’li yıllardan beri en çok tercih
edilen sentetik polimerlerden biridir.
Akrilik reçineler emici olmayan boya
katmanlarına yeniden eklenebilir ve
genellikle iki ayrı yağlı boya katmanı arasındaki adezyonu tekrar
sağlamak üzere tercih edilir. Bu
polimerler, çözücüler ile seyreltildiğinde boya katmanlarının içine iyice
nüfuz eder ve güçlü bağlar oluşturur
(Gettens v.d., 1996).
Paraloid B-72 (Şekil 21) toluen,
ksilen, ethanol ve karışımlarıyla aseton ve diaseton alkolde çözünebilir
(Koob, 1985). Daha önceki yıllarda
Paraloid B-72 hazırlanırken çözücü
olarak önerilen dietilbenzenin, buharlaşma özelliği çok düşük olduğundan reçinenin boya tabakasına
penetrasyonu uygundur. Dietilbenzen, son yıllarda bazı ülkelerde yanıcı ve kanserojen özelliği nedeniyle
yasaklanmış, yerine toluen ya da
ksilen kullanılarak çözelti hazırlanması ve bunun seyreltilmesinde de
etil alkolün kullanılması önerilmiştir.
Bu çözücülerle hazırlanan ParaloidB72’nin, hem kuruması yavaşlatılmakta hem de bu çözeltinin insan
sağlığına zararları azaltılmaktadır.

Şekil 19. Lacaux 498HV (Thuer, 2011)

Şekil 22. Yapıştırıcının spreylenmesi

Paraloid B-72, düşük oranlarda
ve bolca spreylenerek kullanıldığında, tabakanın yüzeyinde oldukça
mat bir görünüm verir (Şekil 22).
Toluen/ethanol (40/60 oranında)
karışımıyla, %2 oranında hazırlanan
Paraloid B-72 çözeltisi çok hassas
durumda ve dökülme riski olan boya
tabakasının tekrar yerine yapıştırılmasında ve sağlamlaştırılmasında
kullanılabilir. Özellikle suya dayanıksız boyalarda kullanımı önerilen
Paraloid B-72, esnek bir malzemedir; kuru hava koşullarında çatlamaz
ve mikroorganizmalardan etkilenmez. Paraloid B-72 yüksek konsantrasyonlarda kullanıldığı takdirde,
boya katmanı üzerinde parlak ve
sarımtrak bir görüntü bırakıp tabaka
oluşturabileceği gibi, bazı renklerin
görünümünü de değiştirebilir. Paraloid B-76 adı verilen n-butil metakrilat ise, Paraloid B-72’den daha
yumuşaktır ve petrol-ürünü (benzin)
çözücülerde çözünür. Zamanla hafifçe sarardığı görülmüştür.

2.3.5. EVA Esaslı Yapıştırıcılar
Etilen, vinil asetat esaslı bir sentetik
polimerdir; 1960’lı yılların sonu ve
1970’li yılların başından itibaren
yağlı boya tabloların koruma ve
onarımında, astarlama ve sağlamlaştırma yapıştırıcısı olarak kullanılmaktadır (Kronthal vd., 2003).
Oda sıcaklığında katı halde bulunan
EVA, termoplastik bir yapıştırıcıdır.

Şekil 20. Yapıştırıcının enjeksiyon ile boya
tabakasına enjekte edilmesi

Şekil 23. Beva 371 (Thuer, 2011)

Şekil 24. Yapıştırıcının fırça ile sürülmesi

BEVA 371, 375, BEVA D8 ve D8S,
Nötr Lineco, Evacon-R adlarıyla
piyasada satılmaktadır. Bu yapıştırıcılar güçlü ve esnektir, sıcak
ya da soğuk olarak kullanılabilir,
uygulama sonrasında ısı ile aktifleştirilebilir. Bir EVA türevi olan BEVA
371-375, mat boya tabakasında iyi
sonuç vermektedir (Şekil 23).
Orijinal BEVA formülü Gustav
A. Berger tarafından geliştirilmiştir
(Ploeger vd., 2015). Aromatik kokuludur; beyaz, opak bir jel halindedir. Piyasada jel olarak ya da su ile
emülsiyon (BEVA D-8, D8S) (Berger, 2000) halinde bulunur; benzen,
aseton, alkol ve toluen ile çözelti
olarak hazırlanması da mümkündür. Bu malzemenin dezavantajı ise,
yüksek ısıda [yaklaşık 1400F (600C)]
reaksiyona girmesidir.
Adezyon özelliği (yapıştırıcı gücü) çok yüksek olan BEVA
371-375’in (Bianco, 2015), tablo
ve kumaş üzerinde sağlamlaştırıcı
olarak kullanılması uzun bir geçmişe dayanır. Ilık halde uygulandığı
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takdirde, boya tabakasından ayrılan
katmanları ve dökülebilecek parçaları yapıştırılabilir. BEVA, boya
tabakasının sağlamlaştırılması aşamasında fırça ile uygulanır (Şekil 24);
ancak yapıştırıcı kururken mat ve

mumsu bir görünüm oluşur. BEVA
ısıya duyarlı olup el ütüsü ve Mylar
kullanılarak sonradan geri alınabilir.
Kalan yapıştırıcıyı çıkarmak için yüzeysel olarak çözücü solüsyonlar da
kullanılabilir (Ploeger, 2014). Yama

işleminde sıvı BEVA ya da BEVA film
kullanılmaktadır. BEVA uygulamaları, özellikle astarlama uygulaması
olmak üzere düşük basınçlı vakumlu
masa kullanılarak da yapılabilmektedir (Kronthal vd., 2003).

Tablo 1. Beva, Mowilith ve tutkalın yapıştırıcı özellikleri (Fieux, 2003)
Kriterler

Beva 371

Mowilith

Tutkal

Sulu

Hayır

Hayır

Evet

Sızdırma

Evet

Evet

Evet

Film kalınlığı

Arzu edilirse farklılaşabilir

Yapıştırmak için iki örtü gereklidir, oldukça

Spatula ile uygulanır, oldukça kalındır

kalındır
Güç

Balmumundan daha güçlüdür, film kalınlığına bağlı

Elastikiyet

Film olarak bir hayli elastik

Bir hayli güçlüdür, balmumundan daha fazla

Güçlüdür, balmumundan daha fazla

Düşük moleküler yapıda PVA, fazlasıyla

Hafif, gevrek

gevrek olduğu bilinir
Geri dönüşüm

Evet, ısı ve/veya çözücü kullanılırsa

Evet, toluol (toluen) kullanılırsa

Yeniyse çok, eskiyse daha kolay

Çözünebilirlik

Evet, hekzan, heptan veya nafta, aseton ve toluol içerisinde

Toluol (toluen) içerisinde çözünebilir

Su; aseton ve formaldehit içerisinde

zayıflar

yumuşar

Çıkarılabilirlik

Uygulama metodu ile kontrol edilir

Toluol (toluen) ile

Zor, genellikle manuel olarak

Çapraz bağlama

Testler olmadığını göstermiştir

Bilindiği kadarıyla hayır

Bilindiği kadarıyla hayır

Renk boyama

Hayır

Hayır

Hayır, ama olabilir

Teşhir performansı

Etkilenmez

Etkilenmez

Küf tutmaya ve bakteri istilasına açıktır

Nemlilik

Çok hafif

Çok hafif

Mümkün, higroskopik

Çalışma ısısı

140°F-160°F, çözücülerle soğuk uygulama ve yapıştırma

135°F

Sıcak ütü ile 120°F

Hiç rastlanmamıştır.

Bilindiği kadarıyla yoktur

Küflenmeye açıktır

Testler artan oranda çözünebilirliğe işaret etmektedir, diğer

Bilindiği kadarıyla yoktur

Sertleşir, gevrer, serbest kalır

mümkündür
Bozulma
Eskime

türlü değişmemektedir

2.3.6. Aquazol
Aquazol (Poli (2-etil-oxazoline),
1990’ların ortalarından itibaren
konservatörler tarafından sağlamlaştırıcı olarak kullanılan sentetik bir
polimerdir. Aquazol; su, etanol ve
aseton içeren pek çok polar çözücüde çözünebilir ve çeşitli moleküler
ağırlıklarda hazırlanabilir. Böylelikle
konservatör, parlaklığını, camsı
sıcaklık ve yapışma özelliklerini
kontrol edebilir. PH derecesi nötr ve
stabil bir yapıda olan aquazol; çekme yapmayan, mikroorganizma gelişimine olanak vermeyen ve toksik
olmayan bir polimerdir. Aquazolun
higroskopik özelliği bazı uygulamalar için önemli bir dezavantajken
(Arslanoğlu, 2004); Aquazol 500,
yağlı boya tabloların koruma ve
onarımında mersin balığı, tylose ve
nişasta ile belli oranlarda karıştırılarak sağlamlaştırıcı ve yapıştırıcı
olarak kullanılabilir (Şekil 25).

