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Merhaba...
Bu sayımızda sizlere; İBB KUDEB
Müdürlüğümüzün değerli mimarlarından ve
aynı zamanda dergimiz editörü Y. Mimar
Sayın Rabia Filiz ATAY’ın kalemiyle Geç
Osmanlı ve Erken Cumhuriyet İstanbulu’nda
yetişen çok önemli bir şahsiyeti anlatmaya
çalışacağız: Ekrem Hakkı AYVERDİ… Bir
insan ömrüne sığmayacak kadar zengin
kazanımlarla dolu bir kişilik ve bitmek
bilmeyen enerji ile sosyo-kültürel hayata
katkı ve yön vermeye çalışan bir mücadele…
Mühendis, Mimar, Müteahhit, Mimarlık
Tarihçisi, Restoratör, Osmanlı tutkunu
bir Koleksiyoner, Araştırmacı ve Yazar.
Hocaların hocası rahmetli Semavi EYİCE
onun için “Osmanlı Devri Türk mimarisini
meçhul olmaktan kurtaran adam” demiştir.
Tabii ki bu misyonu besleyen; yetiştiği muhit
Süleymaniye, imanlı ve milletini seven bir aile
yapısı ve Fatih’teki evinde; Oktay Aslanapa,
Sâmiha Ayverdi, Cemil Meriç, Uğur Derman,
Tahsin Banguoğlu gibi güçlü sanat ve fikir
adamları ile ayda bir yapılan toplantılar
önemli unsurlardı. Gerek Osmanlı Mimarisi
gerekse Avrupa’daki Osmanlı Eserleri
çalışmaları ile kültürümüze eşsiz bilgiler katan
ve 1984 yılında Hak’kın rahmetine kavuşan
bu müstesna insanı saygıyla anıyoruz.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Restorasyon ABD Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Sayın Z. Hale TOKAY ve Y. Mimar
(Restorasyon) Sayın H. Armağan
DOĞAN’ın, Osmanlı İmparatorluğu’nda
Yabancı Okullar konulu çalışmalarında,
19. yüzyıl sonu - 20 yüzyıl başında yoğun
gayrimüslim nüfusun yaşadığı Bağlarbaşı
semtindeki “Bağlarbaşı Saint Vincent de
Paul Fransız Okulu Örneğinde Kullanıcı
ve İşlev Değişikliğinin Tarihi Yapılar
Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi” başlıklı
makalenin ilginizi çekeceğini umuyoruz.
Çalışmada, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na
uymakta sorun yaşayan, dinsel simgeleri
binalarından çıkarmayan bu okulların diğer
yabancı okulları gibi kapatıldığı anlatılmakta,
değerlendirme bölümünde ise; günümüzde
Üsküdar Belediyesi tarafından restorasyonunun
yapıldığı, eğitim alanında faaliyet gösteren
bir kurum tarafından kullanıldığı, yapılan
restorasyon uygulamasında gösterilen özenin
açıkça görüldüğü, yapının orijinaline uygun
olarak restore edilerek özgün işlevine uygun
yeni bir kullanım verildiği ve yıllar boyu
atıl kalan yapının tekrar sosyal hayata

kazandırıldığı belirtilmektedir. Kendilerine
katkıları için teşekkür ediyoruz.
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden
Y. Mimar- Arkeolog Dr. Leyla KADERLİ’nin
“Side Liman Bölgesi Kutsal Alanının Tarihsel
Gelişimi İçinde Küçük Bazilika Yapısı ve
Mimari Özellikleri” başlıklı çalışmasında;
kuruluş tarihi MÖ 7. yüzyılda kadar
uzanan, bölgede hüküm sürmüş güçlerin
ve kültürlerin izlerini taşıyan bu önemli
arkeolojik yerleşim alanının tarihçesini,
yapılan kazı çalışmalarından elde edilen
verileri ve sit bölgesindeki antik yapılarla ilgili
değerlendirilmeleri okuyabilirsiniz. Kendisine
katkıları için teşekkür ediyoruz.
Muğla İli, Datça İlçesi, Tekir Burnu
Yarımadası’nın ucunda yer alan Knidos; antik
dönem boyunca bir kültür, sanat, din ve ticaret
merkezi olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı
izni ile Selçuk Üniversitesi adına, Sayın Doç.
Dr. Ertekin M. DOKSANALTI başkanlığında
sürdürülen “Knidos Kazı ve Araştırmaları”
kapsamında, İBB KUDEB uzman ekibimizin
sahadan aldığı yapı malzemeleri üzerinde
İBB KUDEB Laboratuvarları ve İstanbul
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji
Mühendisliği Bölümü ortak çalışmasıyla,
“Knidos Antik Kentinde Kullanılan
Yapıtaşları, Harç ve Sıvaların Mineralojisi,
Petrografisi ve Yer Seçiminde Rol Oynayan
Jeolojik Faktörler” başlıklı makaleyi
tamamlayıp bilim dünyasına kazandırmış
olmanın mutluluğu içerisindeyiz.
Bu işbirliğinin sağlanmasında ve Antik Kentin
tarihçesi hakkında verdiği değerli bilgileriyle
emeği geçen Selçuk Üniversitesi’nden Sayın
Doç. Dr. Ertekin M. DOKSANALTI’ya,
malzeme analizlerini titiz bir şekilde
sonuçlandıran İBB KUDEB Laboratuvarları
uzman ekibimize ve özellikle gerek malzeme
analiz sonuçlarının gerekse jeolojik
faktörlerin Antik Kent ile ilişkilendirilerek
yorumlanmasındaki katkılarıyla makalenin
bilimsel yönünü zenginleştiren; İstanbul
Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. Sinan
ÖNGEN’e, aynı bölüm öğretim üyesi ve İBB
KUDEB Danışmanı olan Sayın Doç. Dr.
Namık AYSAL’a teşekkür ederek bu değerli
çalışmayı sizlere sunuyoruz.
İlerleyen sayfalarımızda, restorasyon
çalışmalarında gün geçtikçe önem arz eden
“Puzolanlar” konusunda ilginizi çekecek bir

çalışma sunuyoruz sizlere. Müdürlüğümüz
KUDEB Laboratuvarları danışmanlarından
Doç. Dr. Sayın Ahmet GÜLEÇ ve Mimar
Sinan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
Öğretim Üyelerinden Dr. Sayın Sedat
KURUGÖL tarafından hazırlanan “Puzolanik
Aktivite Kimyasal Tespit Yöntemleri” başlıklı
bu çalışma; bir bağlayıcı ile karıştırıldıkları
zaman suda çözünmeyen ve de karışımın
verimliliğini arttıran Puzolanların çeşitlerini,
kullanılma amaçlarını, özelliklerini ve
aktivitelerini tespit konusunda çeşitli test
yöntemlerini bilgilerinize sunmaktadır.
Katkıları için teşekkürler.
Bodrum INA (Institute of Nautical
Archaeology) Sualtı Arkeoloji Enstitüsü
Konservasyon Laboratuvarı Baş Konservatörü
Sayın Esra ALTINANIT, “Suya Doymuş
Organik Eserlerde Silikon Yağı İle Yapılan
Konservasyon Uygulamaları” başlıklı
çalışmasında; suya doymuş organik eserlerin
konservasyon yöntemlerinden biri olan
silikon yağı uygulaması ve ülkemizde ilk
olarak INA Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Nixon
Griffis Konservasyon Laboratuvarı’nda
yapılan test uygulamalarını incelemektedir.
Kendisine katkıları için teşekkür ediyoruz.
Bir aktivite olarak da İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü
tarafından Sultanahmet, Kalyon Oteli’nde
21-22 Ocak 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen
“Somut Olmayan Kültürel Mirasın
Korunması Çalıştayı”nda gündeme getirilen
konuları ve kaybolan kültürel değerlerimizi,
konuşmacılarının sunumlarını ve önerilerini
Çalıştay bölümümüzde okuyabilirsiniz.
26-27 Nisan 2016 tarihlerinde Fatih, Ali
Emîrî Efendi Kültür Merkezi’nde; mimarlık ve
restorasyon alanında çalışan, araştırma yapan
ya da eğitim gören kişilere yönelik geleneksel
olarak gerçekleştirdiğimiz “Ahşap Yapılarda
Koruma ve Onarım Sempozyumu 4” yurt içi
ve yurt dışı akademisyen ve uygulamacıların
sunumlarıyla değerli birikimleri izleyicilerle
paylaşılmıştır.
Bize çalışmalarıyla katkıda bulunan ve de
bulunacak bilim insanları ve uygulamacılara
son sayfamızdaki yazım kılavuzunu dikkate
alarak değerli makalelerini yazmalarını
diliyoruz.
Saygılarımızla
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EKREM HAKKI AYVERDİ
(1899-1984)
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EKREM HAKKI AYVERDI (1899-1984)
ABSTRACT
Ekrem Hakkı Ayverdi (1899-1984), was a leading Turkish art historian, architect and restorator, and also an
impassioned collector of Ottoman calligraphy and art works.
He was born in 1899 in Istanbul, Şehzadebaşı and passed away on 29 April 1984. After having
graduated from the Mühendis Mektebi “School of Engineering” in 1920 -actually İstanbul Technical
University-, he worked for a short time in the Municipality of Istanbul, but quitted his functions a
few years later and then worked independently as an architecte, restorator and also a contractor
until the year of 1950. During this periode, he was completely involved to built various buildings and
constructions. He restored also a record number of historic edifices - palaces, public buildings as
hammams, covered bazaars, aqueducs, fountains- in Istanbul, Bursa, Edirne as well as other cities of
Turkey, especially on Thrace. One of most important and longest work of Ekrem Hakkı Ayverdi was the
restoration and renovation of the different sections of the Topkapı Palace which continued from 1935
to 1945; among them: the Gate of Salutation, the Gate of Felicity, Imperial Council Chamber, Ağalar
and Beşir Ağa Mosques, Imperail Kitchens and Stables, Apartements of the Sultan’s Favorites, etc. As
Ayverdi says in an interview, due to these works, he was specialized in construction techniques and
building characteristics of the different periodes of Ottoman architecture.
After 1950, Ayverdi consacred his time to researchs and surveys on Ottoman Architecture. He published
monographs, many articles on the conservation of monuments, etc., books on architecture and a serie
of maps on the historical topography of Istanbul in the XIXth century. One of he most important works of
Ayverdi, is his opus of eight volumes on the history of Ottoman architecture. The first four volumes for early
Ottoman architecture from the XIIth century up to the end of Mehmet the Conqueror’s reign (1451-1481),
and the four volumes Ottoman architecture in the former European territories of the Empire. He was also
published with Prof. Ömer Lütfi Barkan a very preciouse study concerning the pious fondations of Istanbul in
the XV-XVI centuries, entitled “Cadastral Registers of Istanbul Foundations / İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri”.
Ekrem Hakki Ayverdi was also an important collectioner of the Ottoman calligraphy -Korans, calligraphic
panels, prayers books, muraqqas- and traditional Ottoman art works; like vests and covers with talisman,
seals, tiles and tile panels, plates, cups, etc., embroderies, bindings, hand painted fabrics, çeşmibülbüls
(a traditional glass art), Koran covers, bowls, ewers, bottles, jewelry boxes, gilded copper metalwares,
Edirnekâri works, silver objets, paintings and many others as well.
Ayverdi was also founded of “Kubbealtı Academy Foundation of Culture and Arts / Kubbealtı Akademisi
Kültür ve Sanat Vakfı” with the contribution of his late sister Sâmiha Ayverdi and his late wife İlhan Ayverdi.
He donated all his collection to this association. From 1952 to 1983, he had been also the chairman of
Istanbul Conquest Association / İstanbul Fetih Cemiyeti and established with literary historian and writer
Nihat Sami Banarlı, Institute of Yahya Kemal and Istanbul / Yahya Kemal ve İstanbul Enstitüsü.

Ekrem Hakkı Ayverdi (1899-1984)
*

R. FİLİZ ATAY*

1. Giriş
Cumhuriyet döneminin mimarlık
tarihi ve restorasyon alanlarındaki
en önemli adlarından olan Ekrem
Hakkı Ayverdi, 85 yıllık ömründe
yetkin bir mimar, restoratör ve mimarlık tarihçisi olmasının yanı sıra,
*

önemli bir güzel yazı (hat sanatı) ve
antika koleksiyoneri olarak da tanınmıştır. Ekrem Hakkı Ayverdi ayrıca,
İstanbul Fetih Cemiyeti’nin otuz yıl
süreyle başkanı ve bu kuruma bağlı
Yahya Kemal Enstitüsü (Edebiyat
tarihçisi ve yazar Nihat Sami Banarlı
ile) ile İstanbul Enstitüsü’nün kurucusu ve üyesi olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda kardeşi Sâmiha

R. Filiz ATAY, Y. Mimar, İBB KUDEB, e-posta: atayfiliz@gmail.com.

Ayverdi ve eşi İlhan Ayverdi ile 1970
yılında Kubbealtı Cemiyeti’ni kurmuştur. Bu dernek, 11 Ağustos 1978
tarihinde bugün de faaliyetini sürdüren “Kubbealtı Akademisi Kültür ve
Sanat Vakfı” adını almıştır.
Ayverdi, 1899 yılında İstanbul,
Şehzadebaşı’nda dünyaya gelmiş; ilk
eğitimini Dârü’t-Tedris ve Hadîka-i
Meşveret okullarında yapmış, lise
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Ekrem Hakkı Ayverdi Drina Köprüsü’nde, Vişegrad - Bosna, 1976 (Kaynak: Ekrem Hakkı Ayverdi, Mimar, Restoratör, Koleksiyoner... (İAE, s. 84)**

Ekrem Hakkı
Ayverdi, 85 yıllık
ömründe yetkin bir
mimar, restoratör ve
mimarlık tarihçisi
olmasının yanı sıra,
önemli bir güzel yazı
(hat sanatı) ve antika
koleksiyoneri olarak
da tanınmıştır.
Ekrem Hakkı Ayverdi, Sâmiha Ayverdi ve İlhan Ayverdi ile Venedik’te, 1969 (İAE, s. 83).

öğrenimini Vefa Sultanîsi’nde
tamamladıktan sonra Mühendis
Mekteb-i Âlîsi’nde, yani bugünkü
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde
öğrenim görmüştür.1 Bu okuldan
1920 yılında mezun olan Ayverdi,
bir süre İstanbul Şehremâneti’nde
çalışmış, daha sonra mimar ve
müteahhit olarak meslek hayatına devam etmiş, 1950 yılına kadar
küçük çaptaki sivil yapıların yanı
sıra, birçok kamu yapısı, köprü, yol
vd. inşa etmiştir. Ayverdi yine bu

dönem zarfında, aralarında ülkenin en önemli mimari eserleri de
olan bir dizi yapının restorasyon ve
onarımını da gerçekleştirmiştir. Bu
anıt mimari eserler arasında Topkapı
Sarayı’nın birçok yapısı, Ayasofya
Müzesi, Selimiye Camii, Üç Şerefeli
Camii, Eski Camii, Bozdoğan (Valens) Sukemeri, vd. bulunmaktadır.
Ayverdi, 1950’lerden sonra yoğun
bir biçimde özellikle Osmanlı Mimarisi üzerine araştırmalar yapmaya
başlamış, vefatına kadar çok sayıda

inceleme, kitap ve makale yayımlamıştır. Ayverdi, “Kubbealtı Akademi
Mecmuası”, “Türk Edebiyatı Dergisi”, “İstanbul Enstitüsü Dergisi”,
“Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni”, “Yeni Sabah Gazetesi”, “Milliyet Gazetesi” gibi çeşitli
dergi ve gazetelerdeki yazılarında,
Anadolu Uygarlıklarından Osmanlı
Mimarisi’ne, Boğaziçi Köprüsü’nden
Venedik Tüzüğü’ne, pek çok konuya kendine özgü bir yaklaşım ve
üslupla değinmiştir.2 Yukarıda da

Makalede kullanılan görseller Ayverdi Enstitüsü Arşivi’ne aittir. Kaynak: Ekrem Hakkı Ayverdi 1899-1984, Mimarlık Tarihçisi ve Restoratör, Koleksiyoner,
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE) yayını (Sergi Kataloğu), İstanbul, 2014.
1
Ekrem Hakkı Ayverdi, Makaleler, İstanbul Fetih Cemiyeti yayınları, 1953, s. VIII-IX. (Makaleler)
2
Gürhan Tümer, URL. http://www.ekremhakkiayverdi.com/basinda-ekrem-hakki-ayverdi/5-ekrem-hakki-ayverdi.html; ayrıca bkz. URL: Mimarlık Dergisi, sayı 335,
Mayıs-Haziran 2007: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID=1334.
**

06 MAKALE

Solda: Ayverdi’nin Mühendis Mektebi’nde hazırladığı bir cami projesinin kesit ve yan cephesi (İAE, s. 88); sağda: giriş cephesi Mart 1920, (İAE, s. 86).

bahsedildiği üzere Ayverdi’nin bir
diğer ilgi alanı, hat örneklerinden ve
Osmanlı dönemi sanat eserlerinden
oluşturduğu zengin koleksiyonudur.
Kendisine kayınpederinden intikal
eden hat sanatı ve Kuran-ı Kerim
örneklerini tezhip ettirerek ya da
ciltleterek koruma altına almış,3
bilahare muhtelif sanat eserlerinden
örnekleri de -Beykoz işleri, çiniler,
tablolar, mobilya, dokuma vd. koleksiyonuna katmıştır. Kendisinin sanat
ve kültür hayatımıza bir diğer katkısı
da, Fatih’teki evinde ayda bir defa
düzenlediği ve 1983 yılına dek süren

Encümen-i Dâniş toplantılarıdır. Bu
toplantıların gündemi önceleri belirli
olmayıp farklı konular üzerinde
görüş alışverişi yapılıyorken ilerleyen zamanlarda bu usul değişmiştir;
belirli bir konuyu anlatmakla görevlendirilen uzmanın konuşmasından
sonra, soru ve cevaplarla tarih, sanat
vb. konular derinlemesine irdelenmekteydi. Bu toplantılara katılanlar
arasında Oktay Aslanapa, Sâmiha
Ayverdi, Cemil Meriç, Uğur Derman, Tahsin Banguoğlu gibi isimler
vardı. Ekrem Hakkı Ayverdi’ye
1979 yılında İstanbul Üniversite-

si Edebiyat Fakültesi tarafından
Türk sanatına hizmetleri için fahri
doktora unvanı verilmiştir. Aydınlar
Ocağı 17 Kasım 1979’da kendisine
Üstün Hizmet Armağanı’nı; 18 Eylül
1981 tarihinde de İstanbul Teknik
Üniversitesi Bilim ve Teknoloji
Tarihi Enstitüsü Prof. Dr. Kâzım
Çeçen eliyle Üstün Hizmet Beratı’nı
vermiştir. Prof. Dr. Çeçen “Bu
zâtın ilim sâhasında yaptıklarını ve
meydana getirdiği eserleri ancak bir
enstitü yapabilirdi” demiştir. Ekrem
Hakkı Ayverdi, 24 Nisan 1984 günü
İstanbul’da vefat etmiştir.

2. Ekrem Hakkı AYVERDİ’nin Mimarlık ve Restorasyon
Alanındaki Çalışma ve Araştırmaları ile Yayımladığı Eserler
Ayverdi, İstanbul Belediyesi’nde (o
günkü adıyla İstanbul Şehremâneti)
kısa süreli bir memuriyetten sonra
elli yaşına dek serbest çalışmış,
mimarlık ve müteahhitlikle hayatını
sürdürmüş, 1950 yılından itibaren
de Türk mimarlık tarihi konusundaki araştırmalarını yoğunlaştırmış ve
Fatih Devri Mimarisi, Fatih Devrinde
İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskânı ve
Nüfusu, Osmanlı Mimarisinde Fatih
Devri, Avrupa’da Osmanlı Mimarisi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri
(Prof. Ömer Lütfi Barkan’la beraber) gibi konularında çok önemli

kaynaklar olan inceleme, makale ve
kitap çalışmalarını yayımlamıştır.
Ekrem Hakkı Ayverdi 1950’ye
dek süren yaklaşık otuz yıllık faal
mimarlık yaşamında, aralarında Bursa Vilayet Konağı (1923),
Maliye-Defterdarlık Binası (1924),
Vilayet Matbaası (1925), İpekiş
Fabrikası (1926); İstanbul Bağdat
Caddesi Kadıköy-Kartal arası yol
inşaatı, Emirgân Boyacıköy ve
tasarımı kendisine ait olan Heybeliada Camilerinin inşaatı, İstanbul
Üniversitesi’ne ait Rasathane ve Biyoloji Enstitüsü binaları, İstanbul’da

Vakıf Gureba, Haseki ve Cerrahpaşa hastanelerinin bazı bölümleri,
Taksim Belediye Gazinosu vd.
bulunan birçok yapının inşaat ve
onarımı, ayrıca İstanbul Üniversitesi
merkez binasının orijinal bezemeli
tavanlarının restorasyonu, Kadıköy
Halkevi (bugünkü Adliye binası);
yanı sıra Bozdoğan Kemeri, Lâleli
Camii, Edirne’deki birçok anıt eser
ile Osmanlı dönemine ait küçük
ölçekteki diğer cami ve mescitler, Topkapı Sarayı’nın muhtelif
bölümleri, Ayasofya Müzesi, Havsa
Sokullu Camii vd. tarihi yapıların

Ekrem Hakkı Ayverdi 1899-1984, Mimarlık Tarihçisi ve Restoratör, Koleksiyoner, ed. M. Baha Tanman, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE) yayını (Sergi
Kataloğu), İstanbul, 2014, s. 27-32. (İAE)
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Üstte solda: Ayverdi’nin Topkapı Sarayı
Restorasyonu’na dair belgesi, TSM, Ocak
1942 (İAE, s. 102)
Üstte sağda: Gazanfer Ağa Külliyesi
Restorasyonu 1943 - 1950 (İAE, s. 95).

restorasyonlarını gerçekleştirmiştir.4
Ayverdi, aynı zamanda çoğunlukla
İstanbul’da olmak üzere önemli sayıda konut, köprü ve yolun
inşaatını yapmış; kendi ifadesiyle
bütün bu çalışmalar sayesinde farklı
dönemlere ait inşaat teknikleri ve
yapı özelliklerini de derinlemesine
inceleme imkânını bulmuştur.5
Ayverdi’nin restorasyon ve
uygulama çalışmaları daha ayrıntılı ele alınacak olursa, birçok
mimari eserin korunarak restore
edilmesi ve yeniden işlev vermesi
konusunda önemli katkıları olduğu
görülecektir. Bazılarını yeni mezun
bir mimar olarak gerçekleştirdiği bu çalışmalar arasında; 1922
yılında Zeynep Hanım Konağı’nın
İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi’ne, Mimar Kemâlettin
Bey’in eseri Medresetü’l Kuzzât’ın
(Hukuk Fakültesi) Dârülfünun
Kütüphanesi’ne (İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi) dönüştürülmesi, yine 1922 yılında Mühendis

Solda: Aynı Külliyeye ait sebil (İAE, s. 97); sağda: Külliyenin Atatürk Bulvarı’ndan görünümü
(İAE, s. 126).

Ali Paşa’nın inşa ettiği Harbiye
Nezareti’nin onarımı, yine aynı
yapının 1933 Üniversite Reformu
sonrasında bu kez Dârülfünun’dan
Üniversite’ye geçiş için restore
edilmesi sayılabilir.6 Ekrem Hakkı Ayverdi’nin 1935-1945 yılları
arasında gerçekleştiği uygulamalar
arasında en önemlisi, o dönem terk
edilmiş bulunan ve kısmen harap
haldeki Topkapı Sarayı’nın muhtelif
bölümlerinin restorasyonu işidir.
Ayverdi’nin yönetiminde; Saray’ın
Orta Kapı, Akağalar Kapısı, Zülüflü
Baltacılar Koğuşu, Hazine Dairesi,
Kubbealtı, Fatih Köşkü, Aşçılar Koğuşu, Mutfaklar, Raht-ı Hümâyun
Hazinesi,7 Sofa Köşkü, Harem Ağaları Koğuşu, Valide Sultan Dairesi,
Şehzadeler Dairesi vd. kısımlarında
kapsamlı restorasyonlar yapılmıştır.
Ayverdi, Saray’da geçmişte yapılan
onarımlara ilişkin olarak “Osmanlı
Âbidelerinin Restorasyonları” başlıklı
makalesinde şu hususlara dikkat
çekmektedir:8

Topkapı Sarayı’nda, eski devirlerde yapılan restorasyon ve tâdiller
(onarımlar), inşâsından bir 30 sene
sonra, 1509 zelzelesinin hemen ardından başlar. En ehemmiyetlisi de matbahlarda (mutfaklar) yapılanlardır…
Bundan sonra matbahlarda yapılan
bir ilâve restorasyon, kubbeli yerlerin
önündeki çatılı kısım yerine, Mimar
Sinan tarafından yapılan mahrûtî
(konik) külâhlı kısımlardır…
Fâtih Devri Harem Dâiresi’ne
Kānûnî, Hünkâr Sofası’nı eklemiştir;
Saray’ın en büyük sofası budur. III.
Sultan Osman zamanında yapılan şatafatlı rokoko tezyînât (süsleme), çehresini ne kadar bozmuş olursa olsun,
sofanın ihtişâmını örtememiştir…
III. Sultan Murad’ın, Harem’in
İkinci Avlu’ya açılan Araba
Kapısı’nda, Dolaplı Taşlık’ta, Zülüflü
Baltacılar’da bir takım tâdîlât yaptırdığı kitâbelerinden bilinmektedir…
Topkapı Sarayı’nda yapılan en
umumi ve büyük restorasyon IV.
Sultan Mehmed zamânına âittir.

İAE, s. 36; Makaleler, s. XV - XVIII.
İAE., s. 35.
6
İAE, s. 37; Makaleler, s. XVI, - XVIII; 100 Yaşında Bir Osmanlı Ekrem Hakkı Ayverdi ve Osmanlı Mimarisi Sempozyumu, 4 Aralık 1999, Ankara, yay. haz. Ayşe
Topuz, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı yayını, s. 183 -203. (100 Yaşında Bir Osmanlı…).
7
Osmanlı sarayında, has ahırda en kıymetli ve murassa eyer takımlarının korunduğu hazine dairesi.
8
Makaleler, s. 81 - 85 ve devamı.
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Harem’de çıkan yangından sonra yapılan bu
restorasyon, Dolaplı Taşlık, Harem Ağaları
Taşlığı, Harem Ağaları Camii, ve Dâiresi’nde,
Şehzâdeler Mektebi, Vâlide Taşlığı’nda, Vâlide
Sofası’nda ve Odası’nda, Ocaklı ve Çeşmeli
sofalarda izlerini taşımaktadır. Bunlar esâsı
bozmamakla berâber, satıhlarda, çinilerde,
süslemelerde oldukça farklı tutumlar, süse ve
âlâyişe (gösteriş) kaçış göstermektedir…
Ayverdi, bu makalesinde ayrıca İmparatorluğun ilk payitahtları olan Bursa
ve Edirne’deki anıt eserlerin 18. yüzyıla
dek geçirmiş olduğu restorasyonlar ile
ilgili önemli bilgiler vermektedir. Yazar,
padişahlar ve saray mensuplarının inşa
ettirdiği camilerin yanı sıra, hamam, saray,
türbe, medreselerin de düzenli olarak
onarımdan geçtiğini, kimi zaman uygun
malzeme bulunamaması, özgün olanın
yerine farklı ve nispeten daha gösterişli
uygulamalar yapılması ya da Bursa Ulu
Camii örneğinde olduğu gibi mali güçlükler yüzünden aksaklıklar yaşanması
gibi sorunlara rağmen, sürekli bir inşaat
ve restorasyon faaliyeti olduğunu, hatta
özellikle ilk dönemlerde mali zorluklarla
karşılaşılsa dahi, devletin kudretini göstermek amacıyla yeni yapıların yapılmasına önem verildiğini aktarmaktadır.
Ayverdi ayrıca, 18. yüzyılda Edirne
Üç Şerefeli Camii’nin minareleri, Fatih
Camii’nin harim (ana mekân) bölümü,
Edirne Sarayı gibi önemli restorasyon
uygulamalarının yapıldığını, ancak aslına
sadık kalınmadan yapılan bazı onarımların
bu anıt eserlere zarar verdiğini örneklerle
açıklamaktadır. Ayverdi 19. yüzyılda yapılan restorasyonlara ilişkin olarak; Topkapı
Sarayı’ndaki uygulamaları ve ağırlıkla
Bursa’daki eski eser restorasyonlarını değerlendirmektedir. Osman Gazi ve Orhan
Gazi türbeleri, Hüdâvendigâr Türbesi,
Orhan Camii, Yıldırım Camii, Yeşil Camii,
Âtik Ali Paşa Medresesi gibi eserler kötü ve
kısmî onarımlar geçirmiş, yapılan eklentiler özgün üsluba ve yapıların karakteristik
mimarisine ters düşmüştür; Ayverdi, bu
yapılarda özellikle aslına uygun olmayan
kalem işlerine dikkat çekmektedir.
Ayverdi, İstanbul’da 20. yüzyılda
yapılan önemli restorasyonların 1894
depreminden ya da Tarihi Yarımada’daki
büyük yangınlardan sonra başlatıldığını
ifade etmektedir. Depremde yıkılan camilerin yerine özgün plan ve formun dışına
çıkılarak, daha basit bir mimari tarzda
yapılar inşa olunmuştur. Ayverdi, Sultan II.
Abdülhamit’in emriyle başlatılan Kapa-

Topkapı Sarayı Restorasyonu 1935 - 1945: Baltacılar Koğuşu (İAE, s. 109).

Topkapı Sarayı Restorasyonu 1935 - 1945: Fatih Köşkü Revakları (İAE, s. 115).

Topkapı Sarayı Restorasyonu 1935 - 1945: Sofa Köşkü (İAE, s. 123).

Topkapı Sarayı
Restorasyonu
1935 - 1945:
Babüsselam’ın
solundaki kule
(İAE, s. 105).
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Topkapı Sarayı Restorasyonu 1935 - 1945: Solda: Adalet Kulesi (İAE, s. 106); sağda: Has Oda Revakları (İAE, s. 120).

Topkapı Sarayı Restorasyonu 1935 - 1945: Solda: Valide Taşlığı (İAE, s. 121); sağda: Raht Hazinesi bölümü (İAE, S. 113).

lıçarşı restorasyonunun yüzyılın
başlarında yapılmış en önemli
uygulama olduğunu belirtmektedir.
Ayverdi, bir komisyon kurularak
bu büyük kompleksin onarımına
başlandığını, ancak süreç içinde
dışarıdan müdahalelerle, örneğin
Bedesten ve Kalpakçılar yolunda
yapılan orijinaline sadık olmayan
eklentiler ya da eklektik değişikliklerle çarşının bütünlüğünün
zedelendiğini yazmaktadır.
Ayverdi, 1935’lerde başlatılan
uygulamaları eleştirirken, eski eser
restorasyonlarında tutulması gereken bilimsel yolu şöyle özetlemekte;9 ayrıca devlet eliyle yapılanların
yanı sıra, 1950’li yıllarda kişi ya
da kurumlar tarafından yapılan
uygulamalarla da pek çok yapının
kurtarıldığına dikkat çekmektedir:
9
10

Makaleler, s. 97, 98.
a.g.e., s. 97-98.

a) Âbidelerin bir kütüğü hazırlansa,
b) Târihi araştırılıp devirleri tesbît
olunsa,
c) Geçirdiği restorasyonların mahiyeti meydana konsa,
d) Rölöveleri yapılıp onun üzerinde
restitüsyon veyâ restorasyon kararları verilse,
e) Bunlara göre bir tasnif yapılıp bir
âbidenin hangi kısımlarının ihyâsı
lâzım geldiğine ve hangilerinden başlanacağına karar verilseydi, millî bir
hareket olur ve bundan kültürümüz,
pek ziyâde kazanırdı…10
Ayverdi, bu dönemde yapılan restorasyon uygulamalarını
yerinde ve aslına uygun bulsa da,
birçoğunu sertçe eleştirmekte, eski
eserlerin özgün halinden uzaklaştırılıp adeta yeniden yapıldığını, iyi
niyetle olsa bile çoğu uygulamanın

estetikten uzak ve noksan kaldığını
örneklerle açıklamaktadır. Bunlardan bazıları kendi ifadesiyle şu
uygulamalardır:
...İlk elden yapılan bir restorasyon Beyoğlu Caddesi’ndeki Ağa
Câmii’dir. Duvarları ve örtüsü ilk
yapıdandır. Fakat bu kâdim (eski)
bedene öyle bir kılıf giydirilmiştir ki,
şaşmamak kâbil değildir… Edirne
yakınındaki Hafsa Camii’nin duvar
ve kubbeleri ve revâkı yıkılmıştı, …
câmiin revâkı yapılmayınca güdük
ve tesirsiz bir hâlden kurtulamadı…
İstanbul Sultan Selim Câmii’nin…
bu câmide pek büyük bir hata irtikâb
olunarak (yanlış yapılarak), sıva
için hazırlanmış murçlu satıhlar ile
kesme taş kapı vesâire gibi aksamın
köşelerine, sıvanın dayanıp sönmesi
için mahsus bırakılmış dişler apaçık

10 MAKALE

Solda: Bursa Hamza Bey Camii kesit (İAE, s. 99); sağda: Mustafakemalpaşa Lala Şahin Paşa Türbesi saçak detayı (İAE, s. 101).

ortada dururken, mevcut sıva kazıtılarak yüzler çıplak bırakılmıştır…
Lâleli Camii’nde… eğer şadırvan
avlusunda kahverengi boyalı çimento
derz işlenmemiş olsa, çürük tuğlalar
değiştirileceğine harçla taklîd edilmese ve en mühimi boya yerine horasan
kullanılsa idi, kusursuz bir restorasyon elde edilmiş olurdu.11
Ayverdi, yirminci yüzyıldaki restorasyon uygulamalarının
geçmiş yüzyıllarda yapılmış olanlarla fazla benzerlik taşımadığına
dikkat çekmektedir. Eski eserlerin
tamamına yakını vakıf malı olduğundan, yapılan onarımlar eserin
vakfiyesindeki şartların yerine
getirilmesinden ibaretti. Burada
vakıflar hakkında kısaca bilgi verecek olursak: Vakıf müessesesinin
Osmanlı Devleti’nde önemli sosyal,
ekonomik ve kültürel işlevleri vardı
ve İmparatorluk genelinde çok
sayıda, önemli bir taşınmaz mal
varlığına sahipti; bu yapı stokundan
günümüze intikal edebilmiş olanların bugün neredeyse tamamı eski
eser statüsünde tescil edilmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, eski

eserlerin korunması 1858 tarihli
Ceza Kanunnamesi (133. madde12),
1869 ve 1874 tarihli Asâr-ı Atîka
Nizamnâmeleri -ki ilk iki yasa
çok yetersiz kalmış, eski eserlerin
tahrip edilmesini ve yabancılar
eliyle yurt dışına kaçırılmasını
çoğu zaman engelleyememiştiryürürlüğe girmeden önce, vakıf
sistemi içinde çözülmüştür. Vakfiyelerde vakıf eserin geleceği de
garanti altına alınıyor, vakfın elde
ettiği gelirin bir kısmı akarların ve
vakıf eserin bakım ve onarımı için
ayrılıyordu.13 Ancak vakıf kurumu,
17.-18. asırdan sonra çözülmeye
başlayıp gelirleri düştüğünde bu
yapıların icâreteyn (eski hukukta
iki kiralı vakıf) usulü ile sürdürülebilirliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Tanzimat’tan sonra da tapuya
kaydedilerek önemli oranda vakıf
elinden çıkarılmıştır. Osmanlı’nın
son yıllarında, yukarıda sözü edilen
düzenlemelerin çok yetersiz kaldığı
anlaşıldığından, Türk müzeciliğinin
kurucusu Osman Hamdi Bey bugün
bu alandaki yasaların temelini teşkil
eden 1884 tarihli Nizamnameyi

hazırlatarak yürürlüğe koydurmuştur. Bu Nizamname, bir öncekinden
çok daha geniş kapsamlıdır; en
önemli vasfı, eski eserlerin mülkiyetinin kayıtsız-şartsız Devlete ait
olması ilkesidir, ayrıca ‘eski eser’in
kapsamlı bir tanımı yapılmıştır. Bu
Nizamname, kültür varlıklarının
tahrip olmasını engellemek için gerekirse kamulaştırma ve yurt dışına
eski eser çıkışının yasaklanması gibi
hükümleri ve ağır cezai yaptırımları
içermekteydi.14
Cumhuriyet’in ilk on yılında vakıf eserlerle ilgili olarak düzenlemeler yapılmış, Osmanlı döneminde
inşaatına başlanmış olan yapıların
tamamlanması öngörülmüş, 1935
yılında çıkarılan 2762 sayılı Vakıflar
Kanunu ile de üzerlerinde tam bir
denetim sağlanmıştır.15
Ekrem Hakkı Ayverdi,
“Âbidelerin Bir Elden İdaresi”
başlıklı 1956 yılında yayımladığı
makalesinde,16 geçmiş kuşaklardan
günümüze intikal eden mimari
eserlerle ilgili olarak, kendi ifadesiyle “...memleket içinde veyâ bugün
eski topraklarımızda kalmış olan

a.g.e., s. 99.
Bu maddeye göre: “Hayrat-ı şerife ve tezyinat-ı beldeden olan ebniye ve asar-ı mevzuayı hedm ve tahrib ve yahud bazı mahallerini kırıb rahnedar” edenler
cezalandırılmaktaydı. Bkz. Ahmet Mumcu,“Eski Eserler Hukuku ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1969, c. 26, sayı 3-4, s. 68 ya da Ahmet
Mumcu, URL: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/324/3226.pdf
.13
Halit Çal, URL: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1249/14313.pdf
14
Ahmet Mumcu, URL: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/324/3226.pdf
15
Davut Aydın, bkz. URL: http://www.degisimicinbagis.org/usrfiles/cumhuriyet_donemi_vakiflari_ve_vergi_muafiyetine_sahip_vakiflarin_mali_analizi.pdf
16
Makaleler, s. 424.
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eserleri korumanın, bir usûl dâhilinde
istifadeyi mûcip tarzda imâr etmenin
(yani belirli kurallar çerçevesinde
bir işlev verilerek imar etmenin)
lüzum ve imkânları husûsunda bütün
tereddütleri izale etmeli (gidermeli)…
Mimârimiz hiçbir zaman eskimeyecek
yenilikleri sînesinde (içinde) saklamaktadır… Ayverdi, bu makalesinde gayrimenkul eski eserlerin farklı
idarelerin mülkiyetinde olduğunu,
bu durumun da restorasyon ve koruma açısından sorunlar yarattığını
ve eski eserlerin yok olmasına yol
açtığını örneklerle açıklamaktadır:
… “devlet veyâ evkaf ve diğer müesseseler ve eşhas (kişiler) elinde bulunan
eski eserlerin hukûki aidiyetini (ait
olma) tâyin edecek kanunları yapmak
ve idârelerini tek bir teşkilâta bırakmak lâzımdır.”17 …Târihi bir duygudan mahrum idârelerin elinde kalan
veyâ hiç sâhipsiz vaziyete giren âbide
mahvolmuş demektir18… Yazar; abidelerin tarih bilinci ve sanat anlayışıyla, bu iş için özel olarak kurulmuş kurumlar eliyle yönetilmesinin
kurtuluşları için tek çare olduğunun
altını çizmekte ve diğer ülkelerden örnekler vermektedir: …Vâkıâ
(gerçi) buna en muhtaç biziz; fakat
Avrupa memleketleri… âbideleri, teker
teker nazar-ı itibâre (dikkate) almaya
iktifâ etmeyerek (yetinmeyerek) “site
nationale” (sit alanı) diye isimlendirdikleri… memleketin hususiyeti hâiz
köşe bucağı ve tabiî manzaralarını
da muhafaza esaslarına tâbî tutmuşlardır. Bizim teklifimiz Fransızların
“Service des monuments historiques”
(Anıtlar Kurulu) dedikleri gibi bir
teşekküldür...19
Ayverdi, bu kurumun doğal kültür varlıklarıyla da meşgul olması
gerektiğini; başta Boğaziçi olmak
üzere, kentlerin eski mahallelerini ve birçok yerleşimi kapsayacak
hüviyette ve Başbakanlığa bağlı

olmasını, yanı sıra tarihçi, mimar,
edebiyatçı ve uzman kişilerden
teşkil etmesini önermekteydi. Ülkemizde, kültür mirasının korunmasına ilişkin ilk yasal düzenleme,
1951 yılında çıkarılan 5805 sayılı
Kanunla yapılmış ve oluşturulan
“Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu” ile taşınmaz
kültür varlıklarının korunmasına
ilişkin ilk uygulamalar başlatılmıştır.20 Ayverdi, eski eserlerin
tescili konusunda, kendi ifadesiyle
‘halk sanatı’ ve ‘devlet sanatı’ gibi
ayırımların olmaması gerektiğini,
ikisinin birbirini tamamladığını

Ayverdi, eski
eserlerin tescili
konusunda kendi
ifadesiyle ‘halk sanatı’
ve ‘devlet sanatı’ gibi
ayırımların olmaması
gerektiğini, ikisinin
birbirini tamamladığını
belirtmektedir.
belirtmektedir, şöyle ki; kentlerdeki önemli, büyük anıtlara gerekli
önemin verilmesi, buna karşılık
genellikle sivil yapılar, hazireler,
çeşme ve namazgâhlar, bazen de
yerel özellik arz eden meydancıklar,
bina kitabeleri, mezar taşları vb.
ikinci, üçüncü derecede sayılanların
önemsenmemesi ya da küçümsenmesi eğiliminin önüne, tescil yoluyla geçilebileceğine dikkat çekmektedir. Ayverdi, yüzyıllar boyunca
inşa edilen, oluşturulan ve biri
diğerinin gelişmesinde çok önemli
işlevler üstlenen, kendisinin, “ikisi
birbirinin mütemmimi (tamamlayıcı
unsuru) ve tekâmüllerinde (gelişmelerinde) birer safhadır” diye nite-

lendirdiği bu iki sınıftaki eserlerin
bir bütün dâhilinde ele alınması ve
tescil edilmesi gereğini sıklıkla dile
getirmektedir. Eski eserlerin düzenlenmesinde, yapıların katiyetle
aslına uygun olmasına, ayrıntılara,
malzemenin özgünlüğüne uygun
onarım yapılmasına ve bütünün
bozulmamasına özellikle dikkat
çekmekte ve yapılan bazı yanlış
uygulamaları örnek göstermektedir:
“Meselâ bir medrese tâmir olunurken
ilâve olunan renkli lambiriler nisbetleri alt üst etmiştir. Kezâlik bir derz
yapılırken mevcûdundan daha itinâlı
olmaması, görünür yerlerde çimento
kullanılmaması ve umumî bir ifâde ile
âbidenin çehresini, mânâsını değiştirmemeye itinâ gösterilmesi mecbûriyet
altına alınmalıdır”.21
Ayverdi’nin mimarlık tarihi ile
ilgili bir diğer önemli araştırması
“Türk ve Bizans Mimari Unsurları”
başlıklı makalesidir.22 Ayverdi bu
yazısında, Türk ve Bizans yapım
teknikleri, kullanılan mimari öğeler
ve malzeme çeşitliğine ilişkin değerlendirmeler yapmakta; duvarlar,
cephe, kemerler, pencere ve kapıları
kıyaslamakta ve her iki mimarideki
bezemeleri irdelemektedir.
Yazar makalede, öncelikle Bizans ya da horasan denilen harcın
özelliklerini, Bizanslılar ve Türkler
tarafından nasıl kullanıldığını anlatmakta, kaba inşaat için farklı malzemelerin tercih edildiğini belirtmektedir. Bizanslıların genellikle Bakırköy
küfeki taşı ve Karamürsel silisli kum
taşını kullandıklarını, duvar ve cephe
kaplamaları ile döşemeler için “Sinada” tabir ettikleri Afyon civarındaki taşocaklarından çıkarılan renkli
taşları tercih ettiklerini yazmaktadır.
Türk mimarisinde ise kumtaşının
yerine Bakırköy taşının kullanıldığını, Marmara mermerine ise, dayanıklılığından ötürü merdiven, söve,

Makaleler, s. 428.
a.g.e., s. 430 - 432.
19
a.g.e, s. 431 - 432.
20
Daha sonraki yıllarda eski eserlerle ilgili yürürlüğe giren düzenleme, 1973 tarihli “Sit” kavramının getirildiği 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu’dur; bu Kanunla
koruma parsel ölçeğinden alan ölçeğine taşınmış, buna paralel olarak Kurulun yetki, sorumluluk ve görev alanları genişletilmiştir. Kültür Varlıkları’na ilişkin olarak;
halen 1983’de kabul edilen, 1987 yılında 3386 sayılı kanunla değişik ve 5226 sayılı kanunla yeniden düzenlenen, 2011 yılında bazı değişiklikler yapılan 2863
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu yürürlüktedir. Bkz. URL: http://www.korumakurullari.gov.tr/TR,89114/tarihce.html.
21
Makaleler, s. 434.
22
a.g.e, s. 43 - 51.
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döşeme ve sütun başlıklarında yer
verildiğini, taşın ve renkli renksiz
her cins mermerin kullanımının her
iki mimaride açıkça farklı olduğunu
belirtmektedir.
Tuğla kullanımının Bizanslılarda
çok yaygın olduğunu, Türklerde ise
kısmi olarak yer verildiğine dikkat
çeken yazar, ahşap işleme sanatının
ve demir işçiliğinin Türk mimarisinde çok önemli bir yeri olduğunu;
buna karşılık Bizans mimarisinde
ahşabın kullanımı hakkında pek
bir veri bulunmadığını, demirden
yapılan mimari elemanların ise,
kısıtlı olarak görüldüğünü ifade
etmektedir. İnşa tekniklerine de
değinen yazar, Bizanslıların kilise,
manastır vb. yapılarını çoğunlukla
tuğla ya da almaşık şekilde taş ve
tuğladan inşa ettiklerini; Türklerin
ise kesme taş kullandıklarını, uygun
malzeme bulunmadığında taş ve
tuğlanın yapı malzemesi olarak
tercih edildiğini ancak sırf tuğla ile
inşaat yapmadıklarını belirtmektedir. Makalede; her iki mimarideki
sütun takımı ve başlıkları, söveler,
pencere ve kapı açıklıkları ile bezemeler ilişkin ayrıntılı açıklamalar ve
bilgilere yer verilmiştir.
Ayverdi bu incelemesinde sonuç
olarak, Bizans mimarisinin yoğun
bezemeli, ihtişamlı anıtlarının yanında Türk mimarisinin sade ama aynı
şekilde görkemli yapılar inşa ettiğini
yazmakta, ancak her iki üslubun
farklı yöntemleri olduğunu ve birbirine neredeyse zıt özellikler taşıdığını, dolayısıyla ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir.23
Ayverdi’nin yukarıda da belirtildiği üzere, çok sayıda yayını
bulunmaktadır; on beş kitap ve
seksen bir makale yayımlayan
yazarın,24 en önemli eserleri “Osmanlı Mimarisi’nde Çelebi Mehmet
ve II. Sultan Murad Devri, Osmanlı Mimarisi’nde Fatih Devri” ve
“Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri”

koşullarında eksik bir baskı olsa
dahi, Türk mimarlık ve şehircilik
tarihine olduğu kadar İstanbul’un
fetihten sonra imar ve iskânı ile dini
ve sosyal yaşamına da ilişkin çok
önemli bilgi ve malzemeler sunmaktadır. Fetihten 1546 yılına kadar
kentte kurulan 2500 tane vakfın
tahrir defterlerini irdeleyen bu
yayın, alanındaki en önemli başvuru kitaplarından biridir. Kitapta,
Prof. Ömer Lütfi Barkan, vakıfların
hukuki, sosyal ve ekonomik durumlarını değerlendirmiş; Ekrem Hakkı
Ayverdi ise, vakıfların ödeneği,
vakfedilen emlâk ve akarlar ile bu
yolla yapılan yapıların kent içindeki dağılımı, konumları ve mevcut
Ayverdi Koleksiyonu: Ta’lik Kıt’a, Nakşî, 17.
durumlarını irdelemiştir. Esere
yüzyıl sonu-18. yüzyılın ilk yarısı (İAE, s. 167). katkıda bulunan bir diğer önemli
araştırmacı da o yıllarda İstanbul
Ayverdi’nin
Üniversitesi’nde asistan olan Prof.
Halil Sahillioğlu’dur. Kitabın giriş
yayımladığı eserler
kısmında
yer alan açıklamada, inceiçinde “Osmanlı
lenen evrakın Başbakanlık Osmanlı
Mimarisi” ve “Avrupa’da
Arşivleri Tapu Defterleri arasında
Osmanlı Mimari Eserleri”
251 numarada kayıtlı olduğu belirüzerine yazdığı sekiz
tilmektedir. Kitabın sunum yazısında her iki müellif çalışma hakkında
ciltlik külliyat önemli
şu açıklamayı yapmışlardır: Vakıfbir yer tutmaktadır.
larla ilgili belgelerin her çeşidinin…,
çok defa devirlerinin iktisâdi şartlarını,
üzerine yazdığı sekiz ciltlik külliyat25
sosyal münâsebetler nizamının özellikile Prof. Ömer Lütfi Barkan’la ile bir- lerini, örf ve âdetlerini, aile yapılarını
likte kaleme aldıkları “İstanbul Vakıf- belli eden tarih kaynakları olarak da
ları Tahrir Defteri”dir.26 Ayverdi’nin
büyük bir değer taşıdığı bilinmektedir.
ayrıca “19. Asırda İstanbul Haritası”
İstanbul Vakıflarının bugün burada
adlı, kentin tarihsel topografyası
neşretmekte olduğumuz 953 (1546)
üzerine yaptığı çalışması,27 günütarihli Tahrir Defteri’nin ise, bütün
müzde de konuyla ilgili uzmanlar ta- bu hususlardan başka, İstanbul gibi
rafından en çok yararlanılan başvuru zamanına göre büyük bir “dev şehir”in
kaynaklardan biridir.
Türkler tarafından her türlü beledî ve
Bu değerli eserlerden 1953
medeni tesisleri ile yeniden kuruluşu,
yılında İstanbul Fetih Cemiyeiskân ve imarı gibi herbiri XV. ve
ti İstanbul Enstitüsü tarafından
XVI. asırlar Türkiye’sinin medeniyet
yayımlanan “İstanbul Vakıfları
ve kültür seviyesini, iktisadi varlığını
Tahrir Defteri”nden daha ayrıntılı
aydınlatmağa büyük ölçüde yardımcı
söz etmek yerinde olacaktır; zira
olabilecek malzemeyi ihtivâ ettiği söybu çok önemli eser, müelliflerinin
lenebilir ve bu bakımdan ehemmiyetiönsözde de belirttiği üzere, o günün nin büyük olması lâzımgelir.28

Makaleler, s. 42 - 63.
100 Yaşında Bir Osmanlı…, s. 175-182.
25
a.g.e., s. 175-176.
26
Ekrem Hakkı Ayverdi, Ömer Lütfi Barkan, İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri: 953 (1546) târîhli, İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü yayını, 1970.
27
Ekrem Hakkı Ayverdi, 19. Asırda İstanbul Haritası (Haritalar 45 x 60 boyutlarında 20 levha. Harita için açıklama ve fihrist 27 sayfa), İstanbul Fetih Cemiyeti
yayınları, İstanbul, 1958.
28
Ekrem Hakkı Ayverdi, Ö. L. Barkan, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri...s. V - VI.
23
24
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Ayverdi
Koleksiyonu:
Mekke ve
Medine
Tasvirleri
1145/1733
(İAE, s. 203).

Ayverdi
Koleksiyonu:
Tezkiretü’l
Ebniye 1718. yüzyıl,
(İAE, s. 129).

3. Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Hat ve Sanat Eserleri Koleksiyonu
Ayverdi’nin yukarıda da kısaca
değinildiği üzere, hat ve nadide
sanat eserlerinden oluşan koleksiyonunun temelini kayınpederi
Hattat Aziz Efendi tarafından
hediye edilen tuğra, besmele,
hat örnekleri ile Mısır’da yazmış
olduğu iki Kur’an teşkil etmiştir.
Bilahare muhtelif yollardan satın
aldığı hat levhaları ve murakkalarla29 koleksiyonunu genişletmiştir.
Bu eserlerin onarımını da üstlenen
Ayverdi, 550 levha, 200 tefsir, 33
Kur’an, çok sayıda yazma, hilyeler
vd. içeren çok önemli bir koleksiyona sahip olmuştur. Ayrıca
vefkli30 örtü ve giysiler, tezhip,
çini ve minyatürler, cam eşyalar,
yağlıboya tablolar, ciltler, nâdîde
kumaşlar ve işlemeler, yazı sanatına ait malzemeler ile bu seçkiyi
zenginleştirmiştir. Kendi ifadesine
göre bu koleksiyonlar ile mimarlık

Ayverdi
Koleksiyonu:
Şevket Dağ (1876
- 1944) II. Selim
Türbesi (İAE, s.
375).

tarihi araştırmaları arasında yakın
bir ilgi vardı; Ayverdi, bu eserler
olmasaydı sekiz ciltlik Osmanlı
Mimarisi’ni yazamazdım demiştir.31 Bu koleksiyondan önemli
parçalar ve mimari çalışmaların-

dan oluşan bir seçki, ölümünün
30. yılında İstanbul Araştırmaları
Enstitüsü’nde 5 Kasım 2014 günü
açılan geniş kapsamlı bir sergiyle
tanıtılmış ve bir de katalog yayımlanmıştır.32
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THE EFFECTS OF USER AND FUNCTION CHANGES IN PRESERVATION AND
ADAPTIVE RE-USE OF HISTORICAL BUILDINGS:
BAĞLARBAŞI SAINT VINCENT DE PAUL FRENCH SCHOOL
ABSTRACT
Saint Vincent de Paul French school is a school which has been built by foreigners who lived in Turkey in
between late 19th century and 20th century. Selamsız area of Bağlarbaşı has so many foreign schools
located right next to each other and Saint Vincent de Paul French School is one of those.
The school was built in 1883, has been exposed to some interventions caused by not having enough
space for the increase in the number of students studying in the school 25 years after it had been built. In
1967, because of a change in ownership, a new senseless function has been given to the building and the
new users didn’t perform any maintenance on the building. The result of these actions is that, the building
can no longer be used and it causes danger to the people who live nearby. In 2013, the building was
restorated by the Municipality of Üsküdar, and nowadays it’s being used by a private education institution.
The evaluation of the protection of historic buildings and modern environment is done with physical
protection and adaptive reuse. If the user and function changes of the adaptive reuse made by experts, it has
great importance for protecting and extending the life of the structure. Because in some cases the changes
have more of a negative effect than a positive one and it leads to the deformation of structure intact.
Except all these deformations in the structure, the changes in the building also affects the memory of the
people who live nearby. The building has been chosen as the subject of the final thesis for Master’s degree
in Mimar Sinan Fine Arts University in 2008-2010. In the example of Saint Vincent de Paul French school,
precautions to prevent deteriorations are evaluated and the new function of the building is reviewed. For
making those analyses the survey, restitution and restoration projects of the building was drawn.

Bağlarbaşı Saint Vincent de Paul Fransız Okulu
Örneğinde Kullanıcı ve İşlev Değişikliğinin
Tarihi Yapılar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
H. ARMAĞAN DOĞAN,
Z. HALE TOKAY*

1. Giriş, Amaç ve Yöntem
Saint Vincent de Paul Fransız
Okulu, Üsküdar Bağlarbaşı semtinde Fransız “Filles de la Charité”
rahibeleri tarafından kurulmuş ve
19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın
başında faaliyet göstermiş bir eğitim
kurumudur. Bu semtin, özellikle
Selamsız adı verilen bölgesinde birbirine çok yakın bir şekilde
konumlanmış birçok yabancı ve
gayrimüslim yapısı bulunmaktaydı.
Osmanlı İmparatorluğu tarafından,
kurulacak yabancı okulların açılması
için seçilen bölgeler, özellikle gay-

Saint Vincent de Paul
Fransız Okulu, Üsküdar
Bağlarbaşı’nda, Fransız
“Filles de la Charité”
rahibeleri tarafından
kurulmuş ve 19. yy.
sonu ile 20 yy. başında
faaliyet göstermiş bir
eğitim yapısıdır.
rimüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerdir. Ermeniler, Rumlar,
Yahudiler çoğunlukla Bağlarbaşı ve
çevresine yerleşmişlerdi; gelenlerin
bir kısmı kendi istekleri ile burayı
seçmişler, bir kısmı ise bu bölgede
iskân edilmişler1 ve bunun sonu-

cunda da kendi kültürlerine uygun
bir ortam yaratarak konutlar, din,
kültür ve sosyal hizmet yapıları inşa
etmişlerdir. On altıncı yüzyılda açılmaya başlayan bu yapıların önemli
bir kısmı, kapitülasyonların sağladığı olanaklardan yararlanan Fransız
misyonerler tarafından kurulmuştur
(Erdoğan, 1994). Özellikle Tanzimat
ve Islahat Fermanlarından sonra
Osmanlı topraklarına gelen yabancıların ve açtıkları okulların sayısı
giderek artmıştır (Mutlu, 2005).
Katolik tarikatlar tarafından kurulmuş eğitim yapıları bu kurumların
en eskilerindendir (Koçak, 1985).
Bağlarbaşı bölgesinde bulunan
yoğun gayrimüslim nüfus, “Filles

H.Arma ğan DO ĞAN, Restorasyon Uzmanı Y. Mimar, e-posta: armagan.dogan@gmail.com; Doç. Dr. Z. Hale TOKAY, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi
Restorasyon ABD, e-posta: zeliha.hale.tokay@msgsu.edu.tr (Makalede kaynak belirtilmeyen tüm görseller müelliflerine aittir).
1
Başbakanlık Osmanlı Ar şivlerinde, Hicrî 1244 tarih, 84, 264 ve 125 dosya no.lu belgelerde, Üsküdar’a nakledilmiş Ermenilere dair bilgiler
bulunmaktadır.
*

MAKALE 15
de la Charité” rahibelerinin yeni
kuracakları eğitim yapısı için bu
bölgeyi seçmelerinde önemli bir rol
oynamıştır. Bu bağlamda, 1883 yılında inşa edilmiş olan Saint Vincent
de Paul Fransız Okulu yapımından
yaklaşık yirmi beş yıl sonra mekân
yetersizliği sebebiyle bazı müdahalelere maruz kalmış ve 1924 yılında okulun kapanmasıyla yapının
bozulma süreci başlamıştır. Bu tarihi
yapı, mülkiyetinin 1967 yılında el
değiştirmesi sonucunda yeni mal sahibi tarafından bilinçsizce işlevlendirilmesi ve kullanıcıların da yapıda
herhangi bir onarım yapmaması
yüzünden kırk yıl içinde tamamıyla
kullanılamaz hale gelmiştir.
Üsküdar Belediyesi tarafından
2013 yılında restorasyon çalışmaları
başlatılan yapı, günümüzde bir özel
eğitim kurumu tarafından kullanılmaktadır. Tarihi yapıların korunması ve günümüz koşullarında değerlendirilmesinde, fiziksel korumanın

yanı sıra yeniden işlevlendirme de
çok önemlidir. Yeniden işlevlendirme ve kullanıcı değişikliklerinin
uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi, yapının korunması ve
ömrünün uzatılmasında büyük
önem taşımaktadır. Ancak, bazı
durumlarda bu değişiklikler olumlu
bir etkiden ziyade olumsuzluklarla
sonuçlanmakta, yapıya zarar verip
bozulmalara neden olmaktadır.
Yapıda oluşan bozulmaların
yanı sıra yapılan fiziksel ve işlevsel
değişiklikler de toplumun sosyal
hafızasını ve kentsel belleği etkilemektedir. Üsküdar Saint Vincent
de Paul Fransız Okulu, 2008-2010
yılları arasında Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’nde restorasyon yüksek lisans tezi olarak
ele alınmıştır; bu makale de, tez
aşamasında yapılan araştırmalar
derlenerek hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, Saint Vincent de
Paul Fransız Okulu’nu belgelemek,

yapıda görülen bozulmaları ve bunların nedenlerini araştırmak, yapının
yeniden işlevlendirilerek değerlendirilmesi için yapılması gereken
müdahaleleri belirlemektir. Bu çerçevede, Osmanlı İmparatorluğu’nda
yabancı okulların açılma süreci,
Fransız Katolik Okulları, okulu
kuran rahibelerin ve okulun tarihçesi araştırılmış, Üsküdar Saint
Vincent de Paul Fransız Okulu’nun
bulunduğu çevrenin analizi yapılmış, yapının günümüzdeki durumu
incelenerek, geçirdiği işlev değişiklikleri sonucunda oluşan sorunlar
ve bozulmalar tespit edilerek güncel
rölöveler çıkarılmıştır. Yapılan arşiv
araştırmaları sonucunda elde edilen
bilgiler doğrultusunda; yapının inşa
aşamalarına göre dönemsel analizi
yapılmış ve buna bağlı olarak, 1883,
1908 tarihleri için iki restitüsyon
projesi tasarlanarak yapıya uygun
olabilecek işlev belirlenmiş ve bir
restorasyon projesi hazırlanmıştır.

2. Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar
Osmanlı İmparatorluğu topraklarında çeşitli dönemlerde yabancı ülkeler tarafından “Yabancı Okullar”
ya da “Yabancı Okulları” açılmıştır.
Bu okullar, bağlı oldukları devletlere göre adlandırılmış ve onların
himayesi altında yaşamışlardır. Asıl
açılış amacı Osmanlı topraklarında
yaşayan vatandaşlarının eğitim
ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak olan bu okullar, Osmanlı
Devleti’nin kendilerine tanıdığı kısa
süreli hak ve imtiyazları kullanarak
kalıcı ve sürekli bir eğitim seferberliği düzenlemişlerdir. Osmanlı
topraklarında bu şekilde okul açan
ülkeler; Amerika, İtalya, İngiltere,
Almanya, Avusturya, Bulgaristan,
İran ve Fransa’dır. Tarihsel olarak ise ilk açılan okullar Fransız

Pervititch haritalarında,
okulun yan parselinde
Sainte-Marie Fransız
Okulu’nun bulunduğu
ve aralarındaki dini
yapıyla beraber bu
okulların bir eğitim
kompleksi oluşturduğu
görülmektedir.
Okulları’dır (Topçu, 2007). Osmanlı
İmparatorluğu’nda yabancı okulların açılması ve yaygınlaşmasında
başlıca etken, zaman içerisinde yabancı ülke vatandaşlarına tanınan
kolaylıklar ve yasal düzenlemelerdir
(Topçu, 2007).
Birinci Dünya Savaşı’ndan ve
kapitülasyonların kaldırılmasından

çok zarar gören bu okullar, 20 Ekim
1921 tarihli “Ankara İtilâfnamesi”
ve 24 Temmuz 1923 tarihli “Lozan Barış Antlaşması”na eklenmiş
mektuplarla resmi olarak tanınmıştır. Bu antlaşmalara göre; Fransız
Okulları Türkiye’nin menfaatlerine ters düşmemek, ilgili yasa ve
yönetmeliklere uymak koşuluyla
varlıklarını sürdürebileceklerdir.
Fransız Okulları’nın zamanla laik
eğitime geçmiş olması, bu okulları
diğer yabancı okullarından ayıran
en önemli farktır. Yine de Cumhuriyet döneminde Tevhid-i Tedrisat
Kanunu’na uymakta sorun yaşayan,
dinsel simgeleri binalarından çıkarmayan Fransız Okulları da olmuş,
bu okullar diğer yabancı okulları
gibi kapatılmıştır.

3. Saint Vincent de Paul Fransız Okulu’nun Konum ve Çevre Özellikleri
Bağlarbaşı semti, Üsküdar ilçesi
sınırları içinde yer alan ve Osmanlı
döneminde gayrimüslimlerin yoğun
olarak yaşadığı bölgelerden biridir.

Buradaki bulunan Surp Garabed
Ermeni Manastırı’ndan başlayıp
Ermeni mezarlığına kadar uzanan
bağın kapsadığı bölgeye Bağlarbaşı

ismi verilmiştir. Osmanlı döneminde manastır anlamına gelen “Vank”
sözcüğünden “Vankınbağı” ismi
türetilmiş, sonraları Vankınbağı
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“Bağlarbaşı” olarak değiştirilmiştir
(Baltacıoğlu, 1994). Osmanlı döneminde Bağlarbaşı semti Ermenilerin
ve Rumların yerleştirildiği ya da
iskân edildiği bir bölgeydi; Başbakanlık Osmanlı Arşivlerindeki
1829 tarih, 84 dosya, 4159 gömlek
numaralı belgede geçen “Galata,
Beyoğlu ve Boğaziçi’nde sakin olup
Anadolu’ya ve Üsküdar cihetlerine
nakledilmiş olan Ermeniler” ifadesi,
azınlıkların bu bölgeye yerleştirildiklerini göstermektedir. Burada
çoğunlukla İstanbul Ermenilerinin
yüksek zümresi ve amira2 unvanına
sahip olanlar ikamet etmekteydiler.
Bağlarbaşı’nda, Rum ve Ermenilere ilaveten Yahudilerin yaşadığına
dair kesin bir bilgi olmasa da, bazı
kaynaklarda bu bilgiyi doğrulayan
verilere rastlanmaktadır. Halide
Edip Adıvar’ın “Mor Salkımlı Ev”
adlı biyografisinde Üsküdar’daki Yahudi Mahallesi’nden söz
edilmektedir. Ayrıca, İnciciyan’ın
XVIII. Asırda İstanbul adlı eserin-

1

2
3

4

5

9

6
8 7

10

11

1. Üsküdar Amerikan Lisesi 2. Surp Haç Ermeni Kilisesi 3. Surp Haç Ermeni Lisesi 4. Saint Vincent de Paul
Fransız Okulu 5. Sainte-Marie Fransız Okulu 6. Semerciyan Cemaran Ermeni Okulu 7. Profiti İlya Rum Ortodoks
Kilisesi 8. Rum Okulu 9. Surp Garabed Ermeni Kilisesi 10. Çinili Camii 11. Atik Valide Camii ve Külliyesi

Şekil 1. Selamsız Uydu Fotoğrafı (İBB arşivi)

de, Yahudi yerleşiminin Üsküdar
sırtlarındaki Dağhamam, Bağlarbaşı
ve Kuzguncuk’da yoğunlaştığından söz edilmektedir. Bunun yanı
sıra, Galata’da 1628’de çıkan veba
salgınından kaçan Yahudiler buraya yerleşmişler ve Kuzguncuk’ta

İstanbul’un Anadolu yakasındaki ilk Yahudi yerleşim bölgesini
kurmuşlardır (İnciciyan, 1976).
Bağlarbaşı’nda ayrıca çok sayıda
kilise ve bu kiliselerin vakıflarına
ait eğitim yapıları bulunmaktadır
(Şekil 1).

4. Okul Yapısının Tarihçesi
Saint Vincent de Paul Fransız
Okulu’nun yapım yılı 1883’tür.
“Soeurs Saint Vincent” olarak da
adlandırılan “Filles de la Charité”
rahibeleri, ilk defa 1859 yılında
Üsküdar’da yatılı ve gündüzlü
kısımları bulunan bir okul açmışlar,
ancak bu kurum 1860 yılında vuku
bulan Suriye olayları nedeniyle
Osmanlı ve Fransız hükümetleri
arasında bir gerginlik doğması
üzerine kapatılmıştır. Bu ilk açılan
okulun yeri ise tam olarak bilinmemektedir.
Üsküdar’a 1883 yılında geri
dönen rahibeler, kiraladıkları bir
evde okul ve kimsesiz çocukları
barındıran bir yurt açmışlar, ancak
mekânın yetersiz olması ve daha
iyi şartlarda eğitim verebilmek
amacı ile aynı yıl içinde günümüzde mevcut olan binayı satın almışlardır (Polvan, 1952; Belin, 1894)

2
3
4

(Şekil 2). Başbakanlık Osmanlı
Arşivleri’nde bulunan 26 Safer
1325 tarih, 3030 dosya ve 227190
gömlek numaralı ruhsatnameye
göre, mevcut binanın yetersizliği
gerekçe gösterilerek 1908 yılında
yapının arka bahçesine iki ahşap,
bir de kârgir binanın inşa edildiği
bilinmektedir.
Birinci Dünya Savaşı sırasında okul yaklaşık dört yıl kapalı
kalmıştır, ancak bu süre boyunca okulun terk edilmesi yapının
bakımsız kalmasına ve yıpranarak
büyük onarımlara ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır, bundan dolayı bilahare çatıda ve çocukların kaldığı
yatakhanelerde onarımlar yapılmıştır. Yapıda geniş çaplı restorasyon ihtiyacının doğması, ancak
rahibelerin bütçesinin bu büyük
onarımlar için yeterli olmaması,
belli bir süre sonra tamir çalışma-

larının sonlandırılmasına ve 1924
yılında okulun kapanıp rahibelerin
Üsküdar’dan ayrılmasına neden
olmuştur (Marmara, 2009). Daha
sonra 1950’li yıllardaki yoğun göç
dalgası ile İstanbul’a gelen nüfusun bir kısmı, bu okulun da içinde
olduğu bölgedeki boş yapılara
yerleştirilmişlerdir. Okul binası,
otuz yıl boyunca çok kötü şartlarda
kullanılmış ve büyük ölçüde zarar
görmüştür. Yapının tahrip olmasını
hızlandıran bu kişilere daha sonra
ecr-i misil4 uygulaması yapılmıştır.
Binada, çökmeye başladığı 1994
yılına kadar içinde beş ayrı kiracının oturduğu bilinmektedir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne yazılan,
14.06.1994 tarihli bir belgede harap
haldeki binada oturan beş kiracıdan ikisinin yapının belli bir kısmının çökmesiyle ayrıldığı, kalan
üç kiracıya ise Vakıflar tarafından

Amira: Osmanlı Devleti’nde yüksek devlet görevlisi olan Ermenilere verilen unvan.
P. Ğugios İnciciyan, 18. Asırda İstanbul, Türkçesi: Hrand D. Andreasyan, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 1976.
Ecr-i Misil: Haksız yere bir taşı nmazı iş gal eden ve yararlanan kişiden kullanma karşılığı olarak alınan tazminat.

MAKALE 17
tebligat çekildiği belirtilmiştir. Yapının mülkiyeti bugün de İstanbul
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne aittir.
Yapı ile ilgili olarak İstanbul III
numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.02.1987
tarih ve 3175 numaralı kararında,
“Yapının korunması gerekli cepheye
sahip olduğu görüldüğünden cihannümanın tam kata tamamlanabileceği
(Çevredekilerle uyumlu olması bakımından), bu görüşle yüksek kurula sunulmasına karar verilmiştir”, ifadeleri
yer almaktadır. Yine aynı Kurul’un,
29.08.1988 tarih ve 561 numaralı bir
diğer kararında ise, “Cihannümanın
tam kata dönüştürülmesinin uygun
olmadığına, binanın gabarisinin aynen
korunması gerektiğine ve sınıf tayini
için uygun rölövesi ile birlikte yapının
iç mimarisine ait fotoğrafların kurulumuza getirilmesine karar verilmiştir”,
denilmektedir.
Yapı, bu makaleye kaynak olan
tez çalışmasının hazırlandığı 20082010 yılları arasında metruk halde
olup içinde madde bağımlıları yaşamaktaydı. Yapının ön cephesindeki açıklıklar, içeriye girişi engellemek amacı ile belediye tarafından

Şekil 2. Okulun 1952 tarihli ön cephe kuzeydoğu) fotoğrafı (Polvan, 1952)

kapatılmış olsa da, alınan bu önlemler yeterli olmamış, yapıya arka
bahçeden giriş engellenememiştir.
Bahçede, yapının güneybatı-arka
cephesine bitişik durumdaki ahşap
binalar tamamıyla ortadan kalkmış, kârgir yapının döşemeleri yok
olmuş, okul yalnızca üç beden
duvarıyla ayakta kalmıştır. Şapel

yapısının da yalnızca beden duvarları mevcuttur.
Yapının, restorasyon aşamasında hazırlanan rapor ekte verilmiştir
(Ek 1). Bu ekte yer alan harita ve
belgelerin tümü temin edilememiştir. Planlar ise, makalede geçen
şekil numaraları kaynak verilerek
ilişkilendirilmiştir.

5. Yapıların Mimari Özellikleri
Kârgir ana binanın ön (kuzeydoğu) cephesi sırlı tuğla ve yer yer
sıva ile oluşturulmuş süslemelerle
kaplanmıştır. Bahçe cephesi ve diğer cepheler ise tuğla üzeri sıvadır.
Yapı, 1883 yılında inşa edilmiştir;
zemin kat, iki normal kat ve çatı
katı olmak üzere dört katlıdır.
Yine aynı tarihte inşa edilen şapel
ise, zemin ve bir normal kattan
oluşmaktadır; 1908 tarihli kârgir
yapı ise zemin kat ve iki normal
kata sahiptir. Bu yapıların bodrum
katlarının olmaması ve rölöve
çalışmaları sırasında herhangi bir
kazı yapılamaması yüzünden; ana
yapı, arka bahçede yer alan şapel
ve kârgir yapının temelleri ile ilgili
herhangi bir bilgi edinilememiştir. Günümüzde mevcut olmayan
ahşap yapıların ise, kârgir temeller
üzerine oturduğu eski fotoğraflarda görülmektedir (Şekil 3).

Ana yapının duvarları yığma
tuğla olup beden duvarlarının
kalınlıkları ön ve arka cephelerde
45 cm x 50 cm, sağ ve sol yan cephelerde 40 cm x 45 cm’dir; yapının
orta aksını oluşturan duvarlar ise
37 cm x 40 cm kalınlığındadır. İç
mekânları oluşturan bölücü duvarlar beden duvarlarında olduğu gibi
tuğladan yapılmıştır ve kalınlıkları
yaklaşık 25 cm’dir. Birinci katta yer
alan ve muhdes olduğu düşünülen ahşap bölücü duvarlar ise 10
cm kalınlığındadır. Bu duvarlarda
ahşap bağdadi kaplama üzerine
sıva uygulaması yapılmıştır. Diğer
kârgir duvar yüzeyleri ise sıva
üzeri boyadır. Yapının silme ve
söveleri tuğladır. Zemin katta, yer
yer pişmiş toprak esaslı döşeme
kaplamaları ve ıslak hacimlerde
çini kaplamalar mevcuttur. Yapının
diğer kat döşemeleri ise ahşap olup
kiriş boyutları, yapının duvarların-

da bulunan kiriş boşlukları ve arka
bahçeye çıkışı sağlayan mekânın
birinci katındaki ahşap kirişlerin
ölçülmesi sonucunda, 7 cm x 23
cm olarak tespit edilmiştir. Kiriş
akslarının aralıkları 45 cm ilâ 55
cm arasında değişiklik göstermektedir. Yapının çatı konstrüksiyonu günümüzde yalnızca orta
aksta mevcuttur. Yapıya ait resmi
yazışmalardan, çatının sol kısmının
1994 yılında çöktüğü tespit edilmiş,
çatı konstrüksiyonuna ve örtüsüne
dair bilgiler hava fotoğraflarından
ve eski resimlerden elde edilmiştir.
Çatı ahşap konstrüksiyon üzeri
Marsilya kiremidi kaplamadır. Merdiven boşluğu ise camla kapatılmış
bir aydınlıkla sonlanmaktadır.
Şapele gelince, beden duvarları
ana yapıda olduğu gibi yığma tuğla
olup kalınlığı 68 cm’dir. Günümüzde iç mekânda özgün bir bölücü
duvar bulunmamaktadır.
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Duvar yüzeyleri sıva üzeri boyadır,
zemin kattaki duvarlarda kalem işleri
bulunmaktadır. Yapının silme ve söveleri tuğladır. Giriş kotunda yer alan döşemeye dair bir bulguya rastlanmamıştır.
Birinci kattaki ahşap döşeme, duvarlardaki kiriş boşluklarından tespit edilmiştir. Ahşap kirişlerin boyutları 7 cm x 23
cm, kiriş akslarının aralıkları ise 40 ilâ 50
cm’dir. Şapelin çatısı, 2005 yılında yan
parselde çıkan yangın nedeniyle hasar
görmüş ve 2006 yılında çökmüştür.
Çatı örtüsüne ait bilgiler, yapının 2006
yılında çekilmiş bir fotoğrafından elde
edilmiştir. Ahşap çatı konstrüksiyonunun örtüsü ana yapıdaki gibi Marsilya
kiremididir; ayrıca yapıya ait bir diğer
fotoğrafta (Şekil 4), çatı arasının kullanıldığı ve tavanının ahşap kaplama
olduğu tespit edilmiştir.
Ana yapının güneybatısında yer alan
kârgir yapı da yığma tuğla tekniğiyle inşa
edilmiş olup yapının mevcut üç beden
duvarının kalınlığı 54 cm’dir. Duvar yüzeylerinde sıva üzeri boya görülmektedir.
Yapının zemin ve birinci kattaki söveleri taş, ikinci kattaki söveleri tuğladır.
Zemin katta, döşemeye dair bir bulguya
rastlanmamıştır. Üst katta ahşap kiriş
boyutları 5 cm x 15 cm, aks aralığı 50 cm
olarak tespit edilmiştir. Bu yapının çatı
konstrüksiyonu da diğerlerinde olduğu
gibi ahşaptır, çatı örtüsü yine Marsilya
kiremididir. Yapının çatı örtüsüne ait
bilgiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
arşivindeki ait hava fotoğrafları ve beden
duvarları üzerinde yer yer mevcut olan
kiremitler sayesinde elde edilmiştir.
Pervititch haritalarında (1930 tarihli)
görüldüğü üzere, yan tarafta başka bir
okulun daha bulunduğu (Sainte Marie
Fransız Okulu) ve aralarında yer alan
şapelle birlikte bu okulların o dönemde bir eğitim kompleksi oluşturdukları
görülmektedir (Şekil 5). Sainte Marie
Fransız Okulu, rahiplerin denetiminde
erkek çocuklarına, Saint Vincent Paul
Fransız Okulu ise rahibeler gözetiminde kız çocuklarına hizmet etmekteydi.
Yirminci yüzyıl başında yayımlanan
(1902) bir almanaktaki5 bilgiye göre, 1894
yılında Saint Vincent de Paul Okulu’nda
eğitim veren rahibeler kırk erkek çocuğun
sorumluluğunu dört Marist rahibe devretmişler, böylece Sainte Marie Fransız Okulu çalışma konusu yapının yan parselinde
kız çocuklarının eğitimine başlamıştır.
5

Şekil 3. Yapının arka cephe (güneybatı) fotoğrafı (Vakıflar I. Bölge arşivi)

Şekil 4. Çatı arası (Nezih Uzel kişisel arşivi)

Şekil 5. 1930 tarihli Pervititch Haritası (Pervititch, 2000)

Almanach à l’usage des familles catholiques de Constantinople, Anonim, yayımlayan A. Z. Fils, Constantinople, 1902.
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Şekil 6. Ana yapı zemin kat planı/rölöve

Şekil 7. Ana yapı birinci kat planı/rölöve

Ana Yapı
A) Plan Özellikleri
Yapıya; Üsküdar, Bağlarbaşı Yeni
Dershane Sokağı’ndan, günümüzde yolun yükselmesiyle yol kotunun
altında kalan kapıdan girilmektedir.
Yapının Z05 mekân numaralı giriş
holüne üç mermer basamakla inilmekte, holün sağında ve solunda
birer kapı bulunmaktadır. Yapılan
restitüsyon araştırmalarına göre, bu
kapılardan Z04 mekânına açılan ve
solda yer alandan idari birimlere,
Z07 mekânına açılan ve sağda yer
alandan ise dispanser bölümü olduğu tahmin edilen kısma geçilmekteydi. Günümüzde bu mekânlara
ait pencereler tuğla ile kapatılmış
durumdadır. Holün güney tarafında bulunan iki kapı, Z06 numaralı
merdiven holüne açılmaktadır; bu
mahallin batı tarafında Z03 numaralı öğrenci yemekhanesi, doğu ta-

rafında, Z09 numaralı servis hacmi
ve tuvaletler bulunmaktadır. Servis
hacminde bir kuyu yer almaktadır;
bu kısmın güney tarafında, döşemesinin bir kısmı çökmüş ve altında
bir sarnıç olduğu tespit edilen Z10
numaralı mutfak vardır. Merdiven
holünün güneyinde ise, rahibe
yemekhanesi olduğu düşünülen ve
mutfakla arasında servis pencereleri
bulunan, arka bahçe ile ilişkili, Z01
mekânı yer almaktadır (Şekil 6).
Çalışma kapsamında, yapının
birinci kat ahşap döşemelerinin
yok olduğu ve bu kata binanın orta
aksındaki merdivenlerden ulaşıldığı tespit edilmiştir. 105 numaralı
merdiven holünün kuzeydoğusundaki kapı ile 104 numaralı, görevli
odası olduğu düşünülen mekâna
girilmektedir. Bu odada, kuzeybatısında yer alan 103 numaralı derslik

mekânına geçişi sağlayan bir kapı
vardır. Bu mekâna ayrıca, merdiven holünün kuzeybatısındaki bir
kapıdan da girişi olan, 102 numaralı derslikten geçiş sağlanmaktadır. Merdiven holünün güneyinde 101 numaralı ortak hacim,
güneydoğusunda ise yine derslik
olduğu düşünülen 109 numaralı
mekân bulunmaktadır. Günümüzde, güneydoğuda bulunan bu
derslik ve kuzeyinde bulunan 106
numaralı servis hacminin arasındaki bölücü duvar mevcuttur.
Ancak servis hacmi ile kuzeyinde
bulunan mekân arasında herhangi
bir duvar görülmemektedir. Servis
hacmindeki ve yanındaki mekânın
döşeme kirişlerinin boşlukları incelendiğinde, bu mekânla
aralarında bir duvar olduğu tespit
edilmiştir (Şekil 7).

İkinci Kat

20 MAKALE

Şekil 8. Ana yapı ikinci kat planı/rölöve

Şekil 9. Ana
yapı çatı katı
planı / rölöve

Şekil 10. Ana
yapı ön (kuzeydoğu) cephe /rölöve
Şekil 11. Ana
yapı arka (güneybatı) cephe /
rölöve

İkinci Kat

Çatı Katı

Yapının orta aksında yer alan
döşemeler dışında, diğer döşemeler
tamamen çökmüştür. Kuzeybatıda
bulunan ve yatakhane oldukları
tahmin edilen 202 ve 203 no.lu
mekânlar arasındaki bölücü duvarın üzerinde, yalnızca kasası kalmış
geniş bir kapı boşluğu vardır.
Yapının güneydoğusunda yer alan
mekânların arasında bölücü bir
duvara rastlanmamıştır. Bu katta,
ana yapı ile arka bahçede bulunan
kârgir yapı arasında, muhdes bir ıslak hacim bulunmaktadır (Şekil 8).

Merdivenin yıkılmış olması nedeniyle bu kata ulaşılamamaktadır.
İkinci katta bu akstaki mevcut
döşemeler nedeniyle, bu bölüme ait
zemin kaplamasının günümüzde
mevcut olup olmadığı tespit edilememektedir (Şekil 9).

B) Cephe Özellikleri
Yapının kuzeydoğuya bakan giriş
cephesi diğer cephelere göre çok
daha niteliklidir. Bu cephe tuğla ve
plaster (alçı) ile kaplıdır. Ayrıca kat
döşemeleri hizasında tuğla silme-

ler, pencere çerçevelerinde tuğla ve
plaster yani alçı söveler yer almaktadır. Bu cephedeki pencerelerde
basık ya da beşik kemerler vardır;
birinci katta, korkulukları dövme
demirden, iki Fransız balkonu
bulunmaktadır. Yapının diğer
cepheleri sıvalıdır ve bu cephelerde herhangi bir süsleme elemanı
kullanılmamıştır. Bu cephelerdeki
pencerelerde de basık kemerler görülmektedir (Şekil 10, 11).
Yapının arka cephesi tamamıyla
sıvalıdır ve basık kemerli pencerelerden oluşmaktadır.
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Şekil 12.
Şapel zemin
kat planı / rölöve

Şekil 13.
Şapel birinci
kat planı /
rölöve

Şapel
A) Plan Özellikleri
Zemin Kat
Şapelin zemin katında yer alan döşeme tamamıyla yok olmuş, üst kat
döşemesi zemin kat döşemesinin
üzerine çökmüş, dolayısıyla bu katın
özgün döşeme kaplaması tespit
edilememiştir. Yapının tüm beden
duvarları günümüzde mevcuttur.
Yapıya giriş, batı cephesinde bulunan iki farklı kapıdan sağlanmakta,
girişin tam karşısında ise apsis
bulunmaktadır. Apsisin ve yanında
yer alan nişlerin çevresinde, ayrıca
beden duvarındaki koltuk altı silmesinde kalem işleri tespit edilmiştir.
Girişin sağında ve solunda bulunan
duvarlarda dörder pencere bulunmaktadır. Ancak girişin solunda
yer alan pencereler daha sonraki
dönemlerde doldurularak nişe dönüştürülmüştür (Şekil 12).

Birinci Kat
Şapelin bu kotta bulunan döşemesi
günümüzde mevcut değildir. Birinci

Şekil 14.
Şapel arka
(güneybatı)
cephesi /
rölöve

kat döşemesi, beden duvarındaki
kiriş boşlukları ve yapıya ait eski
iç mekân fotoğraflarından tespit
edilmiştir. Kata ait plan şeması ise,
restitüsyon çalışmaları sırasında
yapılan arşiv araştırmaları doğrultusunda belirlenmiştir (Şekil 13).

B) Cephe Özellikleri
Şapelin cephelerinde süsleme
elemanı yoktur. Yalnızca döşeme
hizasında kat silmesi bulunmaktadır.

Pencerelerde basık kemer vardır.
Şapelin zemin katındaki pencerelerin demir parmaklıkları daha sonra
eklenmiştir. Şapelin kuzeybatı cephesinde, çatı katında basık kemerli
bir pencere, kuzeydoğu cephesinde
ise bir basık kemerli, iki tane de
yuvarlak pencerebulunmaktadır. Bu
pencerelerin etrafında taş söveler yer
almakta, ayrıca yine bu cephelerde,
alın kısmında, çatıyla birleşen yerde
silmeler bulunmaktadır (Şekil 14).
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Şekil 15. Kârgir yapı zemin kat planı / rölöve

Şekil 16. Kârgir yapı birinci kat planı / rölöve

Kârgir Yapı
A) Plan Özellikleri
Zemin Kat
Arka bahçedeki kârgir yapının yalnızca üç beden duvarı mevcuttur.
Yapının kuzeydoğu cephesinde
iki pencere, güneybatı cephesinde
ise iki pencere ve bir kapı boşluğu bulunmaktadır. Eski harita ve

resimlerde bu yapı ve şapel arasında iki ahşap binanın bulunduğu
tespit edilmiştir (Şekil 15).

Birinci Kat

rındaki kiriş boşluklarından tespit
edilmiştir. Ana yapı ile bahçede bulunan kârgir yapı arasında muhdes
bir ıslak hacim vardır (Şekil 16).

Yapının bu kotta bulunan ahşap
döşemesi günümüzde mevcut
değildir, döşeme beden duvarla-

İkinci Kat

18), 1980’li yıllara kadar metruk da
olsa hâlâ ayaktayken, yan parseldeki
yapı en son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi arşivlerinde bulunan
1966 tarihli hava fotoğraflarında

görülmektedir; yapı günümüzde yıkılmış olup (Şekil 19) yerine sonraki
yıllarda betonarme bir yapı yapılmak
istenmiş, ancak tamamlanmadan
karkas olarak bırakılmıştır.

Yapının bu kottaki döşemesi günümüze ulaşmamıştır.

Ahşap Yapılar
Ahşap yapılar günümüzde mevcut
değildir. Fakat bunlara ait izler okul
yapısının arka cephesinde açıkça
görülmektedir (Şekil 17). Ahşap yapıların batı yönünde bulunanı (Şekil
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Şekil 17. Ana yapının arka cephesinde (güneybatı)
tespit edilen ahşap yapı izleri (Doğan, 2008)

Şekil 18. Vaziyet planı (Doğan, 2008)

Şekil 19.
1966 tarihli
hava fotoğrafı
(İBB arşivi)

6. Restorasyon Önerileri
Saint Vincent de Paul Fransız
Okulu’nun restorasyon projesi
hazırlanırken günümüzde özgün
durumundaki gibi bir okul olarak
kullanılıp kullanılamayacağı değerlendirilmiş, ancak yapının yaşatılabilmesi için yeni bir işleve gereksinim olduğuna karar verilmiştir. Bu
amaçla, yapının yeni işlevine uygun
olarak yapılacak müdahaleler belirlenmiştir.
Günümüzde yapının arka
cephesinde bulunan ahşap binalar
mevcut değildir, kârgir yapının ise
artık üç beden duvarı ayaktadır.
Restorasyon projesi aşamasında iki

öneri hazırlanmıştır. İlk hazırlanan
öneride; yapının özgün tasarımından sonra değişik dönemlerde
yapılan ekler yapının bir parçası
olarak kabul edilmiş, başka bir öğeyi kapatma ya da bozma gibi zararlı
etkileri olmadığı takdirde korunması gerektiğine karar verilmiştir.
Bunun sonucunda yapıya sonradan
eklenen ahşap ve kârgir binaların
yeniden yapılması uygun görülmüş,
fakat arka cepheye verdikleri zararlar göz önüne alınarak yapılar cepheden koparılmış, yapılar arasında
bağlantı sağlayan mevcut geçişler
iptal edilmiştir (Şekil 20).

İkinci öneride, restitüsyon
projelerinde yapılan incelemeler sonucunda 1908 yılında inşa edildiği
saptanan ahşap yapıların, dönem
eki olmasına rağmen niteliksiz
olduğuna ve ana yapının arka cephesini olumsuz yönde etkilediğine
karar verilmiş, günümüzde mevcut
olmadıkları da dikkate alınarak
rekonstrüksiyonlarının yapılmaması
uygun görülmüştür. Böylece, ahşap
yapılara geçebilmek için müdahale edilmiş olan özgün nişlerin,
1883 yılı restitüsyonundaki haliyle
kalması sağlanmıştır. Kârgir yapı
ve ana yapı arasına birinci ve ikinci
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katlarda eklenmiş ıslak hacimler de
yine aynı nedenlerden ötürü kaldırılmıştır. Kârgir yapının yıkılmış
dördüncü dış beden duvarının yeniden yapılması kararlaştırılmıştır. Şapelin birinci katında yeni mekânlar
oluşturmak için eklenen bölücü
duvarların, mekân bütünlüğünün
sağlanması amacıyla kaldırılması
uygun görülmüştür (Şekil 21). Her
iki öneride de bu yapının zemin katı
çok amaçlı salon olarak işlevlendirilmiştir.