Şekil 25. Aquazol 50/200/500 (Poly-2-ethyl-2-oxazoline) (Thuer, 2011)

2.3.7. Elvace 40-704 (KM)
Daha önceleri adı Elvace 1874 olan
bu yapıştırıcı, günümüzde Elvace
40-704 adıyla üretilen, plastize
edilmiş bir etilen vinil asetat kopolimerdir ve İngiltere’de Vinamul 3252
adıyla satılmaktadır. Bu polimer,
çevre koşullarına karşı yüksek dayanıklılık göstermekte ve özellikle aşırı
derecede dökülmüş mat guaj boya
tabakasının sağlamlaştırılmasında
etkili olmaktadır. Eskimeye karşı
çok iyi özellikler göstermektedir.
Ancak sağlamlaştırılacak bölgenin
daha önceden etanol ile ıslatılması,
yapıştırıcının nüfuz etmesi açısın-

dan yararlıdır. Çözelti kullanım
sırasında sık sık karıştırılmalıdır.
Seyreltilmiş çözeltilerde bile yapışkanın etkisi oldukça fazladır ve
dikkatli uygulandığında parlak bir
yüzey kalıntısı bırakmaz. Gerektiği
takdirde, uygulama fazlası polimer
asetonla alınabilir.

2.3.8. Rhoplex AC-234
Plextol 500’ün yerine üretilen
akrilik bir kopolimer olan Rhoplex AC-234, iki farklı çözeltinin
karışımıyla elde edilir. A çözeltisi:
20ml Rhoplex AC-234’e 20ml su; B
çözeltisi ise 20ml asetona 10ml su
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ilave edilerek hazırlanır. A ve B çözeltileri eşit miktarda karıştırılarak
sağlamlaştırıcı olarak kullanılır.
Rhoplex karışımı genelde
bölgesel olarak fırçayla uygulanır;
kururken parlak ve esnek bir tabaka
haline gelir, kuruduğu zamansa istenilen şeffaf yapıştırıcı ve sağlamlaştırıcı özellikleri kazanır. Rhoplex
AC234’ün, dökülen boya tabakalarını tekrar yerine yapıştırmak
üzere kullanılması tercih edilir. Bu
yapıştırıcı, parçaların ya da çatlakların altına sızar. Kuruyan yapışkan
polimer çözeltisi, yüksek sıcaklığa
karşı duyarldır; mevcut boyanın
boşluklarına daha fazla yerleşmesi
için, istenilirse ütü kullanılabilir.
Bu yapışkan suya duyarlıdır;
uygulandığı alanda suyla temas
ederse şişer, fazla suda çözünür.

Non-polar organik bir solvent olan
Cyclododecane, 1995 yılından itiba-

ren kullanılmaya başlanmıştır. Eğer
uygulama yapılacak yüzeyin Japon
kâğıdı ve tutkal kaplaması (facing)
ile desteklenmesinde bir problem
söz konusu ise, cyclododecane gibi
buharlaşması düşük olan çözücüler
geçici sağlamlaştırma ve kaplama
için kullanılabilir. Cyclododecane
yüksek sıcaklıkta eritilerek kullanılır
(Brückle vd., 1999), fırçayla veya
spreylenerek yüzeye sürülebilir.
Sıcak olarak tatbik edilen cyclododecane (Nichols vd., 2002), oda
sıcaklığında süblimleşir ve kullanılan miktara bağlı olarak birkaç hafta
sonra tamamen buharlaşır. Cyclododecane, son yıllarda yağlı boya
tabloların koruma ve onarımında,
geçici sağlamlaştırma aşamasında
kullanılan bir çözücü-sağlamlaştırıcıdır (Şekil 26).

sağlaması, yapıştırılan yüzeyde
gerilim oluşturmaması, renk değişimi yapmaması ve geri dönüşümlü
olması gibi özelliklerinin bulunması
gereklidir.
Genellikle geleneksel ve modern birçok yapıştırıcı yağlı boya
tabloların koruma ve onarımında
kullanılmaktadır. Konservatör, uygulayacağı malzemenin özelliklerini
göz önünde bulundururak yapacağı
koruma ve onarım çalışmalarında
daha sağlıklı sonuçlar elde edebilir.
Ancak, kullanılacak sağlamlaştırıcı
ve koruyucunun genel özelliklerinin
ve geçmişte yapılan uygulamalarda

edinilen deneyimlerin bilinmesi
önemlidir. Bu çalışmada, geçmişte
kullanılan sağlamlaştırıcı-yapıştırıcı
malzemeler ile halen kullanımına
devam edilenler hakkında genel
bilgiler verilmiştir. Ancak kullanılmış ve kullanılmakta olan sağlamlaştırıcı-yapıştırıcı malzemelerin,
bu çalışmada bahsedilenlerle sınırlı
olmadığı açıktır. Bu nedenle kullanılacak malzemelerin nitelikleri ve
işlevlerinin yanı sıra, kullanıldıkları
zaman sağladıkları avantaj ile olası
dezavantajlarının araştırılarak, uygulama sonucundan emin olunması
önem kazanmaktadır.

Şekil 26. Cyclododecane (Thuer, 2011)

Ayrıca nispeten yumuşak olup oda
sıcaklığında jelleşebilir. Bu nedenle
boya tabakasının yüzeyinde yapıştırıcı kalmamasına dikkat edilmelidir.
Yağlı boya tabloların koruma ve
onarımında çok nadir olarak kullanılmaktadır.

2.3.9. Cyclododecane

Sonuç
Bir yapıştırıcı malzeme, uygulandığı
yüzeyler arasında uzun ömürlü ve
dayanıklı bir yapıştırma, dokuda da
sağlamlaştırma yapabilmelidir. Bu
amaçla kullanılan malzemelerin,
moleküllerinin adezyon özelliğinin
yanı sıra, birbirini tutması yani kohezyonu da iyi olmalıdır. Yağlı boya
tabloların koruma ve onarımında
bu nitelikteki malzemeler; sağlamlaştırma, astarlama, yama, dolgu ve
gerektiği zaman rötuş aşamasında
kullanılmaktadır.
Koruma ve onarım çalışmalarında kullanılan malzemelerin;
çevre koşullarına karşı dayanıklılık
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USE OF COLORANTS AND PIGMENTATION IN THE RESTORATION OF
PAPER AND TEXTILE ARTEFACTS
ABSTRACT
In this research, use of colorants in protection and repair of natural fibers was examined; experts working
in public institutions and private sector particularly located in İstanbul region were consulted and the
applications performed and materials used were assessed. As a result of the meetings held, different points
of view recorded, information obtained from written sources and the data obtained through experimental
methods are assessed together. Furthermore, silk, wool and cotton fabrics selected as natural fiber as well
as handmade paper was painted with natural and synthetic dyes and tested using experimental methods.
Some parts of the devastations observed on historical works arise from false restoration applications
and use of inconvenient materials. For this reason, to have sufficient knowledge about the applications to be
performed and the materials to be used is a fundamental necessity. It was determined that the conservators
connected within the study and repair technicians usually avoided using colorants with the concern of
performing a false application, they preferred natural materials under unavoidable circumstances and they
most usually performed coloring using tea. In certain cases, practitioners may use synthetic products as well
considering that they are natural.
Within this scope, it was revealed that coloring applications to be performed in protection and repair
works require approaches in the field of paper and in the field of textile, which approaches, are completely
different from each other and materials should be selected considering those features as well. The purpose
of this research is creating a broader point of view and a foundation for reconciliation.

Kâğıt ve Tekstil Eserlerin Onarımında Boyarmaddelerin
Kullanımı ve Renklendirme Uygulamaları
NEŞE EFE*

Giriş
Konservasyon alanında, üzerinde
çalışılan eserin görsel bütünlüğünü
korumak amacıyla sıklıkla renklendirme uygulamalarına başvurulması gerekmektedir. Tarihi eserler
üzerinde görülen tahribatların bir
kısmı hatalı restorasyon uygulamaları ve uygun olmayan malzemelerin kullanılması sonucunda
oluşmaktadır. Bu nedenle, yapılacak uygulamalar ve kullanılacak
malzemeler hakkında yeterli bilgi
sahibi olmak temel bir zorunluluktur. Bu araştırmada, doğal liflerin
koruma ve onarımında boyarmaddelerin kullanımı incelenerek yapılan uygulamalar ve yararlanılan
malzemeler irdelenmiştir.
Çalışma kapsamında; yazılı kaynaklar, çoğu İstanbul’da bulunan

Kâğıt ve tekstil
eserlerin onarımında
renklendirme
uygulamaları,
istenildiğinde geri
alınabilmeli ve eserin
belgesel değerine
zarar vermemelidir.
kamu ve özel sektöre ait kurumlarda alan taramasıyla elde edilen
veriler ve yapılan bir dizi deneyin
sonuçları birlikte değerlendirilmiştir
(Şekil 1, 2). Deneylerde pH ve tuz
ölçümü, güneş ışığıyla yaşlandırma,
asit ve baz kullanılarak işleme tabi
tutma, suda bekletme, ıslak olarak
ütüleme gibi her konservatörün kolayca uygulayabileceği yöntemlerle
malzeme hakkında temel bir fikir
edinmek hedeflenmiştir. Çalış-

mada, mevcut firmalardan temin
edilen boyanmış örnekler ile akrilik
esaslı boya ve mürekkepler, sentetik tekstil boyaları, doğal boyalarla
boyanan ipek, yün ve pamuk lifli
kumaşlar ve el yapımı kâğıt kullanılmıştır.
Çalışma kapsamında uzmanlarla
yapılan görüşmelerde, konservatör
ve onarım teknisyenleri çoğu zaman hatalı bir uygulama yapma endişesiyle boyarmadde kullanımından kaçındıklarını, renklendirme
için sıklıkla çay kullandıklarını ve
doğal malzemeleri tercih ettiklerini
belirtmişlerdir. Kimi zaman sentetik malzemeler de doğal olduğu
sanılarak kullanılabilmektedir.
Ayrıca geleneksel onarım kültürüne
vâkıf bazı uygulamacılar, zaman
zaman eserlere gerekenden fazla
müdahale etmektedirler. Bunun
sonucunda görsel bütünlük tesis
edilse bile, uygulama yapılan eserin

*Serbest konservatör ve müzehhibe; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Y. Lisans
Programı öğrencisi, e-posta: neseefe2010@yahoo.com
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Şekil 1. Görüşülen 33 uzmanın boyarmadde tercihlerinin dağılımı.

Şekil 2. Görüşülen uzmanların sektörlere göre dağılımı

(Görüşülen iki Amerikalı konservatörün tercihleri bu tabloya dâhil edilmemiştir).

orijinal özellikleri ve belgesel değeri
geri dönülmez bir biçimde değişmektedir. Konservasyon ilkeleri
açısından geçerli olan uygulama ise,
renklendirme ve gerekiyorsa desen
tamamlama gibi işlemlerin ayrı bir
yüzey üzerinde oluşturulması ve

geri alınabilecek şekilde orijinal
yüzeye aplikasyonudur.
Araştırma sonucunda koruma
ve onarım çalışmalarında yapılacak
renklendirme uygulamalarının,
kâğıt ve tekstil alanlarında birbirinden tümüyle farklı bir yaklaşım

gerektirdiği ve malzeme seçiminin
bu durum göz önüne alınarak yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırma, konu hakkında
daha geniş bir bakış açısı sağlamayı
ve bir uzlaşma zemini oluşturmayı
amaçlamaktadır.

Konservasyon Çalışmalarında Malzeme Seçimi
Ülkemizde kâğıt ve tekstil eserlerin
onarımında daha çok doğal boyarmaddeler ve geleneksel yöntemler
tercih edilmekte,1 bu alanda köklü
bir onarım geleneğine sahip olunması da etkili olmaktadır.2 Geçmişte
vakıf ve diğer resmi kütüphanelerde kitap onarımı için mücellitler
görevlendirilmiş, 19. yüzyıl başlarından itibaren de kitap tamiri için
ödenek ayrılmıştır (Sözen, 1997). Bu
köklü gelenek, eserlerin geleceğe
taşınması için önemli bir kaynak
yaratmaktadır. Ancak geleneksel
yöntemlerin her koşulda en doğ-

ru seçim olduğunu düşünmek de
doğru bir yaklaşım olmayacaktır.3
Zira metal oksidasyonu sonucunda
kurşun içeren boyalarda kararma
olabildiği, bakır içeren boyaların
kâğıtta kopma ve kırılmalara yol
açtığı, demir içeren mürekkeplerin
neden olduğu asidik oksidasyonlar
sonucunda eserlerde lekelenme ve
delinmeler biçiminde bozulmalar
oluştuğu bilinmektedir. Konservasyon alanında, bu tür problemlerden kaçınmak amacıyla uzun bir
süreden beri sentetik boyalar yaygın
olarak kullanılmaktadır.4 Kimya ala-

nındaki hızlı gelişmeler, konservatörlere göz ardı edilmemesi gereken
yeni olanaklar sunmaktadır.
Sentetik boyaların genel kullanımı Batı’da 1850’lerde başlamıştır,
ülkemizde de yüz yılı aşkın bir
süredir kullanılmaktadır (Ölçen,
1987). Buna karşılık, araştırma
kapsamında görüşü alınan konservatörlerin sentetik boyalarla yapılan
renklendirmeye çoğu zaman
olumsuz yaklaştıkları saptanmıştır.
Sentetik boyalar kimi zaman doğal
bir malzeme olduğu düşünülerek kullanılabilmekte veya temin

1
Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hülya Tezcan, 07.01.2014 tarihinde kendisiyle yapılan görüşmede,
tekstil konservasyonu alanında laboratuvar uygulamalarına İslam Eserleri Müzesi ve Harbiye Askeri Müzesi’nin öncülük ettiğini, bu gelişimde Prof. Dr. Nurhan
Atasoy’un önemli katkıları olduğunu belirtmiştir. Konu hakkında 24.05.2015 tarihinde bilgisine başvurulan Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Harbiye Askeri Müzesi’nde
tekstil konservasyonu için yapılan boya uygulamalarının, başlangıç döneminde Marmara Üniversitesi’nin işbirliğiyle yürütüldüğünü ifade etmiştir.
2
Gülbenkyan Müzesi koleksiyonları da dâhil olmak üzere birçok eski eseri restore etmiş olan MSGSÜ öğretim görevlisi ve klasik cilt ustası İslam Seçen, geçmişte
malzeme temin etmenin çok zor olduğunu, bu nedenle çeşitli bitkisel boyalar ve sulu boya kullanıldığını, kendisinin de uzun zamandır denenmiş olması nedeniyle
halen doğal boyaları tercih ettiğini belirtmiştir.
3
On yedinci yüzyılda, Nefeszâde tarafından yazılan ve Kilisli Muallim Rifât Bilge tarafından derlenen Gülzâr-ı Sâvâb isimli eserde; “jengar” adıyla bilinen ve
bakırdan elde edilen yeşil boyanın okside olarak kâğıdı tahrip ettiği, pirinç ve arap zamkıyla yapılan bir ahar çeşidinin ise zamanla dökülme yapabildiği için hattat
ve müzehhipler tarafından tercih edilmediği, kâğıt boyama yöntemlerinden biri olarak anlatılan aherlemeden sonra boyama uygulamasının doğru olmadığı dipnot
olarak belirtilmektedir (a.g.e, s. 82, 88). Jengar, İran’da halen kullanılmaktadır.
4
Konu hakkında görüşü alınan Amerikalı konservatörler Paul Hepworth, Beth Marie Szuhay ve Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Eserler Daire Başkanı Nil Baydar
da bu bilgiyi vermişlerdir. Kültür Bakanlığı İstanbul Merkez Laboratuvarı Tekstil Bölümü’nde görevli konservatör Ebru Ören, 21.01.2014 tarihinde kendisiyle
yapılan görüşmede, daha önce laboratuvarı ziyaret eden Amerikalı küratör Diana Mott’un (Yang Museum, San Francisco), ülkesinde sentetik boyaların tercih
edildiğini söylediğini belirtmiştir.
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edilen malzemenin doğal boyalarla
boyandığı sanılmakta ve sentetik
bir ürün olduğu bilinmemektedir.
Aslında konservasyon uygulamalarında önemli olan; malzemenin
doğal ya da sentetik olması değil,
kullanım alanına uygunluğu, kalitesi ve dayanaklılığıdır. Ayrıca yapılan
uygulama istenildiğinde kolayca
geri alınabilmeli, esere zarar verecek bir yan ürün oluşturmamalıdır.
Boyarmadde kullanımının yarattığı en büyük risk, akarak bulaşması
ya da orijinal malzemeyle kimyasal etkileşime girerek esere zarar
vermesidir. Diğer riskler solma,
renk değişimi ya da renk koyulaş-

Şekil 3.
Görüşülen
uzmanların
unvanlarına
göre dağılımı

ması gibi, onarımın kısa süre sonra
rahatsız edici görünmesine neden
olabilecek fiziksel değişikliklerdir
(Şekil 4). Bu amaçla yürütülen de-

neysel çalışma ve araştırmalar daha
geniş bir bakış açısı kazanılmasına
ve daha bilinçli tercihler yapılmasına katkı sağlamaktadır.

oluşturur, kimyasal bağ ve penetrasyon yapmazlar. İnorganik
pigmentler elyafla fiziksel olarak da
bağ kuramadıkları için boyama sırasında elyafa tutunması, boyaların
içeriğinde yer alan bağlayıcı maddelerle mümkün olmaktadır. Bazı
reaktif mineraller, tekstil liflerini
aşındırma ve kesme riski taşıdıkları
için boyamada kullanılmamaktadır.
Pigmentlerin özelliklerini belirleyen
etken, kimyasal yapının yanı sıra
moleküllerin biçim ve boyutlarıdır.
Erken dönem tekstillerinde birçok
pigment mineral halde bulunmaktadır (Çakan, 1999).
Yapraklarda bulunan klorofil,
doğada en çok bulunan ve canlılar üzerinde en büyük işlevi olan
bitkisel pigmenttir, ancak kalıcı bir
boyama için gereken özelliklere
sahip değildir. Bitkilerde ayrıca “ksantofil” adı verilen sarı ve
karotenimsi yapıya sahip kırmızı
pigmentler de bulunur; sonbaharda yaprakların sararmasıyla önce
klorofil kaybolur, sarı ve kırmızı
tonlar görünür hale gelir. Hayvansal pigmentlerin en önemlileri ise,
kana kırmızı renk veren hemoglo-

bin ve deriye renk veren melanindir (Büyük Larousse, 1986, c. 18).