1. Yapının Koruma ve
Onarım Önerileri
Yapının yeni kullanımına uygun
olarak bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir. Bunun için, ilk
olarak yapının mimari bütünlüğünün sağlanması ve özgün mimari
özelliklerine tekrar kavuşabilmesi
için temizleme yapılmalıdır. Temizleme işleminin ardından, yapının
taşıyıcı sisteminin ve malzemesinin
sağlamlaştırılması gerekmektedir.
Yapıda uygulanacak bu fiziksel
müdahalelerden sonra, bütünleme
çalışmalarına geçilerek, bu aşamada
çökmüş olan döşeme ve duvarlar ile
çatı tamamlanmalıdır.

Şekil 20. Restorasyon önerisi 1: Arka cephe (güneybatı)

Şekil 21. Restorasyon önerisi 2: Arka cephe (güneybatı)

2. Niteliksiz Eklerin
Kaldırılması (Liberasyon)
Temizleme yani “liberasyon”;
anıtların ve kentsel sitlerin genel
etkisini bozan, tarihi ve estetik değer
taşımayan eklerden arındırılması
işlemidir (Ahunbay, 2004). Bu kapsamda; söz konusu yapıdan öncelikle arka cephesini kapatan niteliksiz
eklerin kaldırılması ve daha sonra
ahşap yapılara geçişte yapının birinci
katında bulunan 101 numaralı (Şekil
22) mekânı etkilememek için koridor
olarak yapılan muhdes ahşap bölücü
duvarın yıkılmasıyla, mekân bütünlüğü sağlanacaktır. Yapının kuzeybatı cephesinde, zemin kat ile yine
bu cephede yer alan kârgir yapı ve
okul arasında ıslak hacim oluşturmak amacıyla, birinci ve ikinci
katta inşa edilmiş muhdes kısımlar
temizlenecektir. Yapının kuzeydoğu (ön) cephesindeki kapatılmış
pencereler açılacak, güneybatı yani
arka cephe duvarında kapı olarak
kullanılan nişler tekrar eski işlevle-

Şekil 22. Birinci kat planı / rölöve

rine dönüştürülecektir. Böylece yapının özgün plan şeması ve cephe
düzeni korunmuş olacaktır.

3. Sağlamlaştırma
(Konsolidasyon)
Sağlamlaştırma, yapı malzemesi
ve taşıyıcı sistemin sağlamlaştırılması olmak üzere iki bölümde ele
alınabilir:

- Yapı Malzemesinin
Sağlamlaştırılması
Yüzeyin temizlenmesinden sonra, yapıda kullanılan malzemenin
direncini arttırıcı malzemelerle
sağlamlaştırma ve koruma işlemleri
yapılmalıdır. Taş ve tuğla malzemeyi sağlamlaştırmanın amacı; iklimsel
bozulmalar sonucunda yüzeydeki
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fiziksel, kimyasal özellikleri değişen
tabakanın, taşın sağlam çekirdeğine
bağlanmasıdır. Bu işlemden önce
duvar iyice temizlenerek tuzlardan
arındırılmalıdır (Ersen, 1991).

-Taşıyıcı Sistemin Sağlamlaştırılması
Taşıyıcı sistemin sağlamlaştırılma
işlemi için, günümüzde yaygın
olarak, “enjeksiyon”, “ön germe”
ve “yeniden yapma” teknikle-

ri kullanılmaktadır. Strüktürel
sağlamlaştırma yapılmadan önce,
yapıya zarar veren nemin de
önlenmesi için önlem alınması
gerekmektedir.

7. Yapının Yeniden İşlevlendirilmesi
Günümüzde, yapılış amacına
yönelik olarak hizmet veremeyen
birçok yapı, yeniden işlevlendirilerek değerlendirilebilmektedir. Bir
yoruma göre:6 “Her yeni binanın
yapım sürecinde doğal çevreye zarar
veren bir tutum sergilendiği düşünülürse, yıkıp yeniden yapmak yerine,
mevcut yapı stokunu kullanmanın
genel anlamda çevresel, ekonomik,
sosyal ve kültürel yarar sağladığı
söylenebilir”. Bu nedenlerle, yapılarda kullanıcı ve işlev değişikliğine
gidilmekte, fakat yapılar üzerinde
bu değişikliklerin olumlu etkileri
olduğu kadar, bilinçsizce yapıldığı
zaman olumsuz etkileri de görülmektedir. Geçmiş yaşamla ilgili
bilgileri aktaran en somut fiziksel
referansların başında, kültürel ve
tarihi değer taşıyan yapılar gelmektedir. Kültür varlığının “kullanılarak korunması”, koruma için
doğru bir yaklaşım olacaktır, aksi
konservatif bir müzecilik anlayışı
olarak değerlendirilmektedir. Yine
aynı yorumda:7 “Yeniden kullanım,
ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamanın yanı sıra,
sosyo-kültürel açıdan da artı değer
taşımaktadır. Kültürel anlamda bir

Kullanıcı ve işlev değişikliği
geçiren tarihi yapılarda oluşabilecek en büyük sorun, yapının özgün
karakterinin yok olmasıdır. Yapılan
araştırmalar ve incelemeler doğrultusunda (Marmara, 2009); Saint
Vincent de Paul Fransız Okulu’nun
açıldığı yıllarda yalnızca eğitim yapısı olarak kullanılmadığı, aynı zamanda öksüz çocukları barındıran,
kurulan atölyeler vasıtasıyla çevrede

halkının iş bulmasına da olanak
sağlayan bir kurum olduğu tespit
edilmiştir. Günümüz şartlarında bu
tür bir kompleksin kurulmasında
çıkabilecek zorluklar göz önüne
alınarak, tez çalışmaları esnasında
yapıya “Kadın Sığınma Evi” işlevinin verilmesi uygun görülmüştür.
Bu yeni işlev sayesinde, yapıda hem
muhtaç kadınların barınmasının
sağlanması hem de eğitim merkezi
olarak çalışması amaçlanmış, böylece burada barınanlara iş bulmaları
konusunda destek olunabileceği
düşünülmüştür.
Yapının özgün durumuna uygun olarak seçilen bu işlev sayesinde, kullanım değişikliği sonucunda
hem yapıda meydana gelebilecek
bozulmaların önüne geçilecek hem
de yapının kullanılarak korunması
sağlanacaktır. Yapının yeni işlevine
uygun olarak yapılacak müdahaleler restitüsyon projesine göre
gerçekleştirilecek, özgün mimarisine ve kullanımına zarar verilmeyecektir. Böylece, yapı bulunduğu
çevrede yaşayanlar açısından
tekrar önem kazanırken, sosyal
açıdan da büyük bir eksikliğin
giderilmesine yardımcı olacaktır.

Okulları ile benzerlik göstermektedir. Çalışma konusu yapı ile aynı
dönemde inşa edilen bu okullarda
ve çevredeki gayrimüslim yapılarındaki incelemelerde, kendi özgün
işlevini koruyan ya da benzer kullanımlar verilmiş olanların halen aktif
durumda olduğu gözlemlenmiştir.

Bu bağlamda; yapının korunabilmesi için en doğru yöntem, yapının restore edilerek özgün haline
yakın bir işlevle yeniden kullanıma
sunulmasıdır. Okul yapısıyla ilgili
çalışma hazırlanırken, önerilen
“Kadın Sığınma Evi” gibi sosyal
yardıma yönelik bir işlevin, ya da

Kullanıcı ve işlev
değişikliği geçiren
tarihi yapılarda
oluşabilecek en
büyük sorun, yapının
özgün karakterinin
yok olmasıdır.
birikimin gelecek kuşaklara aktarılması toplumsal bir sorumluluk ve
ilerleme için bilinçli bir gereklilik
olarak benimsenmektedir”, denilmektedir.Dolayısıyla yapılacak
olan kullanıcı ve işlev değişiklikleri,
sosyal belleğin de canlı tutulmasını
sağlayacaktır.

8. Değerlendirme
Saint Vincent de Paul Fransız
Okulu, 19. yüzyılda “Filles de la
Charité” rahibelerinin Osmanlı
topraklarında hayır amacıyla açtığı
kurumlardan biridir. Yapı; gerek
plan ve cephe özellikleri, gerekse de
malzeme özellikleri açısından, aynı
dönemde inşa edilen diğer Fransız

Yrd. Doç. Dr. Dicle AYDIN ve Ş . Ebru OKUYUCU, “Yeniden Kullanıma Adaptasyon ve Sosyo-Kültürel Sürdürülebilirlik Bağlam ında Afyonkarahisar
Millet Hamamı’nın Değerlendirilmesi”, YTÜ Mimarlık Fakültesi e-dergisi (Megaron), c. 4, sayı 1, s. 231, Haziran 2009.

6

7

a.g.m., s. 232.
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Şekil 23. Yapının 2008 tarihli ön cephe (kuzeydoğu) fotoğrafı (Doğan, 2008)

Şekil 25. Ana yapı merdiveni Şekil 26. Ana yapı merdiveni
restorasyon öncesi (Nezih
restorasyon sonrası fotoğrafı8
Uzel kişisel arşivi)

Şekil 27. Ana yapıdan iç mekân fotoğrafı (III. no.lu
KVKBK aşivi)

Şekil 29. Şapel arka cephe (güneybatı) fotoğrafı (Doğan, 2015)

eğitimle ilgili bir kullanımın yapının
sürdürülebilirliği açısından önemi
göz önüne alınmıştır.
Saint Vincent de Paul Fransız
Okulu’nun, günümüzde Üsküdar
Belediyesi tarafından restorasyonu
yapılmıştır (bkz. Ek 1, Restorasyon
Raporu) ve eğitim alanında faaliyet
gösteren bir kurum tarafından kullanılmaktadır (Şekil 23, Şekil 24).

8

Şekil 24. Yapının 2015 tarihli ön cephe fotoğrafı (Doğan, 2015)

Şekil 28. Ana yapı merdiveni restorasyon sonrası
fotoğrafı8

Şekil 30. Şapel arka cephe (güneybatı) fotoğrafı (Doğan, 2015)

Verilen yeni işlevin, özgün
işleve benzerliği ve yapılan restorasyon uygulamasında gösterilen
özen açıkca görülmektedir. Mevcut
mekânlar iyi analiz edilmiş ve orijinaline uygun olarak restore edilmiştir. Yapının bir işlev kazanması,
hem çevre için hem de yapının kendisi için önemlidir. Böylece yıllar
boyu atıl kalan yapı tekrar sosyal

hayata kazandırılmıştır (Şekil 25,
Şekil 26, Şekil 27, Şekil 28).8
Restorasyon esnasında yapının
arkasında yer alan ve belgelerle
tespit edilmiş olan ahşap binaların
rekonstrüksiyonunun yapılmaması
bir restorasyon tercihidir; ancak,
bahçede yer alan şapelin, ileride
restorasyonunun yapılarak yeniden
işlevlendirilmesi bu yapılar bütünü-

Yap ın ın restorasyon sonrası fotoğrafları, uygulamayı yapan firmanın web sitesinden alınmıştır (www.hanartmimarlik.com).
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Şekil 31. 2008 tarihli ön cephe (kuzeydoğu) fotoğrafı (Doğan, 2008)

nün tarihi değeri açısından gereklidir (Şekil 29, Şekil 30). Şapel yapısı,
19. yüzyılda inşa edilen Katolik
okullarının en karakteristik özelliklerinden biridir. Bu yapıdan ilk
inşa edildiği dönemde yan parseldeki bir diğer Sainte Marie Fransız
Okulu da ortak yararlanmaktaydı
ve böylece iki okulun büyük bir
yapı kompleksi olarak kullanımına
olanak sağlanmaktaydı.

Şekil 32. 2015 tarihli ön cephe kuzeydoğu) fotoğrafı (Doğan, 2015)

Günümüzde diğer okul yapısının da restorasyonu yapılmaktadır. Dolayısıyla yine eğitim işlevi
verilen bu yapı ile Saint Vincent de
Paul Fransız Okulu arasında kalan
şapelin restore edilerek yeniden işlevlendirilmesi durumunda yapılar
arasında bulunan özgün mimari
bağın tekrar kurulabileceği düşünülmektedir. Ayrıca restorasyon
öncesinde giriş kapısının üzerinde

yer alan Saint Vincent Paul Fransız
Okulu yazısı günümüzde boyanarak kapatılmıştır. Yapının işlevi artık bu olmasa da, toplumsal bellek
açısından belli bir süre geçtikten
sonra çevrede yaşayanların yapının
özgün mimari işlevini anımsanması sağlanacaktır (Şekil 31, Şekil 32).
Dolayısıyla bu yazının cephede bırakılması, yapının tarihsel değerini
vurgulamak açısından önemlidir.
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Yapının İstanbul III Numaralı KVKBK Arşivi’ndeki Dosyasında Yer Alan Çeşitli Belgeler
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ARCHITECTURAL FEATURES OF THE LITTLE BASILICA IN THE ASPECT OF
HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE SIDE PORT HOLLY AREA
ABSTRACT
Side ancient city is located in the east of Antalya in the latest point of the peninsula. During all
historical ages lots of explorers and researchers visited this place but the first academic research has been
started by Arif Müfid Mansel. There are lots of pieces from Byzantine and Roman period. Especially in the
south of Side you can find holy temples of Roman Empire with early beginning works of young Byzantine
basilicas and Martyrium.
It is noticeable that the little basilica has been designed by changing the plan of the big basilica and
its construction stones. Grand Basilica’s bema has been changed into little basilica’s bema with the
necessary arrangement. Good conditioned construction stones and some of the decoration materials
such as ambon, heading and railing has been reused for building little basilica.
Most of the main side walls of the little basilica can still be seen today with the arch’s high level but
its abscissa and narthex can only be recognized from the plan. Inside and outside of the basilica has
strengthen by using plaster pillar-wall during construction but still found not strong enough and the interior
supported with extra walls and the outside supported with extra layer on abscissa. The construction traces
shows us that the southern wall was decomposed while finishing and the northern wall was decomposed
in the half way and supported with these extra materials. Existing remains shows that the dome was lifted
with four pillars and a tambour also the middle axles supported by the cradle vault and corners supported
by the crossed vaults. Also half cylindrical building stones related to the pillars and bottom bases which
can be thought used as a base and upside down little pillar headings have been found.
Little Basilica has passed two different phase of construction. As we can tell from the base traces of
the building, the main site and the narthex has been planned together but only the main site has been
finished and in the next phase the narthex with two side entrances and one front entrance has been
added. Later on two side entrances has been locked by paving. We can think that two granite pillars which
exist in narthex are not only giving monumental look to the entrance but also carries the roof.
Although, there is no certain findings to determine construction date of the little basilica the
architectural structure of cross vaults and Grecian type closed cross plan style match up with that it has
been built after the VIIIth century. That kind of plan style spread on very wide geography but shows local
differences in details. Grecian type closed cross plan scale was very popular in the provinces, Anatolia
and the Islands and has been used intensely until the XIIIth century.
Late period characteristic of oblong form which used in east and west part of the basilica and also
brick built blind vaults specify Komnenos Period Architecture. The architectural materials which are found
in the field such as headings and pedestals are not fitting the scales so we may think that those have
been revaluated as secondary materials.

Side Liman Bölgesi Kutsal Alanının Tarihsel Gelişimi
İçinde Küçük Bazilika Yapısı ve Mimari Özellikleri
LEYLA KADERLİ*

1. Giriş
Side Antik Kentinin
Konumu ve Tarihçesi
Akdeniz havzasında, antik Pamfilya bölgesinde bulunan Side,
Antalya’nın doğusunda, kente
yaklaşık 65 km uzaklıkta yer alan

Kuruluş tarihi MÖ 7.
yüzyıl olan Side antik
liman kenti, bölgede
hüküm süren egemen
güçlerin ve kültürlerin
izlerini taşıyan,
önemli bir arkeolojik
yerleşim alanıdır.

bir liman kentidir. Kentin, adını
antik ören yerindeki kabartmalarda
sıklıkla tasvir edilen nar bitkisinden
aldığı düşünülmektedir.1
Kuruluş tarihi MÖ 7. yüzyıla
kadar uzanan Side antik liman
kenti, tarih boyunca bölgede hâkim
olan egemen güçlerin ve kültürlerin
izlerini taşımaktadır. Tüm Pamfilya
bölgesinde olduğu gibi burada da,

* Y. Mimar- Arkeolog Dr. Leyla Kaderli, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, e-posta: drleylakaderli@gmail.com
1
Nollé, 1993, s. 38; Hellenkemper-Hild, 2004a, s. 373.
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Yunan, Roma ve Bizans kültürleri
kesintisiz biçimde, birbiri ardına
devam etmiştir. Gezgin ve coğrafyacı Strabon’a göre (MÖ 64-MS
24), Side MÖ 7. yüzyılda, Kyme’nin
koloni şehri olarak kurulmuştur.2
Ancak bölgede bulunan yazıtlar
ve diğer belgelerden, kentin çok
daha önce Anadolu halkları tarafından kurulduğu, Yunanistan
ve Kyme’den gelen Helenlerin de
onların dilini kabul ettiğini göstermektedir.3 Roma dönemine atfedilen kentin kuruluş mitolojilerinde,
kentin kurucu tanrısı Apollon’un
(Apollon Sidetes) yol göstericiliği ile
burasının seçildiği ve yerleşildiği;
Side’nin kent tanrıçası Athena’nın
elinde kalkanla ve bereket sembolü
nar ile betimlenmesinin ise Anadolu
geleneklerinden doğduğu varsayılmaktadır. Side, MÖ 6. yüzyılda
bütün Pamfilya bölgesiyle birlikte
önce Lydia krallığının, daha sonra
Perslerin egemenliği altına girmiştir.
Kent MÖ 334’de Büyük İskender’e
direnmeden kapılarını açmış, onun
ölümünden sonra da Hellenistik dönem kralları arasında sürekli ihtilaf
konusu olmuştur. MÖ 190’da Suriye
kralı III. Antiokos ile Rodos donanması arasında Side önlerinde yapılan deniz savaşında, III. Antiokos’un
yenilmesi ile bütün Pamfilya bölgesi
Bergama krallığına geçmiştir. Bu
krallık, bölgenin batı kesimine tümüyle hâkim olmuş, Side ve Aspendos ise bağımsız kalmıştır. Side’nin
yükselişi bu dönemle birlikte başlamıştır; MÖ 2. yüzyılda Pamfilya’nın
önemli kültür merkezlerinden biri
olan Side, Akdeniz’in güneyindeki
İskenderiye’yi örnek almış ve bu
kentle ilişkilerini yoğunlaştırmıştır.
Ticaret yoluyla Akdeniz’in güneyinden gelenler bölgeye yerleşmeye
başlamışlar; kültürlerini ve dini
inançlarını burada da devam ettir-

Şekil 1. Side
Yarımadası
(Side Belediyesi
Arşivi, 2004)

mişlerdir. Roma ve Helen dünyasında yaşanan politik karmaşalar ve
belirsizlikler, korsanlığın Kilikya’dan
Pamfilya’ya dek yayılmasına neden
olmuş; kent, korsan malları satan bir
pazara dönüşmüştür.4
İmparator Augustus döneminde
(MÖ 27-MS 14) Galatya’ya bağlanan kent, MÖ 25 yılında yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur.
İmparator Neron’un zamanında
(MS 54-68), Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz Paulus, Hıristiyan dinini
yaymak üzere çıktığı seyahatlerde
Pamfilya’ya da uğramıştır. Neron’un
ölümünden sonra yerine geçen
Galba, Pamfilya’yı tekrar Galatya’ya
bağlamışsa da, halefi Vespasianus
bölgeyi Likya ile birleştirmiştir.
İmparator Hadrianus tarafından
geçici olarak Senato’ya bağlanan Likya-Pamfilya Eyaleti, Marcus Aurelius
zamanında (MS 161–180) kesin olarak bu erkin idaresine geçmiş ve bir
prokonsüllük5 olmuştur.6 Side’deki
imar faaliyetleri MS 2-3. yüzyıllarda
bölgede politik açıdan istikrar ve
denge sağlanması, yanı sıra tarım,
denizcilik ve ticaretin gelişmesi ile
birlikte önem kazanmıştır. Kentteki
zengin zümreden birçok kişi, anıtların yapılmasına destek vermiş veya
onarımlarına katkıda bulunmuştur.

Pamfilya, Likya ve Kilikya’daki
ilk Hıristiyanlık faaliyetleri bölgede yaşayan Yahudi cemaatleri
tarafından teşvik edilmiştir. Bu
yüzden, Hıristiyanlık uzun süre
Yahudiliğin bir mezhebi olarak görülmüştür. MÖ 140’da Side’de en
az iki Yahudi cemaatinin olduğu
belirtilmektedir.7 İlk dönemlerde
fazla dikkat çekmemesine karşılık
giderek yayılan Hıristiyanlık, Roma
yönetimi ve pagan dinler için
tehlike arz etmiş ve Hıristiyanlar
katledilmeye başlanmıştır. Buna
karşılık Hıristiyanlar da örgütlenerek gizli topluluklar kurmuş ve
yeraltı toplantılarıyla varlıklarını
sürdürmüşlerdir. Pergeli Epidaurus, Pamfilya’nın bilinen ilk piskoposudur.8 MS 3. yüzyıldan itibaren,
Pamfilya’da, Perge ve Side kentleri
metropolitlik9 ve bunun sıralaması için birbirleriyle çatışmışlardır.
İmparator Probus döneminden
itibaren her iki kent de “Metropolis” ilan edilmiştir.
Side, Ephesos’ta MS 413’de ve
Kalkedon’da MS 451’de toplanan
konsüllerde Perge’den önce sıralamaya alınmıştır. Kent bu dönemde, büyük bir olasılıkla büyük
ve zengin Pamfilya eyaletinin baş
metropolitliği olmuştur.

Strabon, 1993, s. 196.
Nollé, 1993, s. 46; tarihçi Arianos Side’ye yerleşen Kymelilerin bir süre sonra ana dillerini unuttuklarını ve bölgede anlaşılmayan bir dil konuştuklarını yazar.
Kazılar sonucu bulunan Side dilindeki üç yazıt ve Side paraları üzerindeki yazılar bu tezi destekler.
4
Strabon, 1993, s. 664; Nollé 1993, s. 69; Mansel, 1978, s. 11.
5
Roma Senatosu tarafından atanan valinin (prokonsül, yani konsül vekili) yönettiği eyalet.
6
Nollé, 1993, s. 79; Bosch, 1957, s. 48; Mansel, 1978, s. 12.
7
Mansel, 1978, s. 13; Nollé, 1993, s. 162; Schultze, 1926, s. 189.
8
Hellenkemper- Hild, 2004a, s. 245: Ankara’da MS 314 yılında toplanan Synod’da (Dini Konsey) adı geçer.
9
Hıristiyan dininde bir bölgeden sorumlu piskoposluk veya başpiskoposluk makamı.
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MS 12. yüzyıla kadar Pamfilya; Pamfilya I ve II olarak iki ayrı
kilise eyaletine ayrılmıştır; Pamfilya
I’in metropolisi Side’ydi. Side’ye;
Aspendos, Dalisandos, Etenna, Isba,
Korakesion, Karallia, Kasai, Kolybrassos, Kotenna, Manaua, Mylome,
Orymna, Seleukeia (Lyrbe), Selge,
Syedra ve Umanada bağlanmıştır.10
Bizans döneminde MS 5. ve 6.
yüzyıllarda, kent tekrar canlanmıştır. Bu dönemde, kentin tiyatrosu
açık hava kilisesine dönüştürülmüş,11 tapınakların üstüne büyük
bir bazilika, kentin kuzeydoğusuna

ise piskoposluk sarayı, birçok kilise
ve şapel inşa edilmiştir.12 MS 14.
yüzyılda Perge ve Side kentleri
önemini tamamen yitirmiş, Attaleia
(Antalya) her iki Pamfilya’nın da
metropolisi olmuştur.
Side’nin, 7. yüzyılda geçirdiği
büyük depremden sonra bir daha
kendini toparlayamadığı ve MS 9. ve
10. yüzyıllarda Arap akınları sonunda terk edildiği görüşü hâkimse de,
son araştırmalar ve yazılı belgelere
göre, kent sakinlerinin daha sonra
küçük bir topluluk olarak yaşamlarını devam ettirdikleri görülmekte-

dir.13 Side’deki Hıristiyan cemaatinin, varlığını MS 14. yüzyıla kadar
sürdürdüğü düşünülmektedir.
Kentin kesin terk ediliş tarihi
bilinmemektedir, ancak limanın
önemini yitirmesi ile birlikte ticaretin
ve yaşam koşullarının zorlaşması,
anıtların deprem ve saldırılar sonucu
yıkılması, denizaşırı yerlerden gelen
salgın hastalıklar, vb. nedenlerin
etken olması muhtemeldir. Side
halkı, kent yakınındaki Manaua’ya
(Manavgat) ve gelişmekte olan
Attelea’ya (Antalya) göç etmiş
olmalıdır.

2. Side Antik Kentinde Yapılan Çalışmalar
Side’ye ait ilk izlenimler ve belgeler,
1885’de K. G. Lanckoronski,14 1811’de
H. Rott15 ve 1812’de F. Beaufort16 tarafından yayımlanmıştır. V. Shultze‘nin17
19. yüzyılın başında yaptığı seyahatlerde
edindiği izlenimleri anlattığı yayınlar,
yapılan tespit ve belgelemeler açısından
önemlidir. Ayrıca, Side yazıtlarını inceleyen George Bean’nin (1965-971),18
Clemens Emin Bosch’un (1946-1954),19
Johannes Nollé’nin (1993)20 yayınları,
konuyla ilgili ilk tarihsel belgelemelerdir. Side’de ilk bilimsel kazıyı yapan
Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel’in21 ve
onunla birlikte Bizans dönemi yapılarını
inceleyen Prof. Dr. Semavi Eyice’nin22
çalışmaları bu konudaki ana kaynaklardır.

Şekil 2. Kutsal Alan, Büyük Bazilika (Side Belediyesi Arşivi, 2006)

Nollé, 1993, s. 133; Hellenkemper-Hild, 2004, s. 375.
Mansel, 1964, s. 239.
12
Eyice, 1960, s. 53-60.
13
Hellenkemper-Hild, 2004, s. 377.
14
Lanckoronski, 1890, s. 3, 125-152: Lanckoronski 1882’de Anadolu’da başladığı araştırma gezisi sırasında 1885 yılında Pamphylia bölgesine gitmiş ve çalışmalarını sürdürmüştür. Side’de Anıtsal Çeşme dışında, Tiyatro ve arkasındaki Latrina’yı da (umumi tuvalet alanı) inceleyerek belgelemiştir.
15
Rott, 1908, s.64.
16
Beaufort, 1818 s. 137-162; Francis Beaufort, Frederiksteen firkateynine 1810’da komutan olarak atanmış, bu bölgedeki kıyıların haritasını çizmek ve portolanını yapmakla görevlendirilmiştir. Beaufort’un Akdeniz kıyılarında almış olduğu notlar, Karamania başlıklı kitabında yayımlanmıştır. Denizci olan Beaufort,
hidrografi bilimini ilgilendiren çalışmalarının yanı sıra, büyük bir dikkatle arkeolojik kalıntıları, eski yazıtları da not ediyor, bunların resimlerini ve planlarını
çiziyor, kopyalarını alıyordu. Karamania başlığı altında, Anadolu’nun güney kıyılarına ilişkin gezi kitabını da 1817’de yayımlamıştır, kitabın ikinci baskısı 1818’de
yapılmıştır.
17
Schultze, 1926, s. 215-217.
18
Bean, 1999, s. 63-85.
19
Bosch, 1957, s. 38.
20
Nollé, 1993, s. 6-195.
21
Mansel, 1958, s. 213-233 (Kitapta Şekil 2-5, Şekil 28-33); Mansel, 1964; Mansel, 1978. Kentteki kazı çalışmaları İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
başkanı Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel başkanlığında 1946 yılında başlamış, 1948 yılında tiyatro ve etrafı temizlenmiş; mimari elemanlar, heykeller ve yazıtlar
incelenip belgelenerek yayımlanmıştır. Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel, Türk Tarih Kurumu adına 1955-1965 yılları arasında Side’de kazılara devam etmiş,
birçok yapıyı ortaya çıkarmış, tapınaklar ve bazilikada da çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar, Prof. Dr. Semavi Eyice tarafından “Side Şehrinin Erken Hıristiyan
ve Bizans Devirlerine ait Mimari Eserleri Hakkında bir Tetkik Denemesi” başlıklı doktora çalışmasında derlenmiştir.
22
Eyice, 1952, s. 1-62; Eyice, 1960, s. 52-63.
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Prof. Jale İnan23 ve Mimar Arkeolog
Ülkü İzmirligil de,24 Side’ye ilişkin
bilimsel çalışmaları sonraki yıllarda
devam ettirmişlerdir. Günümüzde
bu çalışmalar, Eskişehir Anadolu
Üniversitesi’nde görevli olan Prof.
H. Sabri Alanyalı tarafından sürdürülmektedir.25
Liman-Tapınaklar-Kutsal Alan
bölgesinde gerçekleştirilen ilk
ayrıntılı kazı çalışması 1946 yılında
Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel
tarafından başlatılmıştır. Bu çalış-

malar, 1946-1966 yılları arasında
Arif Müfid Mansel ve Semavi Eyice
tarafından incelenmiş26 ve olanaklar
elverdiğince alanda düzenlemeler
yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında
ortaya çıkartılan bazı küçük mimari
buluntular Side Müzesi’ne teslim
edilmiştir. Bunlar ambon-korkuluk
parçaları, profilli mimari elemanlardır. Daha sonra 1990 yılı başlarında, Prof. Jale İnan ve Prof. Dr.
Zeynep Ahunbay, alan dâhilinde
limanda bulunan Apollon

Tapınağı’nın restorasyon projelerini
yürütmüşlerdir. Apollon Tapınağı,
Anastylosis Projesi kapsamında,
Athena Tapınağına nazaran mimari
buluntularının daha çok olması
sayesinde kısmen ayağa kaldırılmış
ve çevre düzenlenmesi yapılmıştır. Bu alandaki Büyük ve Küçük
Bazilikalarda ve Martyrion’da27
2004-2006 yılları arasında Side
Müzesi denetiminde tekrar çevre
düzenleme ve araştırma-koruma
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.28

3. Bizans Döneminde Side Bazilikaları
Side, bir yarımada üzerine kurulmuş olup kara ve deniz surları
ile kuşatılmıştır (Şekil 1). Kent,
yukarıda da belirtildiği üzere bu
yarımadanın uç kısmında yer alan
önemli bir ticaret limanına sahiptir.
Ana limanın kuzeyinde, daha çok
geç dönemde -4. yüzyıldan sonra- kullanılmış bir de küçük liman
yer almaktadır (Knoblauch, 1977).
Hellenistik döneme tarihlenen deniz surları29 büyük ölçüde yıkılmış
olmasına karşılık, Hellenistik, Roma
ve Bizans dönemi kara surları30
günümüze kadar ulaşmıştır. Deniz
surları, Liman ve Kutsal Alanı bir
temenos31 duvarı gibi çevreleyerek
tapınak terasını oluşturmuştur.