Boyarmaddeler
Boyarmaddeler, boyanan malzemenin bünyesine nüfuz edip kimyasal
veya fiziksel olarak bağlanmak suretiyle uygulandıkları nesneyi kalıcı
olarak renklendiren maddelerdir.
Boya ve boyarmadde sözcükleri,
çoğu zaman eş anlamlı olarak kullanılsa da aslında birbirinden farklı
terimlerdir (Başer ve İnanıcı, 1990).
Tekstil ve kâğıt boyamada kullanılan gerek doğal, gerekse yapay
boyarmaddeler genellikle organik
bileşiklerdir. Bir eritken içinde
çözündürülerek kullanılan organik
boyarmaddelerin çoğu, protein
yapısında ve renk verme özelliği
olan maddelerdir. Süspansiyon ve
emülsiyon halindeki toprak boyalarla yapılan renklendirme ise, daha
çok yüzey örtücü nitelikte olup
derine nüfuz etmez.
Bütün boyalar renk verici maddeler olan pigment içerir; bunlar
türlerine göre organik, inorganik,
metal ve organometal olarak sınıflandırılır ve bitkisel, hayvansal veya
mineral kökenli olabilir. İnorganik
pigmentler suda çözülmez, ancak
çok ince bir biçimde emülsiyon
veya süspansiyon karışımlarını

Boyarmaddelerin
Elyaﬂa Kimyasal Etkileşimi
Elyaf ve boyarmadde arasındaki
fiksasyon5 işlemi, elyafın ve boyarmaddenin türüne, fiziksel ve
kimyasal özelliklerine bağlıdır.
Elyaf türlerinin değişik fiziksel ve
kimyasal özelliklerinden dolayı, bir
boyarmadde farklı elyaflarla değişiklik gösteren affinitelere6 sahiptir.
Boyarmadde molekülünün yapısındaki bir veya birkaç özel grubun
varlığı (anyonik, katyonik, polar,
apolar, fenolik), boyarmaddenin
herhangi bir elyafa bağlanmasını ve
dolayısıyla kullanılacak uygulama
yöntemini belirler. Bunun dışında
sıcaklık, boyarmaddenin flotte7
içindeki konsantrasyonu, flotte oranı ve iyon yoğunluğu gibi etkenler
de affinite üzerinde etkilidir (Başer
ve İnanıcı, 1990). Keza bu çalışma
esnasında her ikisi de selüloz lif
olan pamuklu tekstil ve el yapımı
kâğıdın renklendirilmesi aşamasında, bu iki tür malzemenin birbirinden farklı bir yaklaşım gerektir-

Fiksasyon: Sabitleme.
Affinite veya substantivite: Boyarmaddelerin elyaf tarafından absorblanma yani soğurulma yeteneği ve absorblanan boyarmaddenin elyaftan ayrılmaya karşı
gösterdiği direnç.
7
Flotte: Tekstil elyafını boyamak için gereken maddeleri içeren çözelti.
5
6
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diği anlaşılmıştır. Tekstil liflerinde
kullanılan mordanlar ve uygulanan
ısıl işlemler, boyarmaddenin life
kalıcı olarak bağlanmasına yardımcı
olmaktadır.

Mordanlama
Doğal boyarmaddelerden bazıları
metalik katyonlarla (Al3+, Fe2+,
Ca2+, Sn2+) kompleks yaparak8 renk
değiştirir. Doğal boyarmaddelerin
çoğunda düşük olan ışık ve yıkama
haslığını9 arttırmak ve farklı renk
tonları elde etmek için; boyama
öncesinde, boyama sırasında ya da
sonrasında mordanlama10 işlemi
yapılarak boyarmaddeler elyafa

sabitlenir.11 Ancak ön mordanlama
yöntemi, uygulamanın başarısı açısından daha çok tercih edilmektedir.
Meşe palamudu ve mazı gomalağı
gibi yüksek düzeyde tanin içeren bitkiler için genellikle sonradan mordanlama yöntemi kullanılmaktadır.
Birlikte mordanlama yönteminde ise,
boyarmaddenin ve mordan maddelerinin tamamı elyafa bağlanmayıp
boya banyosunda kalabilmektedir.
Ülkemizde en yaygın şekilde
kullanılan ve her yerde kolayca
temin edilen mordan maddesi, şaptır
(KAl(SO4)12 H2O). Başlıca mordan
maddeleri, elde edilmek istenen
sonuca göre kırmızı, sarı ve yeşil

renkler için şap, göztaşı yani bakır
sülfat (CuSO4.5H2O) ve krem tartar,
siyah renk için Fe2(SO4)3 (Demir 3
sülfat), FeSO4 (Demir 2 sülfat) ve
kalay (SnCl2.H2) tuzlarıdır. Geleneksel doğal boyamacılıkta sıcak, direkt,
mordanlı ve küpe (vat) boyama
yöntemleri kullanılmaktadır (Karadağ, 1997).
Kullanılacak mordan miktarı
boyamanın başarısı açısından önemlidir. Örneğin “saçıkıbrıs” olarak bilinen ve yünlere en koyu renk tonlarını veren demir tuzu, gereğinden fazla
kullanıldığında uzun yıllar sonra dahi
yünün tozuyarak dağılmasına neden
olmaktadır (Eyüboğlu vd., 1983).

Yapay (Sentetik) Boyalar
İlk sentetik organik boyanın12
1856’da bulunmasına dek, çeşitli bitkisel, hayvansal ve mineral
kökenli doğal boyalar tarih boyunca fazla bir değişiklik olmaksızın
kullanılagelmiştir. On dokuzuncu
yüzyılın başlarında, ünlü Alman
kimyager Prof. A. W. Hoffman’ın
öğrencisi İngiliz kimyager Perkin,
henüz 18 yaşındayken rastlantısal
olarak katrandan ilk sentetik boyayı sentezlemiştir. İlk sentetik boya
“anilin boya” olarak adlandırılmış
ve bu ad daha sonra keşfedilen
diğerleri için de kullanılmıştır. Sentetik boyarmaddenin bulunması
ile endüstrileşmiş ülkelerde doğal
boyaların yerini büyük ölçüde sentetik olanlar almıştır. Bu boyalar,
ülkemizde 1880’den sonra kullanılmaya başlanmıştır (Aytaç, 1982).
On dokuzuncu yüzyılda ve
sonrasında kimya biliminde yaşanan hızlı ilerlemeler sonucunda,
bileşiklerin açık formülü belir-

Katrandan
sentezlenen ilk
sentetik boya 1856
yılında bulunan
“anilin boya”dır;
bu ad, daha sonra
diğer boyalar için de
kullanılmıştır.

lenerek renkler ve moleküllerin
kimyasal bağ yapıları arasındaki
ilişki gözlemlenebilir hale gelmiştir. Bu konudaki farklı görüşler
arasında, O. N. Witt tarafından
1876’da açıklanan kuram, günümüze dek birçok bilim adamı
tarafından yeniden ele alınarak
geliştirilmiş ve pek çok konuya
açıklama getirilmiştir. Bu kurama göre, bütün renkli maddeleri

indirgeme yoluyla renksiz hale
getirmek mümkündür. Aslında
bütün hidrokarbonlar renksizdir,
fakat bunlara kromoforlar eklendiğinde renk algısı ortaya çıkar.
Kromoforlar13 bağlandığında
moleküller kromogene14 dönüşür.
Kromogenlere, oksokrom olarak
adlandırılan, amin ve hidroksil
gruplarından türeyen ikinci bir
grup eklendiğinde boyarmadde
sentezlenmiş olmaktadır. Kromofor moleküller doymamış oldukları
için elektron yörüngeleri dengesizdir ve bu durum gelen ışığın
soğurulmasına15 yol açar (Büyük
Larousse, 1986, c. 18). Gelen ışığın
tamamı yansıtılıyorsa algılanan
renk beyaz, tamamı soğuruluyorsa
siyahtır; farklı dalga boyundaki
ışınımlar farklı renk algısı yaratır.
Kimi sentetik boyalar, tarihsel
süreçte kullanılan bazı doğal boyalara göre daha iyi sonuç verebilmektedir (Çakan, 1999).

Metal kompleks veya koordinasyon bileşiği olarak da adlandırılır, merkezi bir atom veya molekül ve ona zayıf şekilde bağlanan çevresindeki atom veya
moleküllerden oluşmuş yapı.
9
Boyarmaddenin oluşturduğu rengin ışık, sürtünme, yıkama, sıcak ve benzeri fiziksel, kimyasal ve mekanik etkiler karşısında gösterdiği dayanıklılığın derecesine
“haslık” denir (Banazlı, s. 151, 155).
10
Mordan: Lif üzerinde veya içinde çözünmeyen tuz bağları kurarak pigmenti sabitleyen ve boyamanın kalıcı olmasına yardımcı olan maddeler (Çakan, s. 15).
11
Mordanlama ve doğal boyama yöntemleri için, bkz. Karadağ, Öztürk; Eyüboğlu, vd.
12
Doğal ya da yapay bütün boyarmaddeler organik bileşiklerdir. Sentetik tanımı boyarmaddenin suni yoldan elde edildiğini belirtmek için kullanılır.
13
Kromoforlar: Doymamış bazı molekül grupları.
14
Kromogen: Pigment haline dönüşebilen öncü madde.
15
Soğurma: Absorbsiyon, bir ortamın ışık enerjisini belirli oranda emmesi.
8

MAKALE 77

Doğal Boyalar
İnsan topluluklarının ortaya çıkışından itibaren çeşitli amaç ve biçimlerde yapılan doğal boyama, Neolitik
çağda gelişmeye başlayan dokumacılıkla birlikte daha çok önem kazanmıştır. Tekstil elyafının yalnızca
yüzeysel boyamayla kalıcı olarak
boyanmasının çoğunlukla mümkün
olmadığı anlaşılınca; bitkilerin çiçek,
yaprak, meyve, kök ve gövdelerinden
ya da bazı deniz kabuklularından ve
dişi böcek türlerinden yararlanılarak,
suda çözünebilir bitkisel ve hayvansal boyarmaddeler elde edilmiştir.
Anadolu’da Gordion’da bulunan,
MÖ 7. yüzyıla ait yün ve keten dokuma parçaları ile Altay dağlarındaki
ünlü Pazırık Vadisi kurganlarından
çıkarılan ve altı farklı renkte dokunmuş kilim parçaları günümüze ulaşabilen en eski örneklerdir (Ölçen,
1987). Doğal boyaların sabitlenmesi
amacıyla mordan kullanımının,
Mısır’da Orta Krallık Dönemi’nde
başladığı düşünülmektedir.
Halk arasında bütün bitkisel
kökenli doğal boyalar “kök boya”
olarak anılmaktadır. Ancak kökboya (rubia tinctorum), aynı zamanda
kırmızı renk veren bir bitkinin adıdır.
Boyama için bu bitkinin kök kısmı
kullanılır. Osmanlı döneminde,
boyanması daha zor olan pamuklu
kumaşlar özel bir yağlama tekniği
sayesinde başarıyla boyanmaktaydı
ve bu yöntem Batı’da bilinmiyordu.
Bu nedenle kökboyadan elde edilen
renk “Türk kırmızısı” olarak adlandırılmıştır. Kırmızı renk elde etmek
için, yoğurt otu gibi bitkilerden ve
bazı böcek türlerinden de yararlanılmaktadır.
Doğada yeşil renk veren bitkisel
kaynaklar bulunsa da, bu bitkiler
kullanılarak yapılan boyama kalıcı
olamamaktadır. Yeşil renk, genellikle sarı renk veren bitkilerle mavi

Kökboya (rubia
tinctorum), aynı
zamanda kırmızı renk
veren bir bitkinin
adıdır; “Türk kırmızısı”
olarak bilinen renk
bu bitkiden elde
edilmektedir.
renk verenlerin birlikte kullanılmasıyla elde edilir. Çoğu zaman indigo
ile mavi boyama, sonra mordanlama, daha sonra da sarı renk
veren bir bitkiyle ikinci bir boyama
yapılarak yeşil renk elde edilmiştir.
Ancak bu durumda abraj16 oluşabilmektedir. Yarı sentetik indigo
sülfonik asit ve sarı renkli bitkilerle
yapılan boyamada ise abraj oluşmamaktadır (Karadağ, 1997). Mor renk
elde etmek için de çoğu zaman iki
aşamalı boyama yapılmış, indigo ile
boyanan elyaf daha sonra mordanlanarak kök boya ile boyanmış ve
mor renk tonları elde edilmiştir.
Tarihsel süreçte elyafı mor renkte
boyamak için iki cins deniz kabuklusunun salgısından yararlanılmıştır.
Az miktarda boya elde etmek için
çok sayıda deniz kabuklusu kullanımını gerektiren bu zahmetli yöntem,
bir tür vat boyamadır. Burada, elyaf
üzerindeki renk havanın oksijeniyle
yükseltgenerek oluşur. Asalet ve
zenginlik göstergesi olarak kabul
edilen mor renk, aristokrat sınıf
tarafından kullanılmıştır. Bu yöntem
Ortaçağ’dan itibaren bilinmeyen
bir nedenle terk edilmiştir (Başer ve
İnanıcı, 1998). Ancak günümüzde
Meksika’da farklı bir metot kullanılarak deniz salyangozuyla da
boyama yapılmaktadır (Karadağ,

2007). Bazı havacıva türleri ve demir
tuzu mordan kullanılarak kökboya
ile de mor renk tonları elde etmek
mümkündür.
Doğal malzemelerle yapılan uygulamalarda kullanılan mordanın
kimyasal içeriği, miktarı, uygulama
aşamaları, bitkinin türü, toplanma
dönemi ve koşulları gibi çeşitli
etkenler elde edilecek sonucu değiştirebilmektedir.
On dokuzuncu yüzyıldan
başlayarak boyarmadde kimyasının
hızla gelişmesiyle doğal boyamacılık büyük ölçüde bırakılmıştır.
Geniş renk seçeneğinin yanı sıra,
gerek kullanımındaki kolaylık
gerekse maliyetinin daha düşük
olması nedeniyle sentetik boyalar
tercih edilmeye başlanmıştır. Bazı
boyacılar doğal ve sentetik boyaları
karıştırarak kendilerine has karışımlar elde etmektedirler. Yakın
zamana kadar doğal boyalarla üretilen17 ve ilk dünya markamız olan
Hereke halıları bile, artık fabrikaya
satın alma yoluyla temin edilen ve
sentetik olarak boyanan ipliklerle
dokunmaktadır.18 Milli Saraylara
bağlı tekstil onarım atölyeleri için
gereken dokuma ve iplikler de bu
fabrikadan temin edilmektedir.
Geçmişte, Osmanlı lonca sistemi
içinde önemli bir yere sahip olan
boyacılık sanatının uzmanlaşma
derecesinde olduğu, çoğu boyacının
belirli bir renkte ustalaştığı ve al boyacılar çarşısı, yeşil boyacılar çarşısı
gibi farklı alanlarda faaliyet gösterdiği kaynaklarda belirtilmektedir. Türk
kırmızısı, çini mavisi gibi renklerin
boyama tekniğini öğrenmek için
Fransa’dan heyetler gönderildiği
bilgisi arşiv belgelerinde yer almaktadır. Başlıca boya merkezleri,
Bursa, Edirne, İstanbul ve Teselya idi
(Gürsu, 1988).

Abraj: Alacalı görünüm.
Milli Saraylar Yıldız Şale Köşkü tekstil onarım teknisyeni Ayşe Koroğlu, kendisiyle 29.04.2014 tarihinde yapılan görüşmede yaklaşık üç yıl öncesine kadar
fabrikada çalıştığını, kemhâhane bölümünde doğal boyama yapıldığını, halen de bu uygulamanın sürdürüldüğünü belirtmiştir. Ancak kendisiyle daha sonra
21.09.2014 tarihinde yapılan görüşmede sentetik boya kullanıldığını doğrulamış ve kendisinin de bunu yeni öğrendiğini ifade etmiştir.
18
Hereke Milli Saraylar Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası’nda görevli teknisyen Ali Osman Kutluhan ile 24.01.2014 ve fabrikaya iplik temin eden B firması yetkilisi
Baki Aktaş ile 24.01.2014 tarihlerinde yapılan görüşmeler sonucu edinilen bilgidir.
16
17
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Tekstil ve doğal boyamacılıkla
ilgilenen ve görüşü alınan uzmanlar, doğal boyama uygun şekilde
yapıldığında meydana gelen kararlı
bağlardan dolayı akarak bulaşma
riskinin oluşmadığını belirtmişler;
ayrıca ışığa maruz kalma sonucunda belli ölçüde renk değişimi olsa
bile bunun bir noktada sabitlenerek uyumsuz bir görüntüye yol
açmadığını ifade etmişlerdir.19

Konservasyon Çalışmalarında
Doğal Boyaların Kullanımı
Yapılan alan taraması kapsamında,
konservasyon uygulamalarında doğal
boyalara koşulsuz bir şekilde olumlu
bakılırken, sentetik boyalara karşı belirgin bir önyargı olduğu saptanmıştır.
Sentetik boyaya kesinlikle karşı olduğunu belirten bir uzman, aslında uzun
süredir farkında olmadan sentetik
boyayla boyanmış iplikleri kullanabilmektedir. Ya da kâğıt restorasyonunda

kullanılacak el yapımı kâğıtlar kına
taşı adıyla satılan sentetik boyarmadde
ile renklendirilebilmektedir. Aktarlarda Alman taşı olarak satılan ve
akıcı özellikte olduğu deneysel olarak
belirlenen bu boya, adından dolayı
doğal bir malzeme sanılarak kullanılabilmektedir. Doğal boyaların kullanım
alanı ve türleri de oldukça kısıtlıdır ve
çoğu zaman çay, kahve gibi her istenildiğinde el altında olan renklendirici
malzemelerden ibarettir.

Renklendirmede Çay ve Kahve Kullanımı
Kâğıt ve tekstil onarımında, renklendirme için en çok başvurulan
uygulama, ülkemizde yaygın olarak
tüketilen siyah çaydır.20 Demlenip
süzülen çay, elyafın rengini hafifçe
sarartıp yeni malzemeye daha eski,
ve orijinal eserle nispeten daha
uyumlu bir görünüm kazandırmak için soğuk banyo metoduyla
kullanılmaktadır. Pratik bir çözüm
olarak yaygınlık kazanan bu uygulama, sanılanın aksine geleneksel
değildir ve ayrıca yüksek oranda
tanin içeren çay suyu asidik özellikte olduğundan, bu amaçla kullanılması uygun değildir.21
Aynı şekilde kahve kullanımı
da çözelti asidik olduğu için doğru
değildir. Ancak geçtiğimiz dönemde çay en çok kullanılan bitkisel
boyarmadde kaynağı olmuştur.22
Kâğıt renklendirmede çay kullanımı yaygın bir uygulama olarak
yazılı kaynaklara da girmiştir (Yazır,
1981). Bu konuda görüşüne başvurulan Prof. Dr. Recep Karadağ,
çayın içerdiği tanen nedeniyle asidik olduğunu ve kâğıt onarımı için
uygun bir malzeme özelliği taşıma-

Şekil 4.
Sentetik boyayla
boyanmış
ipliklerde
onarım alanında
oluşan solma

dığını, ayrıca çayın etken boyarmaddesi quercetinin düşük haslık
derecesinde bulunduğunu belirtmiş,
bu amaçla direkt boyama özelliğine
sahip olan cevizin, yaprağı ve yeşil
dış kabuğunu taze veya kurutulmuş
şekilde kullanmanın çok daha iyi bir
sonuç vereceğini ifade etmiştir. Yapılan yaşlandırma testi sonuçlarıyla
da bu yönde veriler elde edilmektedir (Gordon, 2008) (Şekil 5-10).