Büyük Bazilika ve Martyrion
Roma döneminden sonra, erken Bizans döneminde de alanın kutsallığı
sürdürülerek buraya büyük bir bazilika inşa edilmiş ve tapınaklar yeni
anıtla birlikte tekrar düzenlenmiştir
(Şekil 2, 3). Büyük Bazilika’nın pla-

nı, Athena ve Apollon Tapınaklarının yerleşim planı ve mimarisi göz
önünde bulundurularak tasarlanmıştır (Şekil 3, 4). Büyük bir atriuma
(avlu) sahip üç nefli bazilika; narteks ve eksonarteks (dış narteks),
galeri, pastophorion32 bölümlerinden
oluşmaktadır. Bazilikanın yan duvar
aksları, tapınakların kuzey sütun
akslarına göre tasarlanmış, nişli
atriumun genişliği de buna göre
boyutlandırılarak Athena Tapınağı
çevrelenmiştir.
Büyük Bazilika’nın kuzey
atrium bölümü, kuzey yan mekân
ve pastophorionların büyük bir
bölümü günümüze dek korunmuştur. Pastophorionların, yan neflerin
orta akslarından girişi olup yapının
doğu bölümünde çıkış kapıları
bulunmaktadır (Şekil 4). Bu mekân,
zaman içinde depo olarak kullanılmaya devam edilmiştir.
Bazilikanın güney cephesindeki
on iki nişli yan beden duvarı ve nar-

teks yan mekânı, yapının geneline
göre daha çok tahrip olmuştur.
Burada yalnızca birkaç taş sırası okunabilmektedir. Nişlerde son yapılan
düzenleme çalışmalarında oldukça
renkli fresk izlerine rastlanmış, ancak kompozisyonları seçilememiştir.
Güney narteksin yan mekânında ise,
oldukça iyi korunmuş mozaik bir
taban ortaya çıkarılmıştır. Kuzey yan
beden duvarının batı bölümündeki
pencere nişleri ile kuzey narteksinin
yan mekânı iyi korunmuştur. Narteks yan mekânında ise, daha önce
yapılan düzenleme çalışmalarında
bulunan küçük mimari elemanlar
depolanmıştır. Narteksin kuzeyinde
yer alan yan mekânın duvar yükseklikleri ve üstteki kapı izlerinden
Büyük Bazilika’nın galerili olarak
planlanıp inşa edildiği anlaşılmaktadır (Şekil 5). Dışa taşkın pastophorionların arasında kalan köşegen
duvarlı apsis ve synthronon33 bölümü
belli bir yüksekliğe kadar koruna-

İnan, 1965, s.1-9; İnan, 1975, s. 1-241, 345-366; İnan, 1984, s. 345-366.
İzmirligil, 1983 s. 291-296; İzmirligil, 1984 s. 313-322; İzmirligil, 1985 s. 387-396; İzmirligil, 1986, s. 127-136;
İzmirligil, 1987, s. 165-172; İzmirligil, 1991, s. 259-264; İzmirligil, 1993, s. 243-252; İzmirligil, 2000, s. 335-344; İzmirligil, 2002, s. 267-282.
25
Alanyalı, 2010, s. 436-452; Alanyalı, 2011, s. 521-544.
26
Mansel, 1978, s. 121-141, 257-291.
27
Bir din şehidinin mezarı/kutsal kalıntıları ya da Hıristiyanlığa ilişkin bir olayın geçtiği yere inşa edilen şapel ya da kilise; Hıristiyanlığın erken dönemine ait
merkezi planlı yapı.
28
Kaderli, 2009, s. 4-8.
29
Knoblauch, 1977, s. 8-15, s. 41-47; Mansel, 1978, s. 35-36.
30
Mansel, 1978, s. 37-46.
31
Tapınağın inşa edildiği, duvarlarla çevrelenmiş kutsal alan.
32
Erken dönem kiliselerinde apsise bitişik konumda bulunan ve kutsal eşyaların saklandığı oda.
33
Erken dönem Bizans ve Doğu Avrupa kiliselerinde apsis kısmında yer alan, din görevlilerine ait oturma yerleri (http://sanatsozlugum.blogspot.com.tr/2011/08/
synthronon.html).
23
24
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Şekil 3. Kutsal Alan vaziyet planı (Kaderli, 2009)

Şekil 4. Side Liman
Kutsal Alan (Side
Belediyesi Arşivi, 2006)

Şekil 5. Side
Limanı Kutsal Alan,
Büyük Bazilika
kuzey narteksi (Side
Belediyesi Arşivi, 2006)

bilmiştir. Apsis duvarındaki ritmik
delikler ve izlerden de anlaşılacağı
üzere, bu bölüm belli bir yüksekliğe
kadar mermer levhalarla, devamında
mozaikle kaplanmıştır.
Büyük Bazilika’nın dış beden
duvarları, yapının en son faal
olduğu geç-orta Bizans döneminde
tekrar güçlendirilmiş, anıtsal dış kapılar yapılmış, güney yan mekânın
kapısı örülerek kapatılmış, narteksin içinde yeni mekânlar oluşturulmuş, narteks kuzey yan mekânı
tekrar düzenlenerek buraya bir

gözetleme kulesi eklenmiştir. Dini
yapılar, kale vb. savunma yapılarına
dönüştürülmüştür (Şekil 4, 5, 6).
Martyrion, Büyük Bazilika’nın
güneydoğu bölümüne doğrudan
bağlanmıştır (Şekil 6). Bazilikadan
daha geç bir döneme ait olduğu düşünülen iki bölümlü, beşik
tonozlu ve merkezi kubbeli Martyrion, alandaki en iyi korunmuş
yapıdır. Batı ve güney bölümündeki
beden duvarları açılmış veya kısmî
olarak sökülmüştür; doğudakiler
ise iyi durumdadır. Beşik tonoz-

lu ön mekânın batı bölümünde
sonradan örülerek kapatılan bir ana
giriş kapısı, doğu bölümünde ise
pencereler bulunmaktadır. Kubbeli
ana mekânda ise, kubbeyi taşıyan
köşelerdeki ayakların içine açılmış
dört niş ve mekânın üç tarafında;
doğu, batı, güney cephelerinde geniş pencereler mevcuttur.
Martyrion’un üst bölümündeki
küçük kapı boşluklarından da
anlaşıldığı üzere, yapı iki katlı olarak veya çatı arası da kullanılmak
üzere tasarlanmıştır (Şekil 7).
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Şekil 6. Büyük ve Küçük Bazilikaların planı (Kaderli, 2009)

Büyük Bazilika ve Martyrion’un,
birçok onarım görerek uzun süre
kullanıldığı düşünülmektedir.34
Pencere boşlukları, nişler, narteksin
ve yan mekân duvarlarının örülerek
kapatılması, Bazilikanın yapısal olarak da değişikliğe uğradığını gösteren önemli tespitlerdir. Sütun ve
arşitrav gibi taşıyıcı ana mimari elemanların ören alanında bulunamaması, yapının kullanım dışı olduğu
dönemde bu parçaların olasılıkla
tekrar kullanılmak üzere alındığını
34
35

göstermektedir (Şekil 8). Günümüzde, alanda bulunan ve Büyük
Bazilikaya ait olduğu düşünülen
yapı taşlarıyla birlikte, başka yapılardan getirilen malzemelerin de
tekrar kullanıldığı görülmektedir.
Apsisi taçlandıran anıtsal kemeri
taşıyan sütun ve sütun başlıkları vb.
elemanlar, antik Roma mimarisinin
özelliklerini taşımaktadır.
Side kentinin küçüldüğü ve
önemini yitirmeye başladığı orta
Bizans döneminin son evresinde,

Kaderli, 2009, s. 98-101.
Bir sütun dizisinin üzerine oturduğu, silme ile dekore edilmiş subasman, etek pervazı, stilobat.

Büyük Bazilika orta nefinin içine, iki
stylobat’ın35 arasında ve apsis aksında, kutsal bema’nın bir bölümünü
içine alacak şekilde, kapalı Yunan
haçı planlı küçük bir kilise inşa
edilmiştir (Şekil 9).

Küçük Bazilika
Küçük Bazilika’nın Mimari Özellikleri: Yapı, Büyük Bazilika’nın iç
mekânına inşa edildiği için bu adı
almıştır. Küçük Bazilika da, Büyük
Bazilika’da olduğu gibi, mevcut
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Şekil 7. Martyrion üst kat “çatı”

Şekil 8. Kutsal Alan Büyük Bazilika bema bölümü Şekil 9. Kutsal Alan Küçük Bazilika

(Kaderli, 2009)

(Kaderli, 2006)

Şekil 10. Küçük Bazilika apsis-bema mekânları (Kaderli, 2006)

yapının planı değerlendirilip malzemeleri kullanılarak tasarlanmıştır.
Büyük Bazilika’nın beması gerekli
düzenlemelerle dönüştürülmüş,
kullanılabilir yapı taşları ile ambon,
başlık ve korkuluk gibi dekorasyon
malzemeleri tekrardan kullanılmıştır. Büyük Bazilika’ya ait, diğer
strüktürel sütun, arşitrav ve sütun
başlığı gibi mimari elemanların
eksikliği; Büyük Bazilika’nın çöküş
evresi ile Küçük Bazilika’nın yapımı
arasında bir zaman dilimi olduğunu
ve bu dönemde, yapıya ait taşların
başka yerlerde kullanılmak üzere
alanın dışına götürüldüğünü düşündürtmektedir (Şekil 10).
Küçük Bazilika’nın plan boyutu apsis ve narteks dâhil, 18,5 m x
9,08 m olup 1/2 oranındadır. Ana
yapı naosunun ölçüleri; 12,25 m x
9,08 m ve 4/3 oranında, narteksin
ise 4,5 m x 9,08 m ve 1/2 oranındadır (Şekil 11). Yapının yan beden
duvarlarının yaklaşık 7 m yükseklikteki kısmı günümüze ulaşmıştır.
Bu duvarlardaki iki alçak kemerin
tepe noktası 3,88 m, ortadaki yüksek kemerinki ise 5,32 m’dir. Orta
kemerin kilit taşı orta aks seviyesi
muhtemelen 7,08 m’dir. Yapının

(Side Belediyesi Arşivi, 2006)

Şekil 11. Küçük Bazilika plan (Kaderli, 2009)

belli oranlar gözetilerek planlandığı, cephe düzenlerinde ve yüksekliklerde de bunlara sadık kalındığı
düşünülmektedir.
Küçük Bazilika’nın yan beden
duvarlarının büyük bir bölümü,
ancak kemer üst seviyesinde günümüze kadar gelebilmiştir; apsis
ve narteks ise, yalnızca plan olarak
okunabilmektedir (Şekil 11). İçte ve
dışta pilastır-duvar ile güçlendirilmeye çalışılan yapıda, daha inşaat
aşamasında bu kısa destekler iç
naos bölümünde yetersiz görülüp
ek duvarlar yapılmıştır. Naosta
bulunan birkaç haç kabartmalı
başlığın, orta kubbeyi taşıyan dört
ana sütuna ait başlıklar olduğu düşünülmektedir. Orta mekânda, dört
sütunun taşıdığı ve kasnaklı olduğu
düşünülen kubbeyi; orta akslarda
beşik tonozların, köşelerde ise çapraz tonozların desteklediği, mevcut
izlerden anlaşılmaktadır. Sütunlara
ilişkin buluntular; yarım silindirik
yapı taşları ve kaide olarak kullanıldığı düşünülen ve bu ölçülere uyan
sütun tabanları ile ters çevrilmiş
küçük sütun başlıklarıdır. Silindirik
yapı taşları ve sütun tamburlarının
üst üste konularak bir sütun dizisi

oluşturulduğu varsayılmaktadır.
Girişe sonradan eklenmiş olan
narteks bölümü, yapıdan neredeyse tümüyle ayrılmıştır. Ancak
in situ taş izlerinden (pilastır veya
duvar çıkıntıları gibi) ana yapının
tasarım tekniğinin devam ettirildiği
gözlemlenmektedir. Bu mekânda;
iki mermer kaide, iki granit sütun,
kaide olarak kullanıldığı varsayılan
0,66 m kalınlığında, üzerinde yazıt
bulunan mermer bir sütun parçası
ile ters çevrilmiş mermer bir Korint
başlığı bulunmuştur (Şekil 12).
Ana mekânın kuzey ve güney duvarları dışa taşkın üç adet
kör kemerle geçilmiş, bunlar içte
pilastırlarla güçlendirilmiş, kemerlerin ortasında ince uzun pencere
boşlukları bırakılmıştır (Şekil 9).
Beden duvarlarında ortadan üç
sıra tuğlayla hatıl geçirilmiştir. Kör
kemerlerin ayakları ve pilastır gibi
dışa taşkın eğrisel kemer bölümleri, tuğlayla dışa kademeli olarak
örülmüştür.
Yarım daire şeklinde dışa taşan
apsisin her iki yanında, duvar içinde
nişler yer almaktadır. Ana mekânın
(naos) zemin döşemesi büyük,
sert kireç taşı levhalarla oluşturul-
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Şekil 12. Küçük Bazilika narteks (Kaderli, 2006)

muş, yalnızca bema bölümü Büyük
Bazilika’nın beması kullanıldığından, değiştirilmemiştir. Küçük
Bazilika’nın duvarlarında devşirme
malzeme ile kaba yonu kireç taşı ve
tuğla birlikte kullanılmıştır. Tuğlalar,
hatıl hizalarında ve kemerlerde daha
çok kullanılmıştır. Beden duvarlarının içinde kalan boşluklar, yer yer
ahşap hatılların da kullanılmış olduğunu göstermektedir (Şekil 12).
Küçük Bazilika’nın kuzey ve
güney duvarlarında yer alan orta
sağır kemerin, iki yan kemere göre
yükseltilerek ortadaki beşik tonozlu kırma çatının ana akstaki kol ile
birleştiği, benzer örneklerde olduğu
gibi haç planının tekrar vurgulandığı
düşünülmektedir (Şekil 11, 13). Sütun kaide yerlerine ve yapı izlerine
göre, bazilikanın 3,9 m çapında bir
kubbesi ve kasnağı olması muhtemeldir.

Şekil 13. Side Kutsal Alan Küçük Bazilika (Kaderli, 2009)

Şekil 14.
Side Kutsal
Alan Büyük ve
Küçük Bazilikalar
(Side Belediyesi
Arşivi, 2006)

Küçük Bazilika, orta Bizans
döneminin erken ve geç evrelerinde
ayrı ayrı yapım aşamalarından geçmiştir. Yapının temel seviyesindeki
izlerden görülebildiği kadarıyla;
önce ana mekân ve narteks birlikte planlanmış, ancak önce naos
inşa edilmiş, daha sonra yandan

iki ve önden tek girişi olan narteks
bazilikaya eklenmiştir (Şekil 14). Bu
iki yan giriş, daha sonra örülerek
kapatılmıştır. Narteks ön girişinde
bulunan iki granit sütunun yapıya anıtsal bir giriş sağladığı, aynı
zamanda ç+atıyı da taşıdığı düşünülmektedir (Şekil 12, 14).

4. Kapalı Yunan Haçı Plan Tipinin Gelişimine İlişkin Değerlendirmeler
Erken Bizans döneminde, kilise
yapımı ekonomik açıdan ağırlıklı
olarak imparator ve ailesiyle az sayıdaki yüksek rütbeli din adamının
uhdesinde olan bir imar faaliyeti

iken; orta ve geç Bizans döneminde idari sistemdeki değişiklikler
ve güçlü aristokrat ailelerin ortaya
çıkmasıyla bu zümreler de dini
yapılar inşa ettirmişlerdir. Bunun

sonucunda, önceki devirlere kıyasla
daha küçük ölçekte, ancak daha çok
sayıda kilise yapılmıştır.36
Kapalı Yunan Haçı planına
sahip yapılarda;37 köşe odaları

Dönem itibariyle ekonomik açıdan çok büyük sorunlar yaşanmamasına karşılık, siyasi ve askeri sorunlar özellikle kent dışındaki manastırların korunmasını
zorlaştırmıştır. Özellikle bu dönemde hayata geçirilen yeni eyalet orduları ve tımar uygulamaları sonucunda, gittikçe güçlenen taşralı bir aristokrat sınıf doğmuş;
bu zümre başkentte de saygı görmek ve toplum içerisinde bir yer edinmek için kendi adlarıyla anılan dini yapılar inşa ettirmeye başlamıştır. Bundan dolayı, en
erken örneği Konstantinos Lips Manastır Kilisesi’nde görüldüğü üzere; bu dönemde inşa edilen ve zamanımıza kadar gelebilen kiliselerin büyük kısmı manastır
kiliseleridir. Sayıları yüzleri bulan ve çoğu ekonomik sıkıntı çeken manastırlar, umutsuzca zengin sınıflardan yardım ummaktaydılar. Ancak yeterince güçlü
olan kişiler, bir manastıra yardım etmek yerine, adlarına yeni bir manastır kurmayı tercih etmişlerdir (Mango, 2007, s. 119-138; Çetinkaya, 2000, s. 10-17).
37
Eyice, 1963, s. 81-83.
36
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ve özellikle üst katlar, aristokrat
sınıfının talep ettiği “ayrıcalıklı”
ve “kişiye özel” ibadet mekânları
sağlamakla birlikte, bu plan
tipinin kullanılması konusunda
bir genelleme yapılamaz. Kapalı
Yunan Haçı plan tipi yalnızca
İstanbul’da değil, eyaletlerde
de yüzyıllar boyunca kullanılmış, Kapadokya gibi kaya oyma
kiliselerin olduğu bir bölgede bile
bu plan taklit edilmiştir. Kapalı Yunan Haçı plan tipi küçük
bölgesel farklılıklar dışında;
Makedonya’dan Yunanistan’a,
Bulgaristan’dan Ukrayna ve
Rusya’ya, hatta Güney İtalya’ya
kadar genişleyen bir uygulama
alanı bulmuştur. Çıkış yeri ve kökeni belirlenemese de, Kapalı Yunan Haçı tüm orta Bizans döneminin tek hâkim plan tipi olmuştur.38
Kapalı Yunan Haçı planlı kiliselere
örnek olarak, İstanbul’daki Bodrum Mesih Paşa Camii (Myrelaion
Kilisesi),39 Fenâri İsa Camii Kuzey
Kilisesi (Theotokos tou Libos ya
da Konstantinos Lips Manastır Kilisesi),40 Vefa Kilise Camii
(Aziz Theodoros Kilisesi)41 örnek
gösterilebilir. Girit Adası ve diğer
Yunan adalarında da, günümüze
kadar ulaşmış, daha küçük ölçekte
birçok kilise ve şapel bulunmaktadır (Şekil 15, 16).42
Kapalı Yunan Haçı plan tipi
büyük kiliselerin yapımına imkân
vermemiştir. Bu plan tipindeki
kiliselerin dış cephelerinin daha
hareketli olmasına karşılık, tasarımları daha ziyade iç mekâna
dönüktür. Orta Bizans döneminde
büyük kiliseler, birden fazla kilise
yapısının bitişik düzende inşası ile
gerçekleştirilmiştir. Bunlara örnek
olarak, Zeyrek Camii (Pantokrator Kilisesi)43 ve Fenâri İsa Camii
gösterebilir.
Kapalı Yunan Haçı planında,
haçı oluşturan kollar beşik tonoz-

38
39
40
41
42
43
44

Kapalı Yunan Haçı
plan tipi yalnızca
İstanbul’da değil,
eyaletlerde de yüzyıllar
boyunca kullanılmış,
Kapadokya gibi kaya
oyma kiliselerin olduğu
bir bölgede bile bu plan
taklit edilmiştir.

Şekil 15. Girit Ajios Dimitrios,
(Borboudakis-Gallas-Wessel, 1983)

Şekil 16. Girit Ajios Georjios, Kalamas,
(Borboudakis-Gallas-Wessel 1983)

lar veya kubbelerle desteklenmiş;
köşelerdeki bölümler ise, çapraz
veya yelken tonozlarla örtülmüştür. Ortadaki kubbe yüksek bir
kasnak üzerinde ve çok pencereli
bir biçimde tasarlanmıştır. Kare
içinde haç kurgusu, aynı zamanda
cephenin biçim ve düzenine de
yön vermiştir. Üst örtüyü taşıyan
sütun ve destekler ana iskeleti
oluşturmakta, yapılar duvarlar
olmaksızın da ayakta durabilmektedir. Bu açıdan; yapının ana taşıyıcıları ve örtüleri, dış cephenin
düşey bölümlerini oluşturmakta,
bu alanlara da mimari bir düzen
içinde kapı ve pencereler yerleştirilmektedir. Genel olarak Kapalı
Yunan Haçı plan tipi, dönemlere
göre gelişim ve farklılık gösterse
de, yapının ana formu değişmemektedir. Bazilika tipi plandan
merkezi plana geçiş olsa da, çatı
örtü düzeni bazilika planlı yapılara benzemektedir. Ancak, bu
plan tipinin değişik örneklerinde
bölgesel farklılıklar görülmektedir.
Kapalı Yunan Haçı planlı kiliseler; kubbenin duvarlara oturduğu, köşe duvarı ya da sütunlarla
desteklendiği tipler olmak üzere üç
farklı şekilde adlandırılmıştır. Bunlardan, kubbenin köşe duvarlarıyla
desteklendiği yapıların daha erken,
sütun ya da payelerle desteklenenlerin ise daha geç dönemde inşa
edildikleri iddia edilmiştir.44
Bu mimari planlama tipini
haiz İstanbul’daki erken Bizans
dönemi kiliselerinde; apsis cepheleri içten yuvarlak, dıştan köşeli
formdadır. Bunlara örnek olarak,
adları yukarıda da zikredilen Atik
Mustafa Paşa Camii (1059), Fenâri
İsa Camii (907), Bodrum Mesih
Paşa Camii (920-922), Eski İmaret
Camii (1081-1118) gösterilebilir.
Daha sonraki dönemlerde apsisteki köşe sayısı artmaktadır. Ancak
bu çıkarım, Anadolu’daki kilise

Eyice, 1949, s. 42-45; Eyice 1980, s. 114-117; Krautheimer, 1986, s. 340; Mango, 1975, s. 194-208; Pekak, 2008, s. 93, 94.
Müller-Wiener, 2002, s. 103; Mango, 1975, s. 203; Krautheimer, 1986, s. 356-358.
Müller-Wiener, 2002, s. 126; Freely, Çakmak, 2005, s. 145; Krautheimer, 1986, s. 358; Mango, 1975, 206, s. 215; Eyice, 1963, s. 51.
Müller-Wiener, 2002, s. 193, 202; Freely, Çakmak, 2005, s. 171-173; Krautheimer, 1986, s. 294; Mango, 1975, s. 275, 294.
Gallas, Wessel, Borboudakis, 1983, s. 293, 298.
Müller-Wiener, 2002, s. 209; Freely, Çakmak, 2005, 75; s. 294; Mango, 1975, s. 243.
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örnekleri için geçerli değildir.45 Apsislerdeki çokgen form, 12. yüzyıl
ortaları ve sonraki dönemlere ait
bir özellik olarak algılanmaktadır.
Ana apsisin her iki yanındaki
Prothesis ve Diakonikon46 hücreleri ve
apsisin duvar içine gömülmesi bir
erken dönem özelliği olarak kabul
edilmektedir (Karaman Fisandon
Kilisesi47 ve Kapadokya Ala Kilise48
örnek gösterilebilir). Bu planlama
tipi, Karaman Karadağ bölgesindeki yapılarda da sık görülmektedir.
Kuzeye eklenen apsis ile farklı bir
plan tipi oluşturulmuştur. Bu plan
tipindeki dini yapıların en güzel
örneklerine Ermeni mimarisinde
rastlanmaktadır; 639–640 yılları
arasında inşa edilen Kars’taki Mren
Katedrali49 bu planı haiz en önemli
yapılardan biridir. Daha sonraki
dönemlerde bu plan tipinin yayılmasını takip etmek güçleşmiştir.
Ancak, yapılan en son araştırmalara göre Türkiye’deki Bizans
eserleri arasında bu plan tipinde
inşa edilmiş en eski yapının, Tirilye
Fatih Camii olduğu belirlenmiştir
(Şekil 17); 1799 yılına tarihlenen
yapının Bizans dönemindeki adı ve
ithaf edildiği kişi bilinmemektedir.50
Daha sonraki dönemdeki
mezhep kavgaları, Ortodokslukta
“İkonoklazm” yani İkonakırıcılık
olarak bilinen ve yalnızca pagan
dinin simgelerini değil, Hıristiyanlığa
ait tasvirleri de dine aykırı bulan bir
akım doğurmuştur. MS 6.-7. yüzyıllarda Bizans İmparatorluğu’nda
yaşanan İkonakırıcılık dönemi,
sanat eserlerinin büyük ölçüde zarar
görmesine neden olmuştur. Dini
inanışın yansımaları olan freskler,
ikonalar vd. tahrip edilmiş veya üzerleri beyaz badanayla kapatılmıştır.
Diğer yandan aynı dönemlerde,
Yunanistan’da her iki çeşit kapalı
Yunan haçından doğmuş, ancak
zaman içerisinde Aynaroz tipi ola-

Şekil 17.
Tirilye Fatih
Camii
(Kaderli, 2007)

Şekil 18. Side Küçük Bazilika restitüsyon, kesit ve görünüşler (Kaderli, 2009)

rak adlandırılan, bemanın kuzey ve
güney duvarlarının birer apsis gibi
dışarı taşmasıyla şekillenen yeni
bir plan tipi ortaya çıkmıştır. Side
Küçük Bazilika’nın (Şekil 10, 11,

13), kuzey ve güney cephelerinde
böyle bir dışarıya taşma olmamakla
birlikte; bema önünde, batı cephesinde kuzeydeki duvar içerisinde
çözülmüş bir niş görülmektedir.

Anadolu’da bazı erken dönem kiliselerinde, bölgesel bir özellik olarak (örneğin Kapadokya’da Sivrihisar Kızıl Kilise, Eski Andaval Kilisesi) beşgen planlı apsis
görülmektedir. İstanbul’daki kiliseler için dile getirilen çokgen planlı apsislerin orta Bizans döneminden sonra görüldüğü tezi, Anadolu için geçerli değildir.
46
Ana apsisin iki tarafında yer alan hücreler: Kuzey tarafında yer alan “prothesis” ayin esnasında kullanılan kutsal eşyaların korunduğu bir mekândır; güneydeki
“diakonikon” hücresinde ise, ayin esnasında kullanılan giysi ve kitaplar yer almaktaydı.
47
Eyice, 1971, s. 84-85, Şekil 220-228.
48
Eyice, 1971, s. 84-85.
49
Krautheimer, 1986, s. 325; Mango 1975, s. 186.
50
Pekak, 2009; Mango, 1975, s. 176.
51
Eyice, 1952, s. 479.
45
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Güneydeki bölüm çok tahribata
uğradığından, buradaki nişin varlığı
yalnızca olasılık dâhilindedir. Bu
tür nişlerin liturjik bir seremoninin
parçası olduğu düşünülmektedir.
Bizans kiliselerinde, narteks
döşemesinin altına lahit yerleştirmek
ve üzerini taş levhalarla örtmek bir
gelenekti; İstanbul’daki örneklerinden biri de Fenâri İsa Camii’dir.
Bizans dönemi kiliselerinin birçoğu
doğal felaketler, onarım ve değişiklikler nedeniyle asıl görünümlerini
yitirmiştir. Örneğin, orta Bizans
dönemi yapılarının kuzey ve güney
duvarlarındaki geniş üçüz pencereler, yapıların büyütülmesine ve değişiklik yapılmasına olanak tanımıştır.
İstanbul’daki Kalenderhane Camii
ve benzer şekilde Atik Mustafa Paşa
Camii gibi başlangıçta basit bir plan
tipine sahip olan yapılar, zaman

içerisinde yapılan birçok eklentiyle
değişikliğe uğramıştır.
Bununla beraber ayinlerin ve
dini uygulamaların değişmesi,
anıtsallık ve görselliğe ağırlık veren
uygulamaların yerini, daha çok iç
mekâna yönelik tasarımların alması
ve ayinlerin bir kısmının yalnızca
din adamlarına özel hale gelmesiyle, bu yönelimin mimarideki
yansımaları görülmeye başlanmıştır. Bu şekilde düzenlenen planlar,
daha çok manastır kiliselerinde
kullanılmıştır.
Nitekim daha önceleri apsis
önünde yer alan sunak masasının
cemaat tarafından görülmesini
engellemeyecek yükseklikteki taş
korkuluk levhaları (templon), üzeri
Hz. İsa’nın hayatından sahnelerin yer aldığı, dini bayramların ve
azizlerin tasvir edildiği bir duvara

(ikonostasis) dönüşmüştür. Bu dönüşümün kesin tarihi belli değildir. MS
10. yüzyıldan başlayıp Bizans’ın son
dönemine kadar devam ettiği görülmektedir. Bu dönemde başkentteki
yapılar arasında ne tür bir templonu
olduğu bilinen tek örnek, Pantokrator Manastır Kilisesidir. Ancak
genel kanı synthronun bu dönemde
ortadan kalktığı yönündedir.
İç mekânlardaki hafiflik duygusu, gök kubbenin erişilmezliği,
yalın ince sütunlar, erken Bizans
döneminin ağır ruhani ortamından
uzaklaşılıp cemaati kucaklama, bir
yere ait ya da onun parçası olma
duygusunu vermektedir. MS 11.
yüzyıl ile birlikte dış formlarda genel
anlamda çok değişikliğe gidilmemiş,
cephelere kör kemerler, nişler ve
tuğladan yapılan geometrik sembollerle hareketlilik kazandırılmıştır.