Yaşlanma neticesinde oluşan
değişim, bazı boyarmaddelerde
solma, bazılarında renk koyulaşması
şeklinde görülebilmektedir. Halıcılık
açısından bakıldığında, yaşlanma
sonucu bazen güzel bir görüntü oluşabilmekte, bu nedenle halılar kimi
zaman istemli olarak güneşe serilerek
yaşlandırılmaktadır. Çayla yapılan
boyamada ise, bu değişim renk koyulaşması olarak gerçekleşmektedir.23

19
Marmara Üniversitesi GSF öğretim üyeleri Prof Dr. Recep Karadağ (02.02.2014), Prof. Dr. Şerife Atlıhan (07.03.2014), Prof. Dr. Günay Atalayer (18.04.2014)
ve doğal boyama ustası Hakan Tosun (06.02.2014), belirtilen tarihlerde kendileriyle yapılan konuşmalarda bu yönde görüş bildirmişlerdir.
20
Yapılan görüşmelerde, alanda aktif konservasyon uygulaması yapan ve doğal boyaları tercih edenlerin birçoğu, en sık kullandıkları renklendirme malzemesinin
çay olduğunu söylemektedir. Uğur Derman’ın yayına hazırladığı Kalem Güzeli adlı kitapta (Yazır, s. 159) kâğıt boyamada en çok kullanılan bitkisel kaynaklar
arasında çay da yer almaktadır.
21
Prof. Dr. Recep Karadağ ve İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi laboratuvar sorumlusu konservatör Paul Hepworth, çayın asidik özellik taşıdığını ve kullanımının
doğru olmayacağını belirtmişlerdir.
22
MSGSÜ öğretim görevlisi ve klasik cilt ustası İslam Seçen’le, 07.05.2014 tarihinde yapılan görüşmede edinilen bilgidir.
23
Doğal boyama ustası Hakan Tosun, kendisiyle 08.02.2014 tarihinde yapılan görüşmede, daha önce halı ve kilimlerde çayla boyamayı denediklerini, ancak
güneşe serdiklerinde bu eşyaların kısa bir sürede kötü bir renk aldığını gördükleri için artık çay kullanmadıklarını belirtmiştir. Klasik cilt ustası İslam Seçen de
çayla renklendirme yaptığını ve boyanan kâğıtlarda zamanla rengin koyulaştığını söylemiştir.
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Şekil 5. Farklı maddelerle boyanmış kâğıt örnekleri: Soldan sağa, distile su Şekil 6. Aynı örneklerde (Şekil 5), yaşlandırma testi sonucu oluşan değişim
ve eski kâğıt ekstraktı, alkali su ve eski kâğıt ekstraktı, çay, sulu boya ve görülüyor. En az değişiklik akrilik (sağ başta) ve sulu boyada, en çok değişiklik
akrilik boyayla boyanmış örnekler görülmektedir (Gordon, 2008).
çay ve eski kâğıt ekstraktı ile boyanmış örnekte görülmektedir (Gordon, 2008).

Şekil 7. 50°C, 144 saat, 1wat/m2 koşullarında yapılan ışıkla
yaşlandırma sonucunda; en çok değişim çay, en az değişim akrilik
ve sulu boyayla boyanmış örneklerde görülmektedir. (Gordon, 2008).

Şekil 8. Termal yaşlanma sonucu değişim (21 gün, 85°C, %65 bağıl
nem koşullarında) (Gordon, 2008).

Şekil 9. Örneklerin soğuk ekstraksiyonunda ölçülen pH değerleri (Bu
incelemede altı çeşit kâğıt kullanılmıştır ve bazıları lignin içermektedir).
Sonuçlar ortalama değerleri yansıtmaktadır (Gordon, 2008).

Şekil 10. Yaşlandırma testlerinin öncesi ve sonrasında kâğıdın
kırılganlık değerlerinde ölçülen değişim (Gordon, 2008).

Yaşlandırma uygulandıktan
sonraki renk değişiminin derecesine
karar vermek için
eşitliği kullanılmıştır. ΔE’nin24 birden
büyük değerleri insan gözüyle fark
edilebilecek renk değişimine işaret
eder. Bu derecede bir değişimin kabul
edilebilir aralığın dışında olduğu düşünülecektir. ΔL , Δa ve Δb değerleri,
L, a ve b ölçümleri arasındaki (yaşlandırma öncesi ve yaşlandırma sonrası)
24
25
26

değer farklarıdır. L, a ve b değerleri ise,
bir rengin Lab25 renk uzayındaki bileşenlerini temsil eder (Gordon, 2008).
Sentetik boyalara karşı oluşmuş
önyargının kısmen daha önceki
yanlış uygulamalar veya kalitesiz
malzemeler nedeniyle yaşanan olumsuz deneyimlerden kaynaklandığı
düşünülebilir. Yakın geçmişte Askeri
Müze koleksiyonunda yer alan çok
değerli iki sancakta oluşan akma ve

bulaşma bu duruma iyi bir örnektir.
Kimi zaman yapılan onarım, bazı
boyalarda kısa bir süre içinde kötü
bir biçimde bozulup solarak işlemin
yenilenmesini de gerektirebilmektedir. New York Metropolitan Müzesi,
kurumun halı koleksiyonlarında yapılan onarımları, renk değişiminden
ötürü Türkiye’de faaliyet gösteren ve
doğal boyalarla çalışan bir firmaya (A
firması) yeniletmiştir.26

∆E, örneklerde oluşan renk değişiminin insan gözü tarafından ayırt edilmesi ile ilgili bir ölçme parametresidir.
Lab renk uzayı, bir rengi matematiksel olarak tanımlayabilmek için geliştirilen bir modeldir.
Prof. Dr. Recep Karadağ’la 12.02.2014 tarihinde yapılan görüşmede edinilen bilgilere göre.
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Şekil 11. Piyasada yaygın olarak bulunan sentetik bir boya ile
boyanmış pamuklu tekstilde gün ışığının yol açtığı solma (Bu
test, 3 Haziran-3 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul’da yapılmıştır).

Şekil 12. A firmasından temin edilen ve doğal boyalarla boyanmış iplikler
üzerinde amonyak ve sirke ile yapılan test sonucunda akma oluşmamıştır.
Şekil 13. B firmasından temin edilen sentetik boyalarla boyanmış ipliklerde
amonyak ve sirke ile yapılan test sonucunda, amonyakla yapılan uygulamada
boyalarda hafif bir akma oluşmuştur.

Araştırma Kapsamında Yapılan Deneysel Çalışmalar
Sentetik tekstil boyaları ile
ipek, yün ve pamuk elyafların boyanması,
Gün ışığıyla yaşlandırma yapılarak örneklerde oluşan solmanın
belirlenmesi,
İki ayrı firmadan temin edilen
doğal ve sentetik boyalarla boyanmış iplik örneklerinin asit ve bazla
işleme tabi tutularak, suda bekletilerek veya nemli olarak ütülenerek akma oluşup oluşmadığının
belirlenmesi,
Kermes böceği ve çeşitli bitkisel kaynaklar kullanılarak ipek, yün
ve pamuklu tekstillerin mordanlı ve
mordansız olarak boyanması,
Boyanan örneklerin nemli
olarak ütülenmek suretiyle boyanın
akıcılığının tespit edilmesi,
El yapımı kâğıtların çeşitli
doğal boyalarla renklendirilerek
özelliklerinin belirlenmesi,
El yapımı kâğıtların akrilik
bağlayıcılı boyarmaddelerle boyandıktan sonra, saf su içerisinde
bekletilerek pH ve tuz değerlerinin
ölçülmesi. Tespit edilen bu değerlerin başlangıçta ölçülen referans

değerlerle karşılaştırılması,
Kına taşı ile renklendirilen el
yapımı kâğıdın saf su içinde bekletilerek akma oluşumu, pH ve tuz değerlerindeki değişimin belirlenmesi.