5. Side Piskoposluk Sarayı ve H Yapısı
Roma döneminde oldukça
gelişmiş bir liman kenti olan
Side, daha sonraki çağlarda hızla Hıristiyanlık dinini
ve düzenini benimsemiştir.
Side’nin adı ana kaynaklarda56
10. yüzyıla kadar geçmekte,
Metropolis olarak da 1400’lü
yıllara dek zikredilmekte; ancak bundan sonra adı yalnızca
kilise kayıtlarında geçmektedir.57 Bizans döneminde
rağbet gören bir yerleşim olan
Side, bir piskoposluk merkezi
idi ve kentte bu kuruma ait
büyük bir saray58 bulunmaktaydı (Şekil 16). Saraya ait
yapı topluluğunun içinde, dikdörtgen planlı, dört sütunlu,
kubbeli ve Kapalı Yunan Haçı
planlı küçük bir şapel de yer
Şekil 18. Piskoposluk Sarayı plan ve Küçük Şapel (Dai, 1970)
almaktaydı (Şekil 18).59

52
53
54
55
56
57
58
59
60

Müller-Wiener, 2002, s. 153; Freely, Çakmak, 2005, s. 195; Krautheimer, 1986, s. 294; Mango, 1975, s. 249.
Müller-Wiener, 2002, s. 82; Freely, Çakmak, 2005, s. 145; Krautheimer, 1986, s. 295.
Müller-Wiener, 2002, s. 209; Freely, Çakmak 2005, s. 175; Krautheimer, 1986, s. 334; Mango, 1975, s. 243.
Mathews, 1980, s. 109.
Mansel 1978, s.18-19; Eyice 1952, s. 9; Nollé, 1993, s. 142; Hellenkemper-Hild, 2004a, s. 116-138; Bean 1999 s. 68.
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Mansel, 1978, s. 267; Dai, 1970, s. 10-45.
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H Yapısı
Kentte, Bizans dini mimarisine ait
farklı ölçeklerde birçok yapı olduğu
bilinmektedir. Bunların bir kısmı
tanımlanmıştır.60 Küçük Bazilika’nın
mimarisine en yakın bir diğer örnek,
Side’nin kuzeydoğusunda, Piskoposluk Sarayı yakınındaki H yapısıdır
(Şekil 19).61 Yine bazilika olduğu
düşünülen büyük apsisli yapının içine
küçük, Kapalı Yunan Haçı planlı bir
kilise inşa edilmiştir. Yapının dışa
taşan köşegen apsis bölümü ve kareye
yakın köşe odaları, üç girişli narteks
bölümünün orta Bizans dönemine ait
erken örneklerden birisi olduğunu
düşündürtmektedir.
Şekil 19. H Yapısı (Kaderli, 2009)

6. Tarihleme ve Sonuç
Küçük Bazilika’nın yapım tarihi
için kesin bir veri olmamakla birlikte, yapıdan elde edilen mimari
buluntular, MÖ 8. yüzyıldan sonra daha yoğun bir şekilde kullanılan çapraz tonozlu Kapalı Yunan
Haç plan tipini ve mimari özelliklerini işaret etmektedir. Bu plan
tipi geniş bir coğrafyaya yayılmış
olup detaylarda yerel farklılıklar
göstermektedir; taşrada, Anadolu
ve Ege Adalarında oldukça rağbet
görmüş ve 13. yüzyıla kadar sıklıkla kullanılmıştır.
İstanbul’da yapım tarihi kesinleşmiş Kapalı Yunan Haçı planlı
yapılar ile karşılaştırıldığında, Kü-

çük Bazilika ölçek olarak mütevazı
ve mimari olarak çok daha yalındır. İstanbul’da bu dönem kiliselerine özgü bir tasarım olan, taşıyıcı
elemanların dış forma yansıması
burada da uygulanmış, ancak kemer alınlıklarındaki sıra pencereler
yapılmamıştır. İstanbul ve Anadolu’daki Bizans kiliselerinde sonradan yapılmış narteksler oldukça
yaygındır.62 Küçük Bazilika’da
da narteksin sonradan eklenmiş
olduğu, ancak ilk başta kilise ile
birlikte planlandığı yapının temel
izlerinden anlaşılmaktadır. Yalnızca alt duvar sırası kalmış olan
narteksin üst örtüsünün kubbeli

mi olduğu yoksa kırma çatı ile mi
kapatıldığını saptamak güçtür.
Ancak yan cephedeki hareketliliğin
ve pilastırların, burada da devam
ettiği görülmektedir.
Bazilikanın doğu ve batı
bölümünün uzun dikdörtgen
formu, geç dönem mimarisine has
bir özelliktir; tuğla ile vurgulanan
kör kemerler ise, özellikle
Komnenoslar dönemi mimarisine
özgüdür (Şekil 18).63 Sit alanında
bulunan başlık ve kaide gibi
mimari elemanların ölçek olarak
buraya uymadığı, ikincil malzeme
olarak tekrar değerlendirildiği
düşünülmektedir.

Mansel, 1978, s. 285; Ruggieri, 1991, s. 242; Eyice, 1963, s. 82.
Fenâri İsa Camii, Eski İmaret Camii, Zeyrek Kilise Camii, Kalenderhane Camii, Vefa Kilise Camii, Fethiye Camii’nin narteksleri sonradan inşa edilmiştir. Palaiologoslar döneminde eklendikleri için niş, kemer gibi cephe hareketlilikleri çok kademelidir. Bazıları iki katlı nartekse sahiptir.
63
Eyice 1949, s. 44; Eyice 1969, s. 354; Gallas, Wessel, Borboudakis, 1983, s. 37, 243.
61
62
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MINERALOGICAL-PETROGRAPHICAL INVESTIGATIONS OF THE BUILDING
BLOCKS AND MORTAR-PLASTER SAMPLES OF THE KNIDOS ANCIENT CITY
AND GEOLOGICAL FACTORS FOR RESIDENTIAL AREA SELECTION
ABSTRACT
Hellenistic-Roman artifacts adorn the ancient city of Knidos which has left many remains as an important
culture, art, religion and trade center. Knidos which suffered attacts by the Persians in 6th century BC has
undergone a period that can be considered “golden age” in 4th century BC due to being as a member
Attica-Delos maritime union and later, according to Pliny in AD 45, had the title as “free city”. Early in 4th
century AD under Byzantine rule, they reached back to a welfare period which lasted until the 12th century
AD, but due to declining security in coastal settlement areas the city Knidos was gradually abandoned.
Today in Knidos, ruins of Dionysus Terrace and Temple, Stoa, Apollon Carneios Sacred Site its Temple
and Altar, Rounded Temple and Terrace, Demeter Sanctuary, Little Theatre, Odeon, Bouleuterion, “D” church
section, can still be determined.
The geology around Knidos consists of Kayaköy Dolomite of the Bodrum Nappe, Sarıabat Member of
the Göçgediği Formation, Limestone Member of the Karaböğürtlen Formation with Orhaniye Formation
belonging Gulbahar Nappe, Marmaris peridotite of the Marmaris Ophiolite Nappe, Yıldırım Formation,
Kos-Nisyros volcanic rock units.
Mineralogical-petrographical investigations were carried out on 24 building block and mortar-plaster
samples which represent various structures in this study. As a result, it was concluded that geographicalgeological factors played an important role in the city location selection, also within the building materials
from rock formations in the region were used, and finally that the volcanic rocks are a result of the eruption
in Kos-Nisyros Island (bottom pumice unit by the 25th century BC, the upper pumice unit 15th century BC).

Knidos Antik Kentinde Kullanılan Yapıtaşları,
Harç ve Sıvaların Mineralojisi, Petrografisi ve
Yer Seçiminde Rol Oynayan Jeolojik Faktörler
Bu çalışma, 30.09.2013 tarih ve 2013/5387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk
Üniversitesi adına, Sayın Doç. Dr. Ertekin M. DOKSANALTI başkanlığında sürdürülen “Knidos Kazı ve Araştırmaları”
kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Knidos Kazı ve Araştırmaları’ndan ilgi ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen Datça Kaymakamı Sayın Hamdi
ÜNCÜ’ye özellikle teşekkür ederiz. Knidos antik kentinden derlenen örneklerin analizleri, İBB KUDEB Restorasyon ve
Konservasyon Laboratuvarlarında yapılmıştır.

NAMIK AYSAL, SİNAN ÖNGEN,
ERTEKİN M. DOKSANALTI,
OKAY ŞAHİN, ERGÜN ÇAĞIRAN,
DERYA ŞAHİN, MUSTAFA ERUŞ,
MUSTAFA BAYKIR, FATİH KOCAIŞIK1

1. Giriş ve Tarihçe
Knidos Antik Kenti
Muğla İli, Datça İlçesi, Tekir
Burnu olarak adlandırılan yarımadanın ucunda yer alan Knidos,

Anadolu’nun güneybatı ucundaki
konumuyla antik dönem boyunca
önemli bir kültür, sanat, din ve
ticaret merkezi olmuştur. Gerek
günümüze dek ulaşan görkemli arkeolojik kalıntılar, gerekse Avrupa
ve Türkiye müzelerinde bulunan
Knidos kökenli yapıtlarla klasik
yazarların eserlerinden edinilen
bilgiler, bu görüşü doğrular niteliktedir. Knidos antik kentinde, mün-

ferit çalışmalar dışında; 1858-1859
yılları arasında İngiliz, 1967-1977
yılları arasında Amerikan kazıları, 1987-2006 yılları ile 2012’den
günümüze dek süren Türk kazıları
olmak üzere, dört farklı dönemde kapsamlı kazı ve araştırmalar
gerçekleştirilmiştir.
Yüzyılların terk edilmişliğine
karşın, Knidos’un özellikle sur
duvarları, kuleleri, limanları ve

Yard. Doç. Dr. Namık AYSAL, İÜ, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, aysal@istanbul.edu.tr; Prof. Dr. Sinan Öngen, İÜ, Mühendislik Fakültesi,
Jeoloji Mühendisliği Bölümü, ongens@istanbul.edu.tr; Doç. Dr. Ertekin M. Doksanaltı, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, ertekin96@selcuk.edu.tr; Okay Şahin, İBB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları, okaysahin84@gmail.com; Ergün Çağıran, İBB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları, e-posta:ergun.cagiran@ibb.gov.tr; Derya Şahin, İBB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları, albayraksahind@gmail.com;
Mustafa Eruş, İBB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları, e-posta: mustafa.erus@ibb.gov.tr; Mustafa Baykır, İBB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları, mustafa.baykir@ibb.gov.tr; Fatih Kocaışık, İBB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları, e-posta: fatih.kocaisik@ibb.gov.tr.
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Şekil 1a-b.
Knidos antik
kentinin genel
görünümü (Knidos
Kazı ve Araştırmaları
Arşivi).

diğer arkeolojik kalıntıları daha 18.
yüzyılda Batılı araştırmacıları etkilemiştir. Knidos’un yeniden keşfi bu
yüzyılın ortalarında Lord Charlemont tarafından gerçekleştirilmiştir.
Daha sonra, 1812 yılında W. M. Leake, W. Gell ve F. Bedford, “Society
of Dilettanti” için büyük bir araştırma gezisi yapmışlardır. Bu gezinin
sonuçları, Knidos için ilk kapsamlı
araştırma olarak değerlendirilebilir
(Society of Dilettanti, 1840).
Bilahare, Viskonsül Sir Charles
Thomas Newton 1858-1859 yıllarında British Museum adına Knidos’ta
ilk kapsamlı ve planlı kazıları
gerçekleştirmiştir. Knidos’un kent
planının da çıkartıldığı bu dönemde, Musalar ve Demeter kutsal

alanlarında, Korint Tapınağı’nda,
Gymnasium (Jimnazyum) olarak adlandırılan yapıda, Küçük Tiyatro’da,
Nekropol alanında ve Kap Krio’da
arkeolojik kazılar ve araştırmalar
sürdürülmüş ve bu çalışmalar iki
cilt olarak yayımlanmıştır (Newton, 1863). Newton’un çalışmaları,
Knidos için 1. dönem kazıları olarak
değerlendirilmektedir.
İngiliz arkeologlar C. M. Cook
ve G. E. Bean, Knidos Yarımadası’nı
sistematik olarak 1949, 1950 ve
1955 yıllarında inceleyen en önemli
araştırmacılardır. Çalışmalarının
sonucunda, ispatlanmamış ve
halen sorunlu olan “Eski-Yeni
Knidos” problemini ileri sürmüşler;
arkaik ve klasik Knidos’un Datça-

Burgaz’da bulunduğunu, kentin
MÖ 4. yüzyılda şimdiki yerine
taşındığını iddia etmişlerdir (Bean
ve Cook, 1952).
C. T. Newton’dan sonra yaklaşık
bir yüzyıl boyunca Knidos’ta herhangi bir kazı çalışması yapılmamıştır. Long Island Üniversitesi’nin
desteğiyle, 1967-1977 yılları
arasında Amerikalı arkeolog I. C.
Love tarafından yaklaşık on yıl
boyunca sürdürülen çalışmalar,
Knidos 2. dönem kazıları olarak
adlandırılmıştır. I. C. Love; ünlü
Knidos Aphrodite’inin bulunduğunu düşündüğü “Yuvarlak Tapınak
ve Çevresi”, “Apollon Terası”,
“Dionysos Tapınağı/C Kilisesi”,
“Askeri Liman Çevresi”,”Küçük
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Tiyatro”, “Musalar Kutsal Alanı” ve
“Demeter Kutsal Alanı” gibi kentin
birçok farklı bölgesinde çalışmıştır
(Love, 1976).
Knidos’ta 3. dönem olarak
değerlendirilen Türk kazıları,
1987-2006 yılları arasında Kültür
Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlüğü adına, Selçuk
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ramazan Özgan tarafından gerçekleştirilmiştir. Knidos 3. dönem kazılarında; 1987-1995 yılları arasında
Yuvarlak Tapınak Terası ve çevresi,
Apollon Terası ve Propylon2, 19921996 yılları arasında Kap Krio,
1996-2006 yıllarında ise “Dionysos
Terası ve Stoası” ve “Liman Caddesi” projeleri, yanı sıra Küçük Tiyatro
ve Apollon Terası’nda kısa süreli
çalışmalar yürütülmüştür.
Knidos’ta 2006 yılından sonra
ara verilen kazı ve araştırma çalışmalarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi adına
Doç. Dr. Ertekin M. Doksanaltı
başkanlığında 2012 yılında tekrar
başlanmıştır; bu çalışmalar Knidos’daki 4. dönem kazıları olarak
değerlendirilmektedir. Knidos’ta
2012 yılından bugüne dek devam
eden süreçte; antik kentin Nekropol alanında, Küçük Tiyatro Batı
Duvarı’nda (Doksanaltı, 2014), D
Kilisesi ve Tiyatro’nun batısında yer
alan Merdivenli Cadde’de kazı ve
araştırmalar yapılmıştır.
Günümüzde Datça ya da Reşadiye Yarımadası olarak adlandırılan,
antik çağda ise Knidos Yarımadası
diye bilinen yarımada, Anadolu’nun
güneybatı ucunda, doğu-batı
doğrultusunda, parmak şeklinde
Ege Denizi’ne doğru uzanmaktadır.
Herodot (Herod. I. 174, 2-3), Knidos
Yarımadası’nı Bybassos Boğazı’ndan
başlatır ve sonlandığı batı uç noktasındaki Triopion burnuna dek tüm
karayı Knidos toprağı olarak vurgular, nihayetinde kuzeyde Kerameikos Körfezi, güneyde Syme (Sömbeki) ve Rodos Adaları ile sınırlarını
belirler. Günümüzde, Marmaris’in
yaklaşık 18 km batısında, kuzeyde
Bordont koyu, güneyde Hisarönü

arasında kalan yaklaşık 2 km genişliğindeki bir kıstakla Güneybatı
Anadolu’dan Knidos Yarımadası’na
geçilir (Doksanaltı, 2006). Bu kıstaktan, Knidos topraklarının en uç
noktasını oluşturan Deve Boynu
Burnu’na (Kap Krio) kadar, 67 km
boyunca devam eden uzun yarımada, kuzeyde Gökova Körfezi,
Bodrum Yarımadası, batıda Kos ve
güneyde Rodos ve Syme gibi adaların oluşturduğu bir “Adalar Denizi”
ile çevrilidir. Knidos; Herodot’un 5
stadia (yaklaşık 800 m) olarak isabetli bir şekilde genişliğini belirlediği Bencik’te, günümüzde Balıkaşıran
olarak tanımlanan mevkide, 800 m
genişliğinde dar bir kıstak ile ana
karaya bağlanır. Burası yarımadanın
en dar noktasını oluşturmaktadır
ve Pers komutanı Harpagos’un
MÖ 545 yılındaki akınlarına karşı,

Knidos’da; 1858-1859’da
İngiliz, 1967-1977’de
Amerikan, 1987-2006 ve
2012’den günümüze dek
süren Türk kazılarıyla,
dört farklı dönemde
arkeolojik kazı
gerçekleştirilmiştir.
Knidos halkı tarafından kesilerek,
topraklarını adaya çevirdikleri kıstak
olarak kabul edilmektedir (Herod. I.
174, 2-5).
Batı Anadolu’nun bir uzantısı
olmakla beraber, doğuda ana kara
ile bağlandığı noktada dağlık bir
arazi ve zorlu bir geçidin bulunması, topografyasının Rodos, Kos,
Nisyros, Telos ve Syme Adalarına
benzerliği, Knidos’a ana karadaki
bir kentten ziyade, ada karakteri
verir. Knidos’un tarihi de Karia’dan
çok, çevresindeki adalar dünyası ile benzerlik göstermektedir.
Herodot (Herod. I, 174), Knidos’u
Lakedaimonlu göçmenlerin kurduğunu söyler. Mytilene, Myndus
ve antik dünyadaki birçok kent
gibi Knidos da, aslında Greklerin,
“Euripos”(Pausan. VIII. 30, 2) (Erel

vd., 2005) olarak adlandırdıkları
dar bir boğazla bağlanan iki liman
şeklinde, ana karaya yakın bir ada
üzerine kurulmuştur. Herodot
(Herod. I, 174) ve Thucydides’in (I,
4, 8) ifadelerinden, Knidos’ta Dor
yerleşiminden önce de bir iskânın
olduğu açıkça anlaşılmaktadır.
Knidos’un erken dönem tarihi ile
ilgili ilk bilgileri, kısmen de olsa,
19. yüzyılda gerçekleştirilen ilk
çalışmalardan öğrenmekteyiz. J. T.
Bent’in, 1888 yılında Kap Krio’da,
kıstak üzerinde yaptığı araştırmalarda, doğa şartlarının gün yüzüne çıkarmış olduğu mezarlar ve
Kykladik idoller, MÖ 3000’lerde
yani erken Bronz çağında burada
bir yerleşim olduğunu ve Knidos’un
Ege kültürleri ile bağlantısını açıkça
göstermektedir (Bent, 1888). Ancak
gerek Kap Krio’daki buluntularla
gerekse mezarlarla ilgili olarak
elimizde bugün hiçbir veri bulunmamaktadır.
Peloponez’de bir liman kenti
olan Pylosele’de bulunan ve MÖ
13. yüzyıla tarihlenen tabletlerde,
Knidos’tan ve halkından bahsedilmektedir. Bu yazılı belgeler, o
tarihlerde bölgede bir yerleşimin
olduğunu ve MÖ 2000’nin sonlarına doğru Grek anakarasıyla olan
bağlantısını göstermektedir. Özellikle “Askeri Liman” çevresinde
gerçekleştirilen kazılarda bulunan
Kameros stilinde vazolar ve Miken
seramik parçaları, bu yazılı verileri
doğrular niteliktedir (Love, 1976;
Özgan, 2002).
Antik literatürde, Knidos’un
kuruluşu Dor kökenine ve Spartalı kahraman Triopas’a bağlanır.
Diodoros (V. 61, 2-3), Thessalia’dan
kaçıp Knidos topraklarına gelen
ve burada kendi adı ile anılan
Triopion’u kuran kişinin, Triopas
olduğunu söyler. Diodoros, fetihlerine devam eden Triopas’ın kentte
yalnızca kutsal bir alan oluşturmadığını, bir yerleşim de kurduğunu
aktarır. Kos, Rodos Adaları ile
Güneybatı Anadolu kıyılarında
tutunabilen Dorlar, durumlarını
güçlendirmek için “Dor Hexapo-

2. Propylon: Grek mimarlığına özgü, öncelikli olarak kutsal alanlara ya da antik yapı komplekslerine girişi sağlayan anıtsal kapılardır (J. R. Carpenter, The Propylon
in Greek and Hellenistic Architecture, 1971, s. 1)
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lis” (Dor Altı Kent Birliği) adıyla
tanınan; Rodos’ta Lindos, Camirus, Ialysos ve Kos, ana karada ise
Knidos ve Halikarnassos olmak
üzere altı kentten oluşan bir birlik
çevresinde toplanmışlardır.
Knidos’da, MÖ 6. yüzyılda
Helen dünyasının kutsal kenti
olan Delphoi’deki (Delfi) Apollon Tapınağı’nın kutsal alanına,
Yunanistan’da tümüyle mermerden yapılmış ilk yapı olan ve
maliyeti çok yüksek bir hazine evi
inşa ettirilmiştir (Özgan, 2002).
Perslerin MÖ 546 yılında Lidya
Krallığı’nın başkenti Sardes’i alıp
Batı Anadolu’da yayılmaya başlamasının ardından, Knidos da Pers
egemenliği altına girmiş ve Pers
savaşlarının ardından, MÖ 5. yüzyılda Attik-Delos Deniz Birliği’ne
katılmıştır. Bu dönemde kent; zenginliğini ve cömertliğini göstermek
üzere yine Delphoi’ye, duvarları
dönemin ünlü ressamı Polygnotos’a
tezyin ettirilen görkemli bir stoa3
yapısı inşa ettirmiştir.
Knidos, MÖ 387 yılında “Kral
Barışı” ile tekrar Pers egemenliğine
geçer. Buna karşılık, MÖ 4. yüzyılda
Knidos için altın çağ olarak nitelendirilebilecek bir dönem başlar. MÖ
4. yüzyılın ortalarında Knidos’un
Arkaik ve Klasik dönem yerleşiminin üzerine, yeni ve daha modern
bir planlama ile bugünkü arkeolojik
alanı teşkil eden bir düzenleme
yapılmıştır (Gerkan, 1924). Bu
dönemde, Yunanistan’ın dört bir
yanından sanatçılar Knidos’a davet
edilmiş, kentin kutsal alanları ve
yapıları devrin en ünlü sanatçılarının eserleri ile bezenmiştir. Bu
eserler arasında, ünlü Demeter heykeli, Bryaksis’in Apollon, Skopas’ın
Athena ve Dionysos heykelleri
sayılabilir. Kuşkusuz, bunlar arasında Praxiteles’in Knidos Afrodit’i en
önemlisidir.
Knidos, MÖ 2. ve 3. yüzyıllarda
Ptolemaios Krallığı, Seleukos Krallığı ve son olarak Rodos Devleti’nin
nüfuzu altına girmiştir. MÖ 2. ve 3.

yüzyıllar, Knidos için bir kalkınma
ve zenginleşme dönemi olmuştur.
Tıpkı MÖ 4. yüzyılda olduğu gibi,
MÖ 2. ve 3. yüzyıllarda da, Dionysos Tapınağı, Stoa, Apollon Karneios Altarı, Yuvarlak Tapınak vd.
anıtsal yapılar inşa edilmiştir.
MÖ 1. yüzyıl; Roma’da iç karışıklıkların baş göstermesi, Pontus Kralı
Mithridates VI ile olan mücadeleler,
korsanlık faaliyetlerinin artması, vb.
nedenler yüzünden tüm Akdeniz
havzasında güvensizliğin hâkim
olduğu bir dönem olarak kabul edilmektedir.Mithridates savaşlarında
Knidos’un Roma’ya destek ve yardımda bulunması, Romalı komutan
Sulla’nın kente ayrıcalıklar tanımasıyla ödüllendirilmiştir. Roma’yla bu
iyi ilişkiler, özellikle Knidoslu Gaius
Julius Theopompos ve ailesinin
Caesar’la bağlantıları sayesinde daha
da gelişmiştir. Plinius’un (Plin. N.h.
5, 104-109) ifadesine göre, Knidos
MÖ 45 yılında Caesar’ın isteğiyle,
“civitas libera et immunis” (özgür
kent) statüsünü kazanmıştır. MS 2.
yüzyılın başlarına tarihlenen yazıtlar,
kentin hâlâ vergiden muaf olduğunu
göstermektedir.
Duvar resimleri ve mozaiklerle
süslü ihtişamlı evler Knidos’un geç
Antik döneme kadar zenginliğini
koruduğunu göstermektedir. Knidos piskoposluk merkezi olarak da
listelerde yer almaktaydı ve kentin
merkezi alanlarına ve bazı eski
kutsal yerlere inşa edilmiş bazilika planlı beş farklı kilise, yalnızca
Knidos halkının dindarlığını değil,
aynı zamanda Hıristiyanlık döneminin etkilerini de göstermektedir.
Knidos, MS 7. yüzyılda Araplar
tarafından Kos ve Rodos ile birlikte
kısa bir süre işgal edilmiştir. Ancak
Piskoposluk listelerine göre, kent
MS 12. yüzyıla dek varlığını sürdürmüştür. Kumyer’deki buluntuların
gösterdiği üzere, bu dönemde
güvensiz bir ortamda bulunan kıyı
kentlerinin iç bölgelere çekilmesi
olgusu Knidos için de geçerlidir ve
kent zaman içinde terk edilmiş-

tir. Bununla ilgili olarak şöyle bir
tahmin yürütülebilir: Korsanlığın
artmasıyla kıyı bölgelerinin tehlikeli bir hal alması ve gelişen gemi
teknolojilerinin ticaret rotalarını
değiştirmesi, kentin ticari avantajını kaybetmesine neden olmuştur.
Ayrıca su kıtlığının başlaması da
kentin terk edilmesine neden olabilecek etkenlerden biridir.

Dionysos Terası ve Tapınağı
Kentin batı bölümünde en alt
kısımda yer alan teras, adını burada
bulunan Dionysos Tapınağı’ndan
almıştır. Doğusunda Küçük Tiyatro, batısında Liman Caddesi ve
kuzeyinde Stoa ile çevrelenmektedir. Geç Antik dönemde kiliseye
çevrilen (KC Kilisesi) tapınak, İyon
düzeninde olup peripteral4 planlıdır ve yapıdaki Dionysos konulu
frizlerden bir kısmı günümüze dek
ulaşmıştır (Şekil 2a ve 2b).

Stoa
Dionysos Terası’nın kuzeyinde
yer alan Stoa, 130 m uzunluğunda
dır, yan yana dizilmiş 5 m x 4 m
boyutundaki yirmi beş mekân ve
önlerindeki sütunlu galeriden oluşmaktadır. Helenistik dönemde inşa
edilen yapı, MS 2. yüzyılda yenilenmiş ve ön tarafına Korint düzeninde yapılan sütunlu bir galeri ile son
halini almıştır. Stoa, MS 3. yüzyılın
ortalarında yıkılmış ve bu alan bir
daha kullanılmamıştır (Şekil 2a, b).

Apollon Karneios Kutsal
Alanı, Tapınak ve Altar
Kentin batısında, orta terasta bulunan Kutsal Alan’a, Doğu-Batı Caddesi ile Liman Caddesi’nin kavşak
noktasında yer alan Propylon’dan
girilmektedir. Terasın güneyinde yer alan tapınak, 19 m x 11 m
ölçülerindedir. Tapınağın hemen
karşısında, doğuda 11,20 m x 6,70
m boyutlarında, dikdörtgen planlı
Altar yer alır. Ön cephedeki merdivenle esas altar masasına ulaşılır.
Bu masa, üç taraftan, beyaz mermer bloklardan yapılmış bir frizle

Antik Yunan mimarisine özgü, üstü kapalı, tek ya da iki katlı, uzunlamasına bir plan düzeni gösteren sütunlu galeri. İşlevsel olarak da, agorada bulunan halkın
dinlenebileceği, güneş ve yağmur gibi doğal faktörlerden korunabileceği antik yapı türü.
4
Antik Roma ve Yunan mimarisinde tek sıra sütun dizisiyle çepeçevre sınırlanmış plan tipi.
3
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Şekil 2a. Dionysos Terası ve Tapınağı ile Stoa (Knidos Kazı ve Araştırmaları Arşivi).

Şekil 2b. Askeri Limandan Dionysos Terası, Stoa ve Kutsal
Alanlar (3D rekonstrüksiyon) (Erdhart, 2011)

çerçevelenmiştir. Kazılar esnasında
bazı friz blokları bulunmuş olup
günümüzde Marmaris Müzesi’nde
sergilenmektedir. Bu frizlerde,
dans eden Nympheler, Irmak
Tanrısı vd. tasvir edilmiştir. Bloklar
üzerindeki yazıtta, Nymphe figürlerini ve frizleri yapan heykeltıraşlarının adları da yer almaktadır:
Antiochia’lı Theon ve Knidos’lu
Zenodotos. Ayrıca, Altara ait, üzerinde Apollon Karneios yazan iki
yazıt daha vardır (Şekil 3a).

Şekil 3a. Dor Tapınağı, Apollon Karneios Kutsal Alanı ve Yuvarlak
Tapınak Terası (3D Rekonstrüksiyon) (Bankel, 2009).

Yuvarlak Tapınak ve Terası
Kentin en üst teraslarından birinde, batı uç noktasında, Yuvarlak
Tapınak yer almaktadır. Tapınağın
çapı yaklaşık 17 m olup Korint
düzenindedir ve MÖ 2. yüzyıla
tarihlenmektedir. Yapıya giriş, doğu
tarafındaki bir merdivenle sağlanmaktaydı (Şekil 3b).

Demeter Kutsal Alanı
Tarım ve bereket tanrıçası
Demeter’in Kutsal Alanı, bu

tür kült alanlarında olduğu gibi
genellikle kent merkezinin dışındadır; bu alan, Akropol’ün altında,
kayadan bir terasın üzerindedir.
İngiliz Arkeolog Newton burada
1857 / 1858 kışında kazılar yapmış
ve günümüzde British Museum’da
sergilenen “Knidoslu Demeter”
gibi birçok önemli buluntuyu gün
yüzüne çıkartmıştır. Ana kayanın neredeyse düz bir hat şekilde
yükseldiği kısımda bazı kült nişleri
işlenmiştir. Asıl kutsal alan, altta
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Şekil 4. Demeter Kutsal Alanı (Knidos Kazı ve Araştırmaları Arşivi)

Şekil 3b. Apollon Terası ve Yuvarlak Tapınak (Knidos Kazı ve Araştırmaları Arşivi)

yer alan yaklaşık 75 m x 40 m
boyutlarındaki büyük terasta yer
almaktaydı (Şekil 4).