Yapılan Uygulamalar
Ülkemizde satışa sunulan çeşitli ürünler arasında öne çıkan ve
yaygın olarak kullanılan bir tekstil
boyası seçilerek boyanan pamuklu
kumaş, üç ay süre ile güneş ışığına
maruz bırakıldığında büyük ölçüde
solduğu gözlemlenmiştir
Ayrıca boyanın akıcılığını tam
olarak gidermek de mümkün olmamış, boyanın sabitlenmesi için denenen şapla sonradan mordanlama
işlemi ise, firmanın önerdiği fiksatifden daha iyi bir sonuç vermiştir.27
Tekstil ürünlerinde baskı işlemleri
için kullanılan akrilik solventler de
boyanın sabitlenmesi için denenmiş, ancak seyreltilmiş halde bile
sertlik oluşturarak elyafın tuşesini
olumsuz yönde etkilemiş ve istenilen sonuç elde edilememiştir.
Araştırma esnasında ülkemizde
restorasyon alanında kullanılmak

amacıyla iplik boyayan iki önemli
firma ile bağlantı kurularak temin
edilen örnekler üzerinde deneyler yapılmıştır. İpliklere amonyak
ve sirke damlatılarak yapılan test
sonucunda; A firmasından28 elde
edilen doğal boyanmış ipliklerde
herhangi bir değişim görülmezken,
B firmasından29 elde edilen sentetik
boyanmış ipliklerde, amonyakla hafif bir akma gözlemlenmiştir (Şekil
12, 13). Buna karşılık suda 12 saat
bekletildiklerinde her iki grupta da
akma oluşmamış, sıcak ütüyle ıslak
halde ütülendiklerinde her hangi
bir bulaşma gözlenmemiştir.
Doğal boyalarla yapılan deneysel çalışmalar kapsamında
kurutulmuş ceviz kabuğu, kadife
çiçeği, muhabbet çiçeği, zerdeçal
kökü, kökboya, kermes böceği,
indigo, havacıva, defne, papatya,
soğan kabuğu gibi çeşitli doğal
boya kaynaklarıyla ve genellikle şap
mordan kullanılarak pamuk, ipek
ve yün elyaf örnekleri boyanmış ve
bu uygulamalardan olumlu sonuç
elde edilmiştir (Şekil 14-18). Yapılan boyamanın türüne göre bir süre

Harbiye Askeri Müzesi konservatörleriyle 29.01.2014 tarihinde yapılan görüşmede bu markanın bazı ürünlerini kullandıklarını, genelde otomatik çamaşır
makinesinde boyama yaptıklarını, ancak farklı renklerde değişik sonuçlar aldıkları için her rengi tek tek denediklerini ve otomatik makinede yapılan uygulamanın
genellikle daha iyi bir sonuç verdiğini belirtmişlerdir.
28
Yıldız Şale Köşkü, Sultanahmet Halı Müzesi, İngiltere Kraliyet halıları ve New York Metropolitan Müzesi’nin halılarını doğal boyama yapan A firması onarmıştır.
29
B firması, Milli Saraylar Tekstil Laboratuvarı’na ve Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası’na sentetik boyalarla boyanmış iplik temin etmektedir.
27
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Şekil 14. Ceviz ile
mordansız (direkt)
boyanmış ipek,
yün ve pamuk
elyaflar.
Şekil 15. Üstte
şap, altta göztaşı
mordan ve
muhabbet çiçeği
ile boyanmış ipek,
yün ve pamuk
elyaflar

Şekil 16. Kadife çiçeği ve şap mordanla
boyanmış elyaflar

beklenerek elyaf iyice yıkanmış,
daha sonra nemli vaziyette sıcak
ütü ile ütülendiğinde akma oluşmadığı gözlemlenmiştir.
Yapılan uygulamalarda, renk
tonlarının tarihi tekstillerle uyumlu, boyanın elyafa tutunmasının
iyi olduğu görülmüştür. Küçük
miktarlarda boya hazırlamak
mümkündür ve elyaf miktarına
göre seçilecek emaye bir kap, boyama için yeterlidir. Flotte, elyafın
rahat hareket edebileceği miktarda
olmalıdır; elyaf ıslatıldıktan sonra
boya banyosuna konulup ısıtma
işlemine başlanmalıdır. Boyama
esnasında boya banyosunu ara
sıra karıştırmak, daha homojen bir
sonuç sağlayacaktır. Ayrıca, elyafların içerdiği doğal yağlar, vakslar
ve apre işleminden kaynaklanan
yabancı maddelerin giderilmesi
için elyafların önceden sıcak suyla
iyice yıkanması, hatta kaynatılması
gerekmektedir. Yün ve ipek elyafta

Şekil 17. Zerdeçal kökü ile direkt
mordansız (direkt) boyanmış elyaflar

Şekil 18. Doğal boya kaynakları ile
boyanmış yün iplikler

boya maddeleri life kolayca tutunurken, pamuk elyafta aynı oranda
güçlü renkler elde edilememiştir.
Bunun için pamuk elyafını bazı özel
yağlarla işlemden geçirmek renk
tutulumunu arttırmaktadır (Dölen
ve Karadağ, 1993). Ayrıca, doğal
boyaların temini, kullanılabilir hale
getirilmesi, istenen renk tonunun
tutturulması ve uygulamanın başarısı açısından gereken sürecin takip
edilmesi her zaman kolay olmamaktadır. Örneğin indigo ile elde
edilen mavi rengin tekstil üzerine
kalıcı olarak yerleşmesi için, küpe
(vat) boyama yöntemi olarak bilinen, uzun süreli bir fermantasyon
işlemine tabi tutulması gerekmektedir (Şekil 19). Ancak günümüzde
vat boyama, fermantasyon yerine
boya banyosuna sodyum hidroksit
(NaOH) ve hidrojen sülfit olarak
bilinen sodyum tiyosülfat (Na2S2O3)
ilavesiyle yapılmaktadır. Kökboya
ile pamuklu kumaşı kırmızı ren-

ge boyayabilmek için sülfolanmış
hintyağı (Türk kırmızısı yağı veya
“castor oil” yani hintyağı olarak
bilinen ricinoleic asit) ile birkaç kez
işlemden geçirmek gerekmekte,
fakat bu yağı temin etmek bile
sorun olabilmektedir (Şekil 20).
Buna karşılık sentetik boyalar geniş
bir renk seçeneği sunmakta, ancak
dayanıklılık ve güvenilirlik açısından konservatörler tarafından
şüpheli bulunabilmektedir. Görüşüne başvurulan ve tekstil alanında
çalışan bazı konservatörler, renk
seçeneklerinin zenginliği ve aynı
rengin yeniden elde edilmesindeki
kolaylık gibi nedenlerle sentetik
boyaları tercih ettiklerini belirtmişlerdir.30 Ancak kullanılacak ürünün
ve rengin, uygulama yapılacak
elyaf üzerinde önceden denenmesi
gerekmektedir.
Renk seçenekleri biraz daha
sınırlı olmakla birlikte, doğal
boyaların, yüksek haslık değeri

30
Amerikalı konservatör Beth Marie Szuhay, Kültür Bakanlığı Merkez Laboratuvarı eğitim programı kapsamında 09.04.2014 tarihinde İÜ öğretim görevlisi Yrd.
Doç. Dr. Banu Çakan ile yaptığı konuşmada ve yanı sıra, Harbiye Askeri Müzesi Tekstil Laboratuvarı tekstil onarım teknisyeni Seda Şansal, 29.01.2014 tarihli
görüşmede, bu yönde görüş bildirmişlerdir.
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Şekil 19. İndigo
ve hidrosülfit ile
boyanmış ipek, yün
ve pamuk elyaflar
Şekil 20. Kök
boya, şap ve krem
tartar kullanılarak
boyanmış ipek, yün
ve pamuk elyaflar

Şekil 21. Kermes
böceği ve şap
mordanla boyanmış
ipek, yün ve pamuk
elyafları
Şekil 22. Hibiscus
ile boyanan kâğıtta
bazların oluşturduğu
lekelenme

taşıyan ve günümüze iyi bir şekilde
ulaşmış örnekleri arasından seçim
yapmak güvenli bir tercih olarak
kabul edilmektedir. Topkapı Sarayı
Müzesi’nde bulunan 16. yüzyıl
tekstilleri üzerinde yapılan çalışmalarda; sarı renk için cehri ve
muhabbet çiçeği, mavi renk için
indigo, yeşil için indigo ve sarı renk
veren bitkilerin bir arada kullanıldığı, kırmızı renk elde etmek
için ise, kökboyanın yanı sıra lak
böceği, kermes ve koşenil gibi
böcek kökenli boyarmaddelerin
kullanıldığı tespit edilmiştir (Karadağ, 1995) (Şekil 21). Mazı, karamuk, boyacı sumağı ve havacıva
da sıklıkla kullanılan bitkisel boya
hammaddeleridir.
Kâğıt konservasyonu ise tamamen farklı bir yaklaşım gerektirmektedir. Çünkü kâğıtta, mordan
kullanımı ve çözünmez tuz bağlarının oluşumu mümkün değildir. Bu

nedenle kâğıt üzerinde doğal boyaları sabitlemek çok zordur. Çalışma
esnasında bitki çaylarını renklendirmekte kullanılan hibiscus denilen ve
pembe renk tonları veren bitki de
denenmiş, ancak kâğıt kuruduktan
sonra küçük bir sabunlu su zerresinin sıçraması bile renk değişimi
ve lekelenme yapmıştır (Şekil 22).
Konservasyonda bitkisel boya kullanılacaksa uygun konsantrasyonda
hazırlanarak pH ölçümü yapılmalıdır (Genelde ekşi bitkiler asidiktir
ve kullanıma uygun değildir). Kimi
zaman restoratörler boyarmaddeyi elyafa sabitlemek için şap ilave
etmeyi tercih etmektedirler. Ancak
tuzlar ortamdaki neme duyarlıdır ve
bu uygulama deformasyonlara yol
açabilmektedir. Ayrıca şap asidik
reaksiyonlara da neden olabilir.
Boyayı sabitlemek için jelâtin31
kullanmak da bir seçenektir, fakat
jelâtinin biyolojik aktiviteleri arttır-

ma olasılığı vardır; ayrıca zamanla
sararma yapabilmektedir (Çetin,
1977). Her iki uygulama da çevresel
koşulların dikkatle düzenlenmesini
gerektirmektedir.
Kâğıt alanında çalışan bazı konservatörler, doğal boyaları sabitlemenin ve özellikle koyu renklerde
istenen renk tonunu bulmanın
zorluğu nedeniyle sentetik boyayı
tercih ettiklerini belirtmişlerdir.32
Kuruma işlemi tamamlandıktan
sonra çözünmez hale gelen akrilik
bağlayıcılı ürünler, kâğıt alanında
teknik olarak uygun bir seçenek
sunmaktadır. Ancak bu ürünlerin,
orijinal yüzeye temas ettirilmeksizin yalnızca destek malzemelerini renklendirmek amacıyla
kullanılması gerekmektedir. Zaten
konservasyon uygulamalarında
orijinal yüzeyde boyama veya
desen tamamlaması yapmak kabul
edilen bir yöntem değildir. Bu tür

Jelâtin sıcak suda jelleştiği ve oda sıcaklığında katılaştığından, boyanan destek kâğıdının yapıştırılması esnasında boyanın tutulmasına yardımcı olmaktadır.
Süleymaniye Kütüphanesi Kitap Şifahanesi Daire Başkanı Nil Baydar ve Amerikalı konservatör Paul Hepworth, kâğıt boyamada boyaların sabitlenmesi ve
aynı rengin tutturulması açısından güçlük çekildiğini, ayrıca kullanılan doğal boyaların her birinin farklı özelliklere sahip olması nedeniyle, test edilmeden
konservasyon amacıyla kullanılmasının bazı sorunlara yol açabileceğini, bu nedenle akrilik boyaları kullanmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir.

31
32
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Şekil 23. Eser üzerinde yüzey kaybı oluşmuş ve
arka yüzden el yapımı kâğıtla desteklenmiş alan

uygulamaların yalnızca destek
malzemeleri üzerine yapılması
uygundur. Yapılan yaşlandırma
testi sonuçları, sulu boya ve akrilik
boyaların yüksek dayanıma sahip,
fiziksel ve kimyasal açıdan kararlı
yapıda olduğunu göstermektedir
(Gordon, 2008).33 Çalışma kapsamında temin edilip denenen akrilik
bağlayıcılı boya ve mürekkepler
kuruduktan sonra suda bekletildiğinde çözünme oluşmamış, üç gün
sonra yapılan ölçümlerde pH ve
tuz değerlerinde de kayda değer bir
değişim görülmemiştir.

Şekil 24. Resim 23’te görülen yüzey kaybını
tümlemek için seçilen kâğıt, akrilik boya ile uygun
renk tonunda boyanarak tamamen kuruması
beklenir. (Boyama işleminde fırça, hava tabancası veya

Şekil 25. Boyanıp kurutulan kâğıt, eserin ön
yüzüne metil selüloz vb. kullanılarak aplike
edilir. Bu işlem sonucu aplike edilen kâğıt,
istendiğinde su ile nemlendirilerek geri alınabilir.

daldırma yöntemi kullanılabilir)

(yani “remoistenable” bir uygulamadır)

Kına taşı (Alman taşı), adından
dolayı doğal bir ürün sanılarak
kâğıt restorasyonunda kullanılan
bir boyarmaddedir. Sentetik bir
ürün olduğu bilinse de içeriği tam
olarak belirlenememiştir. Kına taşı
ile boyanan kâğıt (Japon kâğıdı),
bir hafta süreyle kuruyup elyafa
yerleşmesi beklendikten sonra saf
su içine konulmuş ve dakikalar
içinde suda renk değişimi görülmüştür. İlk anda life iyi tutunduğu
izlenimi veren bu boyanın gayet
akıcı olduğu, ayrıca kâğıdın başlangıçta ölçülmüş olan pH ve tuz

değerlerini de bir miktar yükselttiği deneysel olarak saptanmıştır.
Gerçek kına ise, geleneksel olarak
kullanılmakta olan bir bitkisel
kaynaktır ve direkt (mordansız)
boyama özelliğine sahiptir.
Doğal boyalarla yapılacak
uygulamalarda, öncelikle kullanılacak boyarmaddeler ve uygulama
yöntemleri incelenerek; boyanın akıcılığı, pH değerleri ve ışık
haslığının ölçümü (bu amaçla gün
ışığı da kullanılabilir) için testler
yapılarak kullanıma uygunluğu
değerlendirilmelidir.

leyecek görünümde olmamalıdır.34
Tekstil konservasyonunda renk
seçeneklerinin zenginliği ve her
zaman aynı rengin tutturulabilmesi
gibi nedenlerle sentetik boyalar
sıkça kullanılmakta, ancak doğal
boyalar daha güvenilir ve dayanıklı
bulunmaktadır.
Kâğıt konservasyonu ise, istenen renk tonunun elde edilmesi
ve boyanın sabitlenmesindeki
güçlükler nedeniyle daha farklı bir
yaklaşım gerektirmektedir. Kâğıt
boyamak için asidik yapıdaki çay

ve kahve çözeltilerinin kullanımı
yaygın, ancak hatalı bir yöntemdir.
Buna karşılık akrilik bağlayıcılı
boyalar ve mürekkepler, destek
malzemelerini renklendirmek için
teknik olarak uygun seçenekler
sunmaktadır. Orijinal yüzeyde
doğrudan bir renklendirme uygulaması önerilmemektedir; bu tür
uygulamaların, destek malzemeleri
üzerinde yapılarak boya kuruduktan sonra istenildiğinde geri almaya imkân tanıyacak malzemelerle
esere aplikasyonu gerekmektedir.

Sonuç
Yapılan araştırmanın sonucuna göre
konservatörlerin ve onarım teknisyenlerinin boyarmadde kullanımı
konusunda çoğu zaman çekimser
kaldıkları, malzeme seçimlerinin ise
oldukça sınırlı olduğu anlaşılmıştır.
Bu nedenle yapılan konservasyon
uygulamalarında kimi zaman istenen görünüm elde edilememektedir. Yapılan onarımın ayırt edilebilir
olması ilke olarak benimsenmiş
olmakla birlikte, bu ayrımın derecesiyle ilgili kesin bir ölçü yoktur;
ancak yapılan onarım eseri gölge-

Doç. Dr. Ahmet Güleç, kendisiyle 23.04.2014 tarihinde yapılan görüşmede akrilik boyaların çeşitli etkenlere karşı yüksek dayanım gösterdiğini, ancak
kullanılacak ürünün kalitesine dikkat etmek gerektiğini belirtmiştir.
34
İÜ Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Banu Çakan ile 07.04.2014, MSGSÜ Güzel Sanatlar
Fakültesi Geleneksel Sanatlar Bölümü öğretim görevlisi Saadet Gazi ile 18.11.2013 tarihlerinde yapılan ikili görüşmelerde, renklendirme uygulamalarını çok
gerekli bulmadıklarını ve belgenin korunmasının daha önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Buna karşın konservatör Paul Hepworth, bu konuda kurumların farklı
yaklaşımlar gösterdiğini, ancak sanat eserlerinde yapılan onarımların belirgin olmasının pek istenmediğini ve daha önce çalıştığı Walters Müzesi’nde (Baltimore,
ABD), onarımın mikroskopla fark edilebilir olmasının yeterli görüldüğünü söylemiştir.
33
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Konservasyon açısından seçilen
malzeme ne olursa olsun, esere
zarar vermemesi, onarımın geri
alınabilirliği, dayanıklı ve kimyasal
açıdan kararlı bir yapıda olması,
temel ölçütlerdir. Bunun yanı sıra,
malzemenin kaynağına ve kalitesine
özen göstermek, yanlış bilgilendirme
veya taklit ürünlere karşı dikkatli
olmak gerekmektedir. Uygulama
aşamalarında gösterilecek özen ve
seçilen yöntem de elde edilecek
sonucu etkileyecektir. Boyarmadde
kullanımı için en uygun malzemenin
hangisi olduğuna karar verilirken
yerleşmiş alışkanlıklar değil, bi-

limsel veriler esas alınmalı, eserin
durumuna ve genel özelliklerine
uygun seçim yapılmalıdır; zira her
eser kendine özgü farklılıklar içerir.
Sonuçta hangi yöntem ve malzeme
seçilirse seçilsin, uygulamadan önce
mutlaka denenmeli ve uygunluğu
test edilmelidir.
Ülkemizde üniversite düzeyinde konservasyon eğitiminin başlamasından önce yapılan restorasyon uygulamalarına ilişkin yeterli
kayıt bulunmamaktadır. Eserlerin
durumundan, daha önce onarım geçirdiği anlaşılmakta, ancak
yapılan uygulama ve uygulayıcı

ile ilgili herhangi bir kayda çoğu
zaman rastlanamamaktadır.35 Bilimsel anlamda koruma ve onarım
uygulamalarının yaygınlaşmasıyla,
çalışmalar kayıt altına alınmaya
başlanmıştır. Kurumlar arasında ve
kurum içinde bilgi paylaşımı sınırlı
olduğu için yapılan uygulamalara
çoğu konservatör şüpheyle yaklaşmaktadır. Yapılan çalışmaların
gerek kurumsal, gerekse ulusal
düzeyde paylaşılmasını sağlayacak
bir veri tabanı, sektörde çalışan uzmanların bilgi paylaşımına olanak
tanıyarak bir uzlaşma zemini oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.
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Topkapı Sarayı Tekstil Laboratuvarı konservatörü Burcu Güler ile 05.02.2014 tarihinde yapılan görüşmede edinilen bilgidir.