Küçük Tiyatro
Ana kara bölümünde, yamacın
güneyine ve Ticari Liman’a hâkim
bir konumda inşa edilen “Küçük
Tiyatro”, Greko-Romen üslubunda
inşa edilmiştir ve yaklaşık 5.000
kişiliktir. Orkestra at nalı formundadır. Seyirci sıralarının iki ucunda, doğuya ve batıya yerleştirilmiş
tonozlu iki giriş (parados) bulunmaktadır. Bu bölümün inşasında
yerli kireç taşı ve konglomera ile

Şekil 5. Küçük Tiyatro (Knidos Kazı ve Araştırmaları Arşivi)

mermer bloklar kullanılmıştır. İki
katlı olduğu düşünülen sahne binası birçok kez onarım görmüştür.
Kazılarda ortaya çıkarılan mimari
bloklar, sütunlar ve heykeller; sahne yapısının, nişlerle ve bunların
içlerine yerleştirilmiş heykellerle
süslendiğini göstermektedir. İlk
kez MÖ 2. yüzyılda inşa edildiği
düşünülen tiyatro, MS 1. ve 2. yüzyıllarda son şeklini almıştır.

Odeon
Limanın biraz yukarısında, daha
doğuda küçük bir theatron daha
bulunmaktadır. Bu yapı küçük

5 Antik Yunan mimarisinde müzik gösterileri, şiir dinletileri, vd. yapıldığı küçük gösteri mekânı.

boyutundan dolayı (20 m x 12 m)
müzik gösterilerinin yapıldığı bir
Ôdeion5 olmalıdır (Şekil 6). Yapı,
birbirini kesen teras destek duvarlarının köşesine, uzun bir dikdörtgen
formunda inşa edilmiştir. Oturma
sıralarının planı çeyrek daire şeklindedir. Oturma yerleri için buradaki
konglomera kayalık düzeltilmiş,
daha sonra önlerine gri mermer basamaklar yerleştirilmiştir. İzleyiciler,
her iki yanda yer alan giriş kapılarından geçip ortadaki merdivenden
çıkarak oturma yerlerine dağılıyorlardı. Kireç taşından yapılmış
ve mermer levhalarla kaplanmış
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Şekil 6. Odeon ve D Kilisesi’nin kuşbakışı
görünümü (Knidos Kazı ve Araştırmaları Arşivi)

basamaklar üzerindeki sütun sırası,
sahne sonunu oluşturmaktadır.
Bu bölümün ön tarafında, orkestra
içinde, bir konuşmacı kürsüsü veya
bir altardan kalması muhtemel, üç
adet kaba taş levhanın fragmanları
hâlâ durmaktadır.

Bouleuterion
Korint Tapınağı’nın yer aldığı terasın en dış, batı kenarında yer alan
Bouleuterion6 yapısı, bugün kısmen
görülen halini muhtemelen MS 2.
yüzyılda almıştır (Özgan, 2002).
Yarım daire şeklinde düzenlenmiş
oturma sıralarından günümüze,
yalnızca kırık taşlardan yapılmış temel kısımları kalmıştır. Taş kırıkları,
sanki betondan dökülmüş görüntüsü verecek kadar sağlam bir şekilde
harçla bütünleştirilmiştir. Üzerine
oturma sıralarının inşa edildiği
tonozlu alt yapı sistemleri de aynı
malzemedendir.

Şekil 7. Knidos antik kenti vaziyet planı (Knidos Kazı ve Araştırmaları Arşivi)

D Kilisesi
D Kilisesi, Knidos antik kentinin
iki limanından biri olan askeri limanın doğusunda, Liman Caddesi
olarak adlandırılan kuzey-güney
aksındaki caddenin batısında yer
almaktadır. Amerikalı arkeologlar
tarafından kısmî olarak kazılan
kilise, 2014 yılı kazı sezonunda tekrar başlatılan çalışmalar
sonucunda büyük ölçüde ortaya
çıkartılmıştır. Kilise, 36 m uzunluk
ve 16 m genişlikte olup doğu-batı
doğrultusunda konumlandırılmış üç nefli bir bazilika planına
sahiptir. Yapı; narteks, naos, bema
ve apsise ek olarak, apsisin iki
yanına yerleştirilmiş yan apsisler
ve tek nefli bir şapelden meydana gelmektedir. Ana nefte yer
alan altar odasının önü gri-beyaz
ve kırmızı renkte yıldız motifli
mermer mozaikler ile süslenmiştir. Dikdörtgen planlı nartekse

batıda yer alan sekiz basamaklı
bir merdiven ulaşılmakta ve iki
ayrı kapıdan girilmektedir. Yapıya
girişin bu denli yüksek bir seviyede olması kilisenin yükseltilmiş bir
yerde inşa edildiğini göstermektedir. Kilise muhtemelen, Knidos’taki diğer örneklerde olduğu gibi,
antik bir tapınak ya da bir bazilika
üzerine inşa edilmiştir. Kilisenin
inşası sırasında yakın çevresindeki eski yapılara ait malzemelerin
devşirme olarak kullanılması, bu
savı desteklemektedir. Özellikle
kilisenin orta apsisinde, Knidoslu zengin tüccar Theopompos
ve ailesini onurlandırmak için
yapılmış, yuvarlak formlu bir anıta
ait, gri-mavi renkli mermer bloklar
kullanılmıştır. Birden çok yapım
evresi bulunan D Kilisesi’nin, ilk
olarak MS 5. yüzyıl sonu - MS 6.
yüzyıl başı arasında inşa edildiği
düşünülmektedir (Şekil 6).

2. Jeoloji
Knidos antik kenti Datça
Yarımadası’nda yer almaktadır;
bölge; “Likya Napları” olarak bilinen bir dizi tektonik birlik (Bodrum
Napı, Gülbahar Napı, Marmaris
Ofiyolit Napı) ile Pliyosen-Kuvaterner yaşlı karasal ve denizel çökeller,

volkanik kayaçlar, yamaç molozu ve
alüvyon çökellerinden oluşmaktadır. Datça Yarımadası’nda yayılım
sunan jeolojik birimler (Şekil 7),
stratigrafik konumları (Şekil 8) göz
önüne alınarak, sırasıyla aşağıda
değerlendirilmektedir:

6 Eski Yunan kentlerine özgü, kent konseyinin toplandığı yapı.

2.1. Bodrum Napı
2.1.1. Kayaköy Dolomiti (TrJk)
Kalın dolomit ve dolomitik kireçtaşlarından oluşan birim, Şenel
vd. (Şenel vd., 1994) tarafından
adlandırılmıştır. Birim; masif ve/
veya kalın ve çok kalın tabakalı,
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Şekil 8. Datça Yarımadası ve Knidos Antik Kenti çevresinin jeoloji haritası (Şenel ve
Bilgin, 1997).

siyah, siyahımsı gri, gri, bazen açık
gri, kirli beyaz renkli, sık erime
boşluklu, yer yer dağılgan, kötü
kokulu dolomitlerden oluşur. Kayaköy dolomitinde seyrek de olsa,
gastropod ve silik alg izleri izlenir.
En üst düzeylerinde dolomitik
kireçtaşları yer alır. Birim içinde
bazen breşik düzeyler bulunur.
Kayaköy Dolomiti sığ karbonat
şelf ortamında çökelmiştir ve fosil
içeriğine göre Orta Triyas-Alt Jura
(Liyas) yaşlı kabul edilmiştir (Şenel
ve Bilgin, 1997).
2.1.2. Göçgediği Formasyonu
(Kg)
Fethiye’nin kuzeyinde yer alan
Göçgediği formasyonu, ilk defa Şenel vd. (Şenel vd., 1989) tarafından
adlandırılmıştır. Birim; ince-ortakalın tabakalı, gri, koyu gri, bej,
krem, açık gri, yeşilimsi gri, bazen
siyahımsı gri, pembe, açık kahve ve
kirli sarı renklerde, kalsitürbidit ara
düzeyli mikrit ve çörtlü mikritlerden oluşur. Formasyon içinde; yer

Şekil 9. Knidos inceleme alanının genelleştirilmiş stratigrafik
sütun kesiti (Şenel ve Bilgin, 1997).

yer rekristalize kireçtaşı, dolomit ve
dolomitik kireçtaşı düzeyleri izlenebilir. Kayaköy dolomiti üzerinde
uyumlu olarak yer alan Göçgediği
formasyonu, üstten Karaböğürtlen
formasyonu tarafından muhtemelen uyumsuz olarak örtülmektedir.
Yaklaşık 850 m kalınlıktadır (Şenel
ve Bilgin, 1997).
2.1.2.1.Sarıabat Üyesi (Kgs)
Sarıabat üyesi; ince-orta tabakalı,
kirli beyaz, krem, pembe, sarımsı
kahve vb. renklerde, ince rekristalize kireçtaşı ara düzeyli, çört,
radyolarit ve silisli şeyllerden oluşur. Yer yer metamorfik marn ve
metakil taşı ile çok az oranda kumlu düzeyleri kapsar. Killerin fazla
olduğu kesimlerde pirit kristalleri,
kum oranının arttığı kesimlerde de
limonitleşmiş demirli kongresyonlar izlenir (Şenel ve Bilgin, 1997).
2.1.3. Karaböğürtlen
Formasyonu (Kka)
Yer yer bloklu flişle temsil edilen
birim, Philippson (Philippson,

1915) tarafından adlandırılmıştır.
Birim; ince-orta-kalın tabakalı, gri,
siyahımsı gri, yeşilimsi gri, siyah,
açık kahve, sarımsı kahve, kirli
sarı, kırmızı vb. renklerdeki kumtaşı ve silttaşlarından oluşur. Yer
yer kumlu-killi kireçtaşı, mikrit,
çörtlü mikrit, kalsitürbidit, marn
gibi düzeyler, yer yer de serpantinit, bazik volkanit, kireçtaşı vb.
bloklarını kapsar. Genelde kaotik
yapı gösterir; yanal ve düşey yönde sık kayat türü değişimi sunar.
Tabanında yer yer kireçtaşı ve
çört elemanlı breşler (Sirna breşi:
Graciansky, 1972) yer alır (Şenel
ve Bilgin, 1997).
2.1.3.1. Kireçtaşı Üyesi (Kkak)
Kireçtaşı üyesi; ince-orta, yersel
kalın tabakalı, bej, pembe, krem,
gri, yeşilimsi gri renkli, yer yer
çörtlü mikritik kireçtaşı ve kalsitürbiditlerden oluşur. Kireçtaşları
aşırı deformasyon nedeniyle bazen
blok görünümü almıştır (Şenel ve
Bilgin, 1997).
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2.2. Gülbahar Napı
2.2.1. Orhaniye Formasyonu
(JKo)
Mikrit ve çörtlü mikritlerden oluşan
Orhaniye formasyonu, Meşhur,
vd. (Meşhur, vd., 1989) tarafından
adlandırılmıştır. Birim; ince-orta
yersel kalın tabakalı, gri, bej, krem,
yeşilimsi gri, kirli sarı, pembe,
kırmızı renklerde, yer yer kalsitürbidit ara düzeyli mikrit ve çörtlü
mikritlerden oluşur (Şenel ve Bilgin,
1997). Birim içerdiği fosillere göre,
Jura-Kretase yaşlı kabul edilmiştir
(Meşhur, vd., 1989; Şenel, vd., 1994;
Bilgin, vd., 1997).

2.3. Marmaris Oﬁyolit Napı
Serpantinit bir hamur içine makaslanarak yerleşen; kireçtaşı, çörtlü
kireçtaşı, dolomit, radyolarit, çört,
volkanit vb. kaya türlerini kapsar.
Kaotik bir yapıda olan birimin
içinde, yer yer harzburgit, dunit,
gabro, diyabaz ve serpantinleşmiş
harzburgit ve dunitler izlenir (Şenel
ve Bilgin, 1997).

2.3.1. Marmaris Peridotiti
(Kmo)
Genelde harzburgit ve yer yer
dunitlerden oluşan birim, Çapan
(Çapan, 1980) tarafından adlandırılmıştır. Marmaris peridotitinin
egemen kaya türü harzburgittir.
Birim yer yer serpantinleşmiş harzburgit ve dunitler kapsar. Dunitler
küçük kütleler halindedir. Marmaris
peridotitinde, yer yer küçük diyabaz
ve gabro kütleleri de yer alır (Şenel
ve Bilgin, 1997).

2.4. Yıldırımlı Formasyonu
(Ply)
Yıldırımlı formasyonu, hem karasal
hem de denizel çökelleri kapsar.
Birim; orta-kalın, bazen de ince
tabakalanmalı, gri, yeşilimsi gri, açık
kahve, yeşil, kirli sarı ve beyaz renklerde konglomera, kumtaşı, kiltaşı,
marn ve yer yer de killi kireçtaşı ve
kireçtaşlarından oluşur. Konglomeralar peridotit, çört, radyolarit, dolomit ile kireçtaşı çakıllarını kapsar.
Yer yer düzgün tabakalanmalı, yer

yer de çapraz tabakalanmalı, bazen
de laminalı düzeyleri kapsar (Şenel
ve Bilgin, 1997).

2.5. Kos-Nisiros Volkanitleri
(Qkn)
Çalışma alanı; batı kesiminde Kos
ve/veya Nisiros Adalarında bulunan volkanik merkezlerden şiddetli
patlamalar sonucunda, havadan
gelerek genellikle çukur alanları
doldurmuş olan tüf, süngertaşı ve
lav parçalarından oluşur.

2.6. Yamaç Molozu (Qym)
Genel olarak yüksek eğimli yamaçlar boyunca birikmiş blok, çakıl,
kum ve killi malzemelerdir. Tektonik faaliyetlerin yoğun olduğu alanlarda, yükselmeyle birlikte aşınan
malzemelerin yamaçlar boyunca
birikmesiyle oluşmuştur.

2.7. Alüvyon (Qal)
Çakıl, kum ve çamur birikintilerinden oluşur. Ayrıca, kıyı şeridindeki
kum yığışımları da alüvyon olarak
değerlendirilmiştir.

3. Yapıtaşlarının, Harç ve Sıvaların Mineralojisi ve Petrograﬁsi
Knidos antik kentinde bulunan
yapıtaşları; sıva ve harçlardan
alınan toplam 24 örneğin mineralojisi ve petrografisi, optik ve
XRD analizleri kullanılarak detaylı

olarak belirlenmiştir. Alınan her
örneğe ait saha fotoğrafları ile
kalın kesit ve ince fotoğraflar ve
detaylı petrografik tanımlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Örnek

alımlarında, hem döşeme ve duvar
yapımında kullanılan yapıtaşlarından, hem de antik kentin üzerine kurulduğu formasyonlardan
örnekler alınmıştır.

Tablo 1. Knidos Antik Kenti Yapıtaşları, Harç ve Sıvalarının Mineralojik-Petrograﬁk Tanımlaması
Örnek Numarası

Örnek Türü

Tanımlama

Kayacın eser miktarda (< %1) kuvars ve kil içeren, re-kristalize, sparit damarlı kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı.
1

Yapıtaşı

Örnekte yapılan XRD analizinde kayacın büyük oranda kalsit ve çok az oranda dolomit minerali içerdiği
belirlenmiştir. Tiyatronun ana oturma basamaklarında kullanılmıştır (Şekil 10).

Kayaç yapıların temellerinin oturduğu doğal zemin koşullarından alınmış olup mikaşist olarak tanımlanmıştır.
2

Taban taşı

Petrografik incelemelerde ve XRD analizlerinde kayaç içerisinde kuvars, muskovit, albit ve klorit (klinoklor)
minerallerinin varlığı belirlenmiştir. Yer yer beyaz renkli hidrotermal kuvars damarlarıyla kesilmiştir (Şekil 11).

3

Yapıtaşı

Kayacın gerek petrografik incelemelerde gerekse XRD analizlerinde tümüyle kalsit minerallerinden oluşan bir rekristalize kireçtaşı olduğu görülmüştür. Duvar taşı olarak kullanılmıştır.
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4

Yapıtaşı

5

Yapıtaşı

Kayaç tümüyle kalsit minerallerinden oluşan, çok az oranda kil içeren sparit damarlı mikritik bir kireçtaşıdır. Duvar
yapımında kullanılmıştır.

Kayaç kalsit ve çok az oranda da dolomit minerali içeren beyaz renkli, orta-iri kristalli bir mermerdir. Granoblastik
dokuludur. Tiyatronun ana oturma basamaklarında kullanılmıştır.

Tiyatro ana mekânında, oturma basamaklarının altında doğal zemin koşullarını oluşturan tüflerdir. Hamuru
6

Taban taşı

kısmen camsı, kısmen de altere olmuş ve montmorillonitik kile dönüşmüştür. Kayaç genel olarak litik tüf olarak
adlandırılmış olup ponza ve bazik volkanik kayaç parçaları içerir. Yapılan XRD analizlerinde kuvars, sanidin,
plajioklas ve montmorillonit minerallerinin varlığı belirlenmiştir.

%25-30 oranında bağlayıcı içeren bir sıva örneğidir. Sıva yapımında kullanılan agregalar genel olarak tuğla
7

Sıva

kırıkları, mermer, kuvars, ponza ve volkanik kayaç parçalarından oluşmaktadır. Yer yer kireç topakları gözlenir.
Agregaların yuvarlaklıkları kötüve genel olarak köşelidir.

%30 oranında bağlayıcı içerir. Ağırlıklı olarak camsı volkanik kayaç parçaları, metamorfik kayaç parçaları, tuğla
8

Harç

kırıkları, feldspat, kuvars ve mika parçaları ile fosil kavkı kırıntıları gözlenir. Çok az oranda mafik mineral kırıntısı
içerir. Yersel olarak kireç topaklarına rastlanır. Agregaların yuvarlaklıkları kötüve genel olarak köşelidir.

%20-25 oranında bağlayıcı içerir. Bağlayıcı kendi içerisinde homojen bir yapı gösterir. Volkanik ve mermer gibi
9

Sıva

metamorfik kayaç parçaları içerir. Kayaç parçalarının yanı sıra kuvars ve plajioklas gibi mineral kırıklarına da
rastlanır. Geri kalan agregalar tümüyle tuğla kırıklarından oluşur.

%30 oranında bağlayıcı içerir. Bağlayıcı kendi içerisinde homojen bir yapı gösterir. Agregaların geneli tuğla
10

Sıva

kırıklarından oluşur. Volkanik ve mermer gibi metamorfik kayaç parçaları içerir. Kayaç parçalarının yanı sıra kuvars
ve plajioklas gibi mineral kırıklarına da rastlanır.

Bağlayıcı oranı %25-30 olup bağlayıcının kendi içerisindeki homojenliği iyidir. Agregaların geneli kayaç parçaları11

Harç

dır. Örnekte ayrıca %5-10 oranında kireç topağı vardır. Kayaç parçalarının geneli volkanik olup yer yer metamorfik
parçalar (şist türü) ve kumtaşı bulunmaktadır. Mineral olarak kuvars ve yer yer mikalar mevcuttur. Agregalar az
yuvarlak-yuvarlak formdadır.

Bağlayıcı oranı %25-30’tir. Agregaların geneli kayaç parçalarıdır. Örnekte ayrıca çok az kireç topağı ve mika, yer
12

Harç

yer kuvars ve plajioklas ile %15 civarında mermer kırığı vardır. Kayaç parçaları ponza, şist ve fillattır. Agregalar az
yuvarlak-yuvarlak formdadır.

%20–25 oranında bağlayıcı içerir. Agregaların geneli kayaç parçaları ve mineral kırıklarından oluşur. Kayaç
13

Harç

parçalarının çoğu ponzadır. Minerallerin geneli kuvars olup yer yer plajioklas ve nadiren amfibol bulunmaktadır.
Agregalar az yuvarlak-yuvarlak formdadır.

14

Yapıtaşı

15

Yapıtaşı

16

Yapıtaşı

Çok az kil içeren kumlu ve breşik dokulu bir kireçtaşıdır. Kayaçtan yapılan XRD analizlerinde, çoğunlukla kalsit ve
daha az oranda kuvars mineralinden oluştuğu görülmüştür.

Zeolitik tüf. Yapılan XRD analizlerinde feldspat (anortoklas), analsim türü zeolit ve klinoklor türü klorit minerallerinden oluştuğu görülmektedir. Andezitik veya dasidik karakterli bir tüfün alterasyonu ile gelişmiş olmalıdır (Şekil 12).

Çok az oranda kil içeren sparit damarlı mikritik kireçtaşıdır. Yapılan XRD analizlerinde tümüyle kalsit minerallerinden oluştuğu görülmüştür (Şekil 10).
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17

Yapıtaşı

Kayaç tümüyle kalsit minerallerinden oluşan iri kristalli, şisti dokulu bir mermer örneğidir. XRD analizlerinde
tümüyle kalsit minerallerinden oluştuğu görülmüştür (Şekil 10).

%20-25 oranında bağlayıcıya sahiptir. Örnekte %10 civarında kireç topağı ve %5-10 oranında mermer
18

Harç

parçaları mevcuttur. Kayaç parçaları volkanik (bazalt), şist ve fillattır. Minerallerin geneli kuvars olup nadiren
piroksen bulunmaktadır. Agregalar az yuvarlak-yuvarlak formdadır.

%25-30 oranında bağlayıcıya sahiptir. Agregaların genelini volkanik kayaç parçaları (ponza) oluştururken
19

Harç

nadiren şist parçalarına da rastlanır. Ayrıca az miktarda kireçtaşı parçası, yer yer mineral kırıntıları (kuvars ve
plajioklas) bulunmaktadır. Agregalar yuvarlak formdadır.

%25 oranında bağlayıcıya sahiptir. Agregaların geneli kuvars ve volkanik kayaç parçalarıdır. Ayrıca %5–10
20

Harç

oranında kireç topağı, %3-5 oranında mermer kırığı, eser miktarda mika bulunmaktadır. Agregalar az yuvarlakyuvarlak formdadır.

%20-25 oranında bağlayıcıya sahiptir. Agregaların geneli kayaç parçaları olup yer yer mineral kırıkları bulun21

Sıva

maktadır. Kayaç parçaları ponza ve bazik volkanik kayaç parçalarıdır. Mineraller ise kuvars, plajioklas, alkali
feldspat ve yer yer mikadır. Agregalar az yuvarlak-yuvarlak türdedir.

%20-25 oranında bağlayıcıya sahiptir. Agregaların geneli kayaç parçalarıdır. Kayaç parçalarının geneli bazaltik22

Sıva

andezitik olup yer yer ponza türü kayaç parçaları vardır. Ayrıca %5-10 oranında mermer kırığı ve yer yer kuvars
kırıkları bulunmaktadır. Mineral olarak kuvars ve plajioklas mevcuttur. Yersel olarak kireç topaklarına rastlanır.

%30-35 oranında bağlayıcıya sahiptir. Agregaların geneli tuğla parçalarıdır. Örnekte tuğla parçaları dışında
23

Harç

%2-3 oranında kireç topağı, %20-25 oranında kuvars ve kayaç parçaları (ponza) vardır. Örnekte ayrıca, yer yer
alkali feldspat vardır. Kum agregalar az yuvarlak-yuvarlak formdadır.

24

Yapıtaşı

Kayaç bir çakıl taşıdır. Çoğunlukla bazalttan oluşan çakıllar, karbonatlı bir bağlayıcı ile tutturulmuştur. Yapılan
XRD analizinde kalsit, plajioklas ve piroksen minerallerine rastlanmıştır (Şekil 12).

4. Yer Seçiminde Rol Oynayan Jeolojik Faktörler
Knidos antik kentinin yer seçiminde ve yapıların konumlandırılmasında jeolojik faktörler ön plana
çıkmaktadır. Örneğin, Knidos bir
koy içerisinde konumlandırılmış ve
Ege Denizi’nden gelebilecek dalga
etkilerine karşı doğal bir engel
ile korunmuştur. Kent genelinde
yaygın olarak kullanılan kireçtaşı
ve dolomitik kireçtaşları ise, Datça
Yarımadası’nın jeolojisini oluşturan
formasyonlardan seçilmiştir. Gerek
antik çağlarda gerekse günümüzde,
yakın çevredeki formasyonların yapıtaşı olarak kullanılması yaygındır.

Ancak formasyonların oluşumuyla
fiziksel ve mekanik özelliklerinin
yanı sıra, zaman içinde vuku bulan
sıra dışı olayların da yer seçiminde
önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Knidos antik kenti tiyatro
alanının yer seçimi böyle farklı bir
tercihi yansıtmaktadır. Tiyatronun
oturma basamaklarının, çevredeki
diğer birimlere oranla daha kolay
işlenebilen tüfler üzerine yerleştirildiği görülmektedir (Şekil 13).
Kos-Nisiros volkanitleri olarak
adlandırılan bu birimin oluşum
mekanizması da ilginçtir. Kos-

Nisiros volkanitleri, günümüzde
de aktif olan, Helenik Yayı’na bağlı
magmatik faaliyetlerin bir sonucu
olarak gelişmiştir. Datça Yarımadası’ndaki tüflerin, Kos veya Nisiros
Adalarındaki volkanizmadan kaynaklanmış olma ihtimali yüksektir.
Son yıllarda Datça Yarımadası’ndaki tüflerde yapılan detaylı mineralojik-petrografik analizler, bu
kayaçların, Nisiros volkanındaki bir
patlamanın ardından bölgeye ulaşıp
depolandığı ihtimalini kuvvetlendirmektedir (Gençalioğlu-Kuşcu,
2014) (Şekil 14).
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Şekil 10. Yapıtaşları, harç ve sıvalara ait saha fotoğrafları: (a) kalın kesit, (b) ince kesit.
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Şekil 11. Yapıtaşları, harç ve sıvalara ait saha fotoğrafları: (a) kalın kesit, (b) ince kesit.
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Şekil 12. Yapıtaşları, harç ve sıvalara ait saha fotoğrafları: (a) kalın kesit, (b) ince kesit.
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Şekil 13.
Knidos
antik kenti
yapıtaşlarında
kullanılan
kireçtaşlarının
XRD analiz
desenleri.

Şekil 14.
Knidos antik
kentinin üzerine
inşa edildiği
metamorfik
kayaçlara ait
XRD analiz
deseni.

Şekil 15.
Knidos antik
kentinin
üzerine inşa
edildiği tüflere
ve çakıl
taşlarına ait
XRD analiz
deseni.
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Şekil 16.
Knidos antik
kenti tiyatronun
oturma
basamaklarını
oluşturan tüfler
ile üzerine
döşenmiş
kireçtaşı ve
mermer plakalar
(KUDEB arşivi).

Şekil 17. İnceleme alanındaki tüflere kaynak olabilecek Nisiros ve Kos Adaları ile Knidos antik kentinin üç boyutlu morfoloji haritasında gösterimi
[Aster GDEM v2, Worldwide Elevation Data (1 Arc-Second Resolution) verisi kullanılarak hazırlanmıştır].

5. Sonuçlar
Güvenli bir koy içinde kurulmuş olan Knidos antik kentinin yer
seçiminde jeolojik faktörler önemli
rol oynamıştır.
Kentin inşasında kullanılan
yapı taşları, bölgede bulunan formasyonlardan (özellikle Kayaköy,
Göçgediği ve Karaböğürtlen Formasyonları) sağlanmıştır. Bölgede

yapılacak çalışmalar ile antik taş
ocaklarına ulaşılması mümkün
olacaktır.
Kent içinde inşa edilen tiyatronun oturma basamakları, kolaylıkla
işlenebilen tüfler kazılarak oluşturulmuş, üzerine bölgedeki kireçtaşı
ve mermer ocaklarından getirilen
taşlar kaplama olarak kullanılmıştır.

İnceleme alanındaki tüflerin Kos ve Nisiros Adalarındaki
volkanlardan kaynaklanmış
olabileceği öngörülmüş ve son
yapılan çalışmalarla da Nisiros
Adası’ndaki volkanın patlaması
sonucunda, Datça Yarımadası’na
kadar ulaşan küllerden oluştuğu
belirlenmiştir.
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CHEMICAL METHODS FOR TESTING POZZOLANIC ACTIVITY
ABSTRACT
Various testing methods have been developed for determining the pozzolanic property and activity of
a material. Some of these testing methods have been standardized while some are used as supporting
methods. These are generally categorized as direct and indirect methods. They can also be grouped as
chemical, physical, analytical and mechanical methods according to their application fields. By the use
of some of them, many studies have been and are still being conducted for determining the pozzolanic
properties of various natural and artificial materials. However, studies evaluating these testing methods as
a whole are insufficient in the literature. In this literature study, only the chemical methods will be evaluated
all together as one of the methods for the direct determination of the pozzolanic properties and the main
characteristic features of them will be discussed.

Puzolanik Aktivite Kimyasal Tespit Yöntemleri
SEDAT KURUGÖL,
AHMET GÜLEÇ*

1. Giriş
Volkanik aktiviteler sonucu oluşmuş ve doğada katmanlar olarak
bulunan, yerine göre volkanik kül,
tüf, tras veya santorin gibi adlar
alan oluşumlar doğal puzolan olarak bir endüstri ürünü ya da artığı
olarak bulunan tuğla, seramik,
pişmiş topral silis dumanı, pirinç
kapçığı külü gibi ürünler de yapay
puzolan olarak adlandırılmaktadır.
Puzolanlar, kendi başına su ile
reaksiyona girerek katı maddeler
oluşturmadığı halde özellikle bileşiminde bulunan aktif silis ile sönmüş kireç reaksiyona girerek suda
çözünmeyen bileşikler oluşturarak
kirecin bağlayıcılık özelliklerini
geliştirirler.
Puzolanlar; bu nitelikleri ile
çimento, kireç veya benzeri bir
bağlayıcı ile karıştırıldıkları zaman,
suda çözünmeyen kalsiyum ve
alümina silikat kristallerini oluştururlar. Bu reaksiyon sonucunda, iç
yapıda kalsiyum hidroksit (portlandit ya da serbest kireç Ca(OH)2
miktarı azalmakta, kalsiyum silikat
ve alüminat hidratlar (CSH-CAH)1

Puzolanlar;
çimento, kireç veya
benzeri bir bağlayıcı
ile karıştırıldıkları
zaman, suda
çözünmeyen
kalsiyum ve
alümina silikat
kristalleri oluşturan
maddelerdir.
artmaktadır. Puzolanik aktivite
ise, puzolanik özelliği olan bir
madde içindeki aktif minerallerin
bağlayıcıdaki Ca(OH)2 ile reaksiyona girebilme yeteneği olarak
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla,
puzolan bir maddenin, Ca(OH)2
ile kimyasal reaksiyonu sonucunda oluşan ürün miktarı (kimyasal
dengesine bağlı olarak verimliliği),
o malzemenin puzolanik aktivite
özelliğinin genel bir ölçüsü olarak
kabul edilmektedir.
Bir maddenin ister doğal ister
yapay yollarla elde edilmiş olsun,
puzolanlık özelliğinin ve puzolanik aktivitesinin belirlenebilmesi

için uygulanan çok sayıda teknik
ve bu kapsamda geliştirilmiş çeşitli
test yöntemleri bulunmaktadır.
Yöntemlerden bazıları bizzat
puzolan maddenin mineralojik,
kimyasal ve fiziksel vd. çeşitli özelliklerinin tespit edilmesi, bazıları
da puzolan+bağlayıcı karışımı
ve standart dolgu ile hazırlanan ürünün yapısal ve mekanik
özelliklerinin değerlendirilmesi
çalışmalarını içermektedir. Puzolanın tipine ve kullanılan bağlayıcı
türüne göre yöntemler değişebilmektedir. Bu bakımdan puzolanik
aktivitenin mekaniği biraz karmaşık bir işlem gibi görünmektedir.
Hidratasyon reaksiyonu sürecinde kireç+puzolan arasındaki
reaksiyonu ve bunun kinetiğini
araştırmak amacıyla birçok teknik
geliştirilmiştir. Bu kapsamda;
örneğin hidrate kireç/kalsiyum
hidroksit Ca(OH)2 çözeltisi içindeki kalsiyum iyonu (Ca++) konsantrasyonu miktarının belirlenmesi
için, kimyasal tekniklerin yanı sıra,
izotermal kalorimetri, elektriksel
iletim (kondüktometri)2 veya özdirenç ölçümleri gibi çeşitli fiziksel
yöntemler bulunmaktadır.

* Dr. Sedat KURUGÖL, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, e-posta: sedat.kurugol@msgsu.edu.tr; Doç. Dr. Ahmet GÜLEÇ, Emekli
Öğretim Üyesi, e-posta: ahmetgulec1960@gmail.com.
1.
Çimento kimyasında CaO: C; SiO 2: S; Al 2O 3: A; H 2O: H olarak belirtilmektedir.
2
Bu teknikte ilk olarak, Ca(OH) 2 çözeltisinin elektrik iletkenliği kondüktometri cihazı ile ölçülmekte, daha sonra belirli bir inceliğe (-+44μm) getirilmiş puzolan,
çözeltiye karıştırılıp solüsyonun iletkenlik ölçümü belirli periyotlarla tekrarlanmaktadır. Her iki ölçüm sonucunda, elektrik iletkenlik değerleri arasındaki farkın
0,4mS/cm’den büyük olması, malzemenin puzolanik özellik taşıdığını, 1,2 mS/cm’den büyük olması ise iyi bir puzolan olduğunu göstermektedir.
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2. Puzolanik Aktivite Test Yöntemleri
Puzolanik aktivitenin tespitine yönelik olarak uygulanan bütün teknikler,
yapılan çalışmanın parametrelerine
bağlı olarak, doğrudan veya dolaylı
olmak üzere iki grupta kategorize
edilmektedir (Moisés vd, 2005).

2.1. Doğrudan Test Yöntemleri
Doğrudan tespit yöntemlerinin
temeli, puzolanik reaksiyon devam
ederken, puzolanla muamele sonucunda karışımın içeriğinde bulunan
Ca(OH)2 miktarında meydana
gelen değişimlerin klasik kimyasal
titrasyon teknikleri kullanılarak
ölçülmesi işlemidir. Ayrıca burada
destekleyici olarak reaksiyon sonucunda meydana gelen ürünlerin,
X-ışını difraksiyonu (XRD), termogravimetrik ve difransiyel termal
analiz (TG/TGA/DTA) gibi dolaylı
analitik yöntemlerle tanımlanması
vd. çalışmalara da başvurulmaktadır
(Donatello vd, 2010).
Aktivitenin tespiti için, daha
önceleri yapılmış bazı çalışmalarda,
kimyasal tekniklerin yanı sıra fiziksel
içerikli tekniklerden de yararlanıla-

rak çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Puzolanik reaksiyon sırasında
kireç+puzolan çözeltisinin elektriksel
iletim değerinin, doğrudan yöntemlerden kondüktometri ile ölçümünün
kolay ve geçerli bir teknik sunduğunu gösteren bir çalışma ile (Greenberg, 1961), bir hidroflorik asit solüsyonunda puzolandaki çözünmüş
aktif madde (silis) miktarlarının ölçümüyle puzolanik aktivitenin tahmin
edilebileceği konusundaki diğer bir
araştırma (Rassk ve Bhaskar, 1975),
bu yöntemlere örnek gösterilebilir.
Günümüze dek, her iki doğrudan
ölçüm tekniğinden yararlanılarak çok
sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir.

2.2. Dolaylı Test Yöntemleri
Dolaylı yöntemler ise,
puzolan+Ca(OH)2 ilişkisiyle meydana gelen puzolanik reaksiyonda rol oynayan temel özelliklerin
tanımlanmasına yönelik yardımcı
yöntemlerdir. Bu kapsamda; puzolan
malzemenin amorf faz yapısı, reaktif
minerallerin tespiti, silis, alümina ve
diğer maddelerin içeriklerinin tayini

ile spesifik yüzey alanı gibi fiziksel,
kimyasal ve mineralojik yapısına
ilişkin çeşitli özellikler incelenmektedir. Bu çalışmalarda ayrıca; puzolanın
ve puzolanik reaksiyon ürünlerinin
tespitinde çeşitli termal yöntemlerden (DTA/TG/TGA), minerallerin
tespitinde (XRD) petrografik analizlerden, kimyasal kompozisyonun
(XRF, ICP, EDX veya EDA ) ve iç
yapı karakteristiği (FT-IR) ile görsel
özelliklerin (SEM, TEM) belirlenmesinde çeşitli analitik tekniklerden
yararlanılmaktadır.
Reaktif sistemin fiziko-mekanik/
kimyasal bir özelliğinin ölçümü
vd. diğer dolaylı yöntemlerle de
puzolanik aktivitenin belirlenmesi
çalışmaları yapılmaktadır. Bu test
yöntemleri, genelde puzolanik
aktivite ve bunun derecesini doğrudan hazırlanmış bir test örneği
üzerinde tespit etmek için kullanılan tekniklerdir. Bu kapsamda
en yaygın uygulanan yöntemler,
puzolan+bağlayıcı ile hazırlanmış
bir örneğin mekanik ve fiziksel
özelliklerini belirleme işlemleridir.

3. Kimyasal Yöntemler ve Temel Karakteristik Özellikleri
Genel içerikleri ve yaklaşım kriterleri yukarıdaki yöntemlerden biri
olan kimyasal teknikler, puzolanik
aktivitenin doğrudan tespitine
yönelik olarak geliştirilmiş çalışmaları içermektedir. Aslında birbirine
benzer tekniklerden oluşan kimyasal
yöntemlerde, puzolan+kireç karışımında bulunan Ca(OH)2 miktarındaki değişim (azalma), puzolanik
aktivitenin gerçekleştiğini gösteren
bir işaret olarak kabul edilmektedir.
Bu kapsamda uygulanan belli başlı
teknikler; “Fratini Testi”, “Doygun
Kireç Yöntemi”, “Chapelle Aktivite İndisi” ve “Diğer Kimyasal
Teknikler” olmak üzere dört başlık
altında ele alınabilir. Bu tekniklerden yararlanılarak yapılmış çeşitli
çalışmalardan örnekler ve bunların
temel karakteristik özellikleri aşağıda değerlendirilmektedir.

Şekil 1. Çimento ve çeşitli puzolanlarla hazırlanan karışımların çözeltilerindeki [Ca2+] ve
[OH-] iyon miktarlarındaki değişimlerin, sekiz gün sonra yapılan ölçümlere göre puzolanik
aktivitelerinin değerlendirilmesi. Çözünürlük eğrisinin altında kalan bölgedeki karışımlarda
puzolanik reaksiyonun gerçekleştiği kabul edilmektedir.
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3.1. Fratini Testi
Kimyasal test yöntemlerinin en
önemlilerinden ve çok yaygın olarak
kullanılanlarından biri Fratini testidir. Direkt olarak uygulanan bu yöntem, test edilecek puzolanın distile
su ve çimento karışımından oluşan
bir solüsyon içinde çözünmüş Ca2+
ve OH- iyon konsantrasyonlarının
belirlenmesi temeline dayanmaktadır. Yöntemin esası, ilgili TS EN 1965 (TS EN 196-5, 2012) standardında
belirtilmektedir. Bu test yönteminde;
4 g puzolan, 16 g çimento 100 ml su
ile karıştırılarak yedi gün boyunca
40oC’lik ortamda bekletilir, sekizinci
günde çözeltideki Ca2+ ve OH- iyon
miktarları [mmol] belirlenir ve elde
edilen değerler çözünürlük grafiğinde gösterilir. Grafikteki çözünürlük
eğrisi altında kalan alan, puzolanik
aktivite özelliği için pozitif bölgeyi
ifade etmektedir (Şekil 1).
Fratini testi, puzolanlar konusunda yapılan birçok çalışmada başvurulmuş temel kimyasal tekniklerden
biridir. Çeşitli doğal puzolanların
yanı sıra, örneğin metakaolin (Talero, 2005), akışkan katalikit kırma
katalizör atıklar3 (Paya vd, 2001),
pişmiş tuğlalar (Wild vd, 2005) ve
uçucu kül (Rahhal ve Talero, 2004)
gibi değişik yapay puzolan maddelerin puzolanik aktivitelerini tespitine
yönelik olarak yapılmış bazı araştırmalarda, diğer yöntemlerin yanı sıra
bu teknikten de yararlanılmıştır.

3.2. Doygun Kireç
Test Yöntemi
Bir diğer benzer kimyasal yöntem
ise, Fratini testinin basitleştirilmiş
bir şekli olan “Doygun Kireç Test
Yöntemi”dir. Burada, çimento
bağlayıcısı yerine kalsiyum hidroksit
Ca(OH)2 çözeltisi kullanılmaktadır.
Bu testte, önce 1 g puzolan ve 2 g
hidrate kireç 100 ml’lik suda karıştırılarak 40oC’lik sıcaklıkta muamele
edilir. Daha sonra, puzolan ile reaksiyona girerek tüketilmiş (fiks edilmiş) kireç miktarının tespiti, çözün-

Şekil 2. Doygun kireç test yöntemi ile üç farklı puzolanın Ca(OH)2 solüsyonunda süreye bağlı
olarak kireç tüketimindeki değişimlerinin grafiksel olarak gösterimi. Eğrilerin genel davranışı, ilk
yedi günde örneklerin yüksek bir aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir.

müş kalsiyum hidroksit kalıntısının
(tortusunun) süzülüp kurutularak
tartılmasıyla gerçekleştirilir. Karışımın süzülmesinden sonra, çözeltide
(süzüntüde) kalan OH- ve Ca2+ iyonları, Fratini testine benzer bir şekilde
(HCl ile), titrasyon yapılarak ölçülür.
Test süresince farklı zaman dilimlerinde ölçümler yapılarak (örneğin
1, 3, 7, 15, 30 gün) kalsiyum konsantrasyonundaki değişmeler takip
edilebilmektedir (Şekil 2).
Doygun kireç test yönteminden
de yararlanılarak; kâğıt çamuru atığı
(Garcia, vd, 2008), şeker kamışı saman atıkları ile kil tozu karışımları
(Frias vd, 2005; Frias vd, 2007), demir alaşım atıkları (Frias vd, 2007)
gibi çeşitli endüstriyel yan ürünün
puzolanik özelliklerini tespit etmek
üzere birçok araştırma yapılmıştır. Bu yöntemlerin esası; puzolan
maddenin, puzolanik reaksiyonla
çözeltinin içeriğinde bulunan kalsiyum hidroksiti tüketmesi temeline
dayanmaktadır.

3.3. Chapelle Aktivite İndisi
Benzer kimyasal yöntemlerden biri
de “Chapelle Aktivite İndisi”dir.

Chapelle test metodu olarak da
bilinen bu yöntemin temeli, aslında
Vicat’a4 kadar uzanmaktadır. Bu
testin modern versiyonu Fransız
Standardı’nda (Beton için Puzolanik
Katkılar, NF P18-513, 2009) açıklanmıştır. Bu yöntemde; hazırlanmış
stok bir kireç çözeltisiyle belirli bir
miktardaki puzolanın, 85-90oC’de
24 saat (bazı çalışmalarda 16 saat)
(Melo ve Billiong, 2004; Nežerka vd,
2014) süresince muamele edilmesi
ve kireçteki kalsiyum hidroksit ile
puzolanın reaksiyona girmesi sonucu oluşan çökelek (tortu) miktarının
belirlenmesi esastır.
Bu yöntemler, kalsiyum hidroksit
ile reaksiyona girebilecek puzolan
miktarını ve puzolanik aktivitenin
oluşum kinetiğini saptamak açısından yararlı ve kullanışlı olmakla
beraber, puzolan içeren malzemenin mekanik dayanım üzerindeki
etkisini öngörmek için her zaman
yeterli değildir. Nitekim Chapelle
testi üzerine yapılmış bir çalışmada (Ambroise vd, 1987), puzolan
karışımı harçlar hazırlanmış ve bu
örneklerin üç günlük basınç dayanım değerleri ile Chapelle aktivite

3
Katalitik kırma katalizörü [Fluid Catalytic Cracking (FCC)], yüksek kalitede motor yağı ya da toluen ve benzen gibi aromatik bileşikler elde etmek için bazı
hidrokarbonların moleküler yapısını değiştirmede kullanılan petrokimya sanayii ürünüdür. Bu kırma işleminde, katalizör olarak Tetrahedral [SiO 4] 4 - ve [AlO 4] 5kristalin yapıda alümina silikat içeren Y tipi Zeolit kullanılmaktadır. İşlem sonunda meydana gelen atık içerisinde amorf özellikte silikatlar bulunmaktadır.
4
Louis Joseph Vicat (1786-1861); Fransız mühendis, sentetik çimento ve yapay hidrolik kireci üretmiştir. Yapay çimentonun (Portland çimentosu) temel
malzemelerinden olan klinkeri bulmuştur.
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indisi belirlendikten sonra elde
edilen sonuçlar karşılaştırılarak, her
iki yöntem arasında uygun ve doyurucu bir ilişkinin bulunmadığı tespit
edilmiştir.
Buna karşılık, öğütülmüş atık
cam tozlarının, çeşitli birleşik
yöntemler uygulanarak puzolanik
özelliklerinin araştırıldığı bir başka
çalışmada, cam tozlarının puzolanik
aktiviteleri önce Chapelle yöntemi ile tespit edilmiş,5 daha sonra
bu maddelerle çimento bağlayıcılı
harçlar hazırlanarak 7 ve 28 gün
sonra mekanik testler uygulanmıştır. Mekanik testlerden elde edilen
sonuçlarda, cam tozlarının Chapelle
test yöntemi ile belirlenmiş aktivite indisinin karşılaştırılmasıyla, iki
yöntem arasında destekleyici yönde
anlamlı ilişkilerin bulunduğu görülmüştür (Khimiri vd, 2012).
Her iki çalışmanın sonuçlarından, puzolanla üretilmiş harçların
erken yaşlardaki mekanik özellikleri
ile Chapelle aktivite indisi arasında
doğrudan bir ilişki kurulamazken,
ileriki yaşlarda anlamlı sayılabilecek
bir ilişkinin varlığından söz edilebileceği görülmüştür.
Ancak bir başka çalışmada
(Cabane, 2004), Chapelle testinin
kalsiyum hidroksitle bir puzolan
arasındaki reaksiyonların realitesini
ortaya koyamadığı, çünkü bu yöntemin, sıcaklığı işin içine dâhil ederek
reaksiyonların kinetiğini ve meydana
gelmiş hidratların doğasını değiştirdiği belirlenmiştir.

3.3.1. Kimyasal Tekniklerin
Değerlendirmesi
Kimyasal yöntemler, genellikle
yalnızca potansiyel bir aktivite indisi
ortaya koyabilmektedir. Bu konuda
yapılan diğer bir deneysel çalışmada
(Donatello vd, 2010), Fratini testi ve
Doygun kireç yöntemi ile mekanik
testlerden elde edilen puzolanik
aktivite indisi arasındaki ilişkiler
araştırılmıştır. Bu çalışmada, beş
farklı yapay puzolan malzeme (uçucu kül, metakaolen, silis dumanı,
kalsine edilmiş çamur atığı külü ve
silis kumu) üzerinde Fratini testi,

Şekil 3. Beş farklı puzolan madde üzerinde yapılan, Fratini test yöntemi ile Mekanik aktivite
indisinden farklı sürelerde elde edilen sonuçların doğrusal regresyonla değerlendirilmesi
((FA: Uçucu kül, SF: Silis dumanı, Sand: Silis kumu, ISSA: Atık çamur) (Donatello vd, 2010)

Şekil 4. Benzer puzolan maddeler üzerinde yapılan Doygun kireç test yöntemi ile 28 günlük
mekanik aktivite indisinden elde edilen sonuçların doğrusal regresyonla değerlendirilmesi. Burada
kimyasal teknik ile mekanik yöntem arasında doğrusal bir ilişkinin bulunmadığı gözlenmiştir.

Doygun kireç yöntemi ve mekanik
testler uygulanarak puzolanik aktivite indisleri belirlenmiş ve aralarındaki ilişkiler doğrusal regresyonla
değerlendirilmiştir. Söz konusu
çalışmada, 1, 3, 7 ve 28 günlük test
sonuçları karşılaştırılmış ve bu yöntemlerden Fratini testi ile mekanik
yolla elde edilen puzolanik aktivite
indisi arasında belirli bir güvenilirlik-

te, anlamlı bir korelasyon kurulduğu
görülmüştür (R2=0,86) (Şekil 3).
Doygun kireç yöntemi ile mekanik yolla elde edilen puzolanik aktivite indisi arasında ise, Şekil 4’de
verilmiş grafikteki korelasyon katsayılarının çok düşük olmasından
da görüleceği üzere, bir korelasyonun varlığından söz edilemeyeceği
tespit edilmiştir.

Burada 1g cam tozu ile 1g CaO 200ml su içerisinde karıştırıldıktan sonra 16 saat boyunca kaynatılmış ve standart bir HCl çözeltisi kullanılarak serbest kalsiyum
hidroksit miktarı belirlenmiştir.

5
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Bu çalışmadan elde edilen bir
diğer sonuç, kimyasal yöntemler
arasında da benzer bir durumun varlığıdır. Hemen hemen birbirinin aynı
iki kimyasal yöntem olan Fratini testi
ile Doygun kireç ölçüm tekniğinden
aynı sürelerde elde edilen veriler
arasındaki ilişkiler doğrusal regresyonla araştırılmış, fakat sonuçta bu
yöntemler arasında iyi bir korelasyonun kurulamadığı ortaya çıkmıştır
(Şekil 5) (Donatello vd, 2010).
Bununla birlikte, beş farklı kil
(kaolen, MK) ve iki tür bentonit
(BN, BPL) malzemenin dört farklı
aktivite test yöntemi ile (Fratini,
Doygun Kireç Testi, Puzolanik
Aktivite İndisi ve fiziksel bir yöntem
olan Elektriksel İletim) puzolanik
özelliklerinin değerlendirildiği başka
bir araştırmada (Alejandra vd, 2013);
Fratini ile Doygun kireç yöntemleri
uygulanarak yedinci günde yapılan
puzolanik aktivite ölçüm sonuçlarına göre, çalışmada kullanılan
bazı kil örnekleri arasında her iki
test yöntemi açısından destekleyici
ilişkilerin bulunduğu gözlenmiş,
ancak diğerlerinde buna benzer bir
ilişkinin yeterince mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Yirmi sekizinci
günün sonunda yapılan ölçümlerde
ise, bir kil örneği (MK4) haricinde,
diğer tüm örneklerde, bu iki ölçüm
yöntemi arasındaki ilişkilerin daha
da azaldığı belirlenmiştir. Benzer
durumun bentonit için de söz konusu olduğu, aynı testlerin yapılmasıyla anlaşılmıştır. Bu çalışmadan elde
edilen diğer bir ilginç sonuç, puzolanik özelliği kötü olan bir kil örneği
(MK5) üzerinde 7 ve 28 gün sonra
yapılan her iki ölçüm yönteminden elde edilen verilerin tamamen
uyumlu olmasıdır (Tablo 1).
Yukarıda bahsedilen dört değişik
puzolanik aktivite test yönteminin
arasındaki korelasyonların araştırıldığı bu çalışmadan elde edilen
sonuçlar, her iki kimyasal teknik
arasında ölçüt (kriterion/criterion)
olarak, süre dikkate alındığında lineer bir ilişkin varlığından her zaman
söz edilemeyeceğini göstermektedir.
Diğer yandan, atık çatı kiremitlerinin puzolan olarak kullanılabilirliğine ilişkin bir başka araştırmada ise (Araceli vd, 2009), çimento

Şekil 5. Benzer puzolan maddeler üzerinde yapılan Doygun kireç test yöntemi ile Fratini testinden
elde edilen sonuçların doğrusal regresyonla elde edilmiş sonuçları. Korelasyon katsayılarının çok
düşük olması, söz konusu testler arasında anlamlı ilişkilerin kurulamadığını ifade etmektedir.
Tablo 1. Fratini Testi ve Doygun Kireç Yönteminin Karşılaştırılması (Alejandra vd, 2013).
Testler

İyi
Puzolanik aktivite

Kötü

Fratini Testi

Doygun Kireç Testi

7 gün

28 gün

7 gün

28 gün

MK2

MK2

MK2

BNc

MK3

MK3

MK3

BPLc

MK1

MK1

BLPc

MK2

MK4

MK4

BNc

MK3

BPLc

BPLc

MK4

MK4

BNc

BNc

MK1

MK1

MK5

MK5

MK5

MK5

(MK: Killi karışımlar, BN, BPL=Bentonit karışımlı örnekler)

bağlayıcısı ile üç farklı atık kiremit
tozu karışımından hazırlanan harçların karakterizasyonları, çeşitli ileri
analitik ve mikroskobik yöntemler
(XRD, SEM-EDX ve FT-IR) ve
mekanik ve kimyasal tekniklerden
(Fratini) yararlanılarak değerlendirilmiş, sonuçta Fratini testi verileri
ile mekanik testlerden elde edilen
(7 ve 28 günlük) sonuçların birbirleriyle tamamen uyumlu olduğu
tespit edilmiştir.
Yukarıda, ilgili kimyasal yöntemler kullanılarak yapılmış bazı
karakteristik çalışmalardan örnekler
verilmiştir. Bu araştırmalar, puzolanik aktivitenin tespiti için uygulanan kimyasal tekniklerin uzun
süreli (genellikle 28 günlük) ölçüm
sonuçlarının, her zaman doyurucu
bir nitelik taşımadığını (özellikle kısa

süreli ölçüm sonuçları kimi zaman
birbirini desteklese de) ve aralarında
doğrusal ilişki kurmanın zor olduğunu göstermiştir. Her iki çalışmanın
sonuçlarından (Alejandra vd, 2013;
Araceli vd, 2009), kimyasal testlerle
mekanik aktivite indisi arasında da
benzer bir durumun olduğu, bununla birlikte Fratini testi ile Puzolanik
aktivite indisi arasında daha anlamlı
ve güvenilir bir ilişkinin varlığından
söz edilebileceği anlaşılmaktadır.
Bu tespitler, puzolanların oldukça
değişken yapısal özelliklerinden
kaynaklanan bir gösterge olup bir
puzolanın kimyasal bir yöntemle
elde edilen aktivite özelliğinin, diğer
bir kimyasal ya da başka bir yöntemden de, her zaman aynı şekilde elde
edilebileceği anlamına gelmediğini
göstermektedir.
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Nitekim iki farklı doğal puzolan
(zeolit) üzerinde yapılan bir çalışmanın (Balanco Varela vd, 2006) Fratini
testi sonuçlarına göre, iki puzolanın
da portlanditle reaksiyon göstererek
puzolanik özelliklere sahip oldukları belirlenmiş, ancak zeolitlerden
birinin 8 gün sonra tatmin edici
sonuçlar verdiği, diğer örneğin ise
daha yavaş reaksiyon gösterdiği ve
28 gün sonra dahi, tam olarak bir
ölçüt sunmadığı görülmüştür. Son
örneğin ancak 60 gün sonra doyurucu sonuçlar verdiği tespit edilmiş
ve bunun, her iki zeolitin kimyasal
kompozisyonunda bulunan aktif
özellikteki SiO2 oranları ile ilgili
olduğu belirlenmiştir.

3.4. Diğer Kimyasal Teknikler
Bu çalışmalardan bir kısmı, genelde
yukarıda belirtilen testlere benzer
çözünürlük testleridir; bunlarda bazı
gravimetrik yöntemler kullanılarak
çözünen bir maddenin miktarı ölçülmektedir. Bu testler, farklı kimyasal
ajanların ve test proseslerinin uygulandığı birkaç varyasyondan meydana gelmektedir ve aslında puzolanite
için gerekli silis miktarını tespit
etmek için geliştirilmiştir. Feret tarafından, 1933 yılında bir puzolanın
göreceli olarak çözünmezliği teorisi
üzerine temellendirilmiş olmakla
birlikte, puzolan+kireç karışımı bir
araya getirildiğinde meydana gelen
reaksiyon ürünleri, uygun ajanlarla
işlem gördüğünde çözünebilir özellik de taşıyabilmektedir.
Bu kimyasal yöntem, potansiyel
olarak puzolandaki aktif bileşiklerin
(silis, alümin) uygun reaktiflerle
çözündürülüp dozunun belirlenmesi işlemidir. Bu işlemde puzolan,
hazırlanmış uygun bir çözelti içinde
belirli bir süre (30 dakika) kaynatılmakta, daha sonra filitrasyon sonucunda, kalan tortudaki alümin ve
silis miktarları tespit edilmektedir.
Bu testte ASTM C 311 02 (ASTM
C311–02, 2002) ve ASTM C114-11b
(ASTM C114-11b, 2003) standartlarında belirtilen yöntemden hareket
edilmektedir. Çözünürlük testleri,
potansiyel olarak bir maddenin
puzolanitesini tespit etmek ve
sınıflandırılmış puzolan maddeleri
kıyaslamak için kullanılışlı yardımcı

teknikler olarak kabul edilmektedir.
Diğer taraftan, çeşitli kimyasal
analiz yöntemlerinden yararlanılarak
nitel ve nicel (kalitatif ve kantitatif)
olarak bir puzolanın bünyesindeki
reaksiyonda rol oynayan temel oksit
bileşikler (SiO2, Al2O3 ve Fe2O3)
belirlenebilir ve böylelikle puzolanlık
özelliği önceden tahmin edilebilir.
Bu kapsamda, puzolanların sınıflarına göre bazı spektroskopik ya da
ileri analizlerle (XRF, ICP vd.) kimyasal yapıdaki oksit bileşikler tayin
edilmekte ve ilgili standartların (TS
EN 196-5, 2012), (ASTM C618-03,
2003) puzolanik özellik için öngördüğü yeterli miktardaki kompozisyonların tespiti yapılmaktadır. Fakat
bu analizler, temel oksit bileşiklerde
puzolanik aktivite için önemli olan

Puzolanik
aktivitenin tespiti için,
kimyasal tekniklerle
hazırlanmış test
örneklerinin mekanik
özellikleri ile fiziksel
ve ileri analitik
yöntemlerin birlikte
değerlendirildiği
birçok çalışma
bulunmaktadır.
reaktif özellikteki fazlar hakkında
kesin bilgiler vermemektedir. Bu
bakımdan, puzolanın amorf karakterdeki mineral fazlarının tayini
gerekmektedir. Söz konusu tespitlerle ilgili olarak örneğin TS-EN
196-2 standardında tayin yöntemi
verilmiştir. Böylece toplam SiO2
içerisindeki reaktif SiO2 (SiO2/toplam SiO2) oranı tespit edilerek, ilgili
ölçümlerin birlikte değerlendirilmesi
önem taşımaktadır.
Puzolanın ve puzolanik reaksiyon sonucu meydana gelen
ürünlerin kimyasal ve mineralojik
kompozisyonun tespiti, puzolanik
aktivitenin belirlenmesi amacıyla
yapılan hemen hemen tüm çalışmalarda yararlanılan temel yardımcı
ölçüm yöntemi olarak kabul edilmekte ve çoğunlukla diğer teknikler-

le birlikte değerlendirilmektedir.

3.5. Kimyasal Tekniklerle
Diğer Yöntemler
Arasındaki İlişkiler
Puzolanik aktivitenin tespiti için,
kimyasal tekniklerle hazırlanmış test
örneklerinin mekanik özellikleri ile
fiziksel ve ileri analitik yöntemlerin
birlikte değerlendirildiği birçok çalışma yapılmıştır. İleri analizler kapsamında, termal yöntemler (DTA/
TG) aracılığı ile puzolan içeren bir
karışımdaki serbest kirecin zamana
bağlı olarak nicelik değişimleri tespit
edilerek puzolanik özellik hakkında ön ya da destekleyici çıkarımlar
yapılabilmektedir. Bu konuyla
ilgili çeşitli çalışmalarda, puzolanik aktivitenin tespitinde kimyasal
tekniklerle termogravimetrik analiz
verileri (TG/DTA) arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi sonucunda,
aktivite için termal analizlerden
yararlanmanın faydalı bir yardımcı
yöntem sunabileceği görülmüştür
(Moropoulou vd, 2004).
Buna karşılık, başka bir araştırmada (Parhizkar vd, 2010), dört
farklı doğal puzolanın puzolanik
aktivitesi ve bunun için uygulanan test yöntemlerinin verileri
arasındaki ilişkiler incelenirken;
puzolan+kireç kombinasyonunun
kararlı bir içyapı özelliği taşımasından dolayı puzolanik aktivite ve
kimyasal ölçüm teknikleriyle termal
analizler arasında tam bir ilişkinin
kurulamayacağı ve doğru kararlar
için bir ölçüt olmadığı, dolayısıyla da
termogravimetrik yöntemin meselenin esası için elverişli bir yol sunmadığı ifade edilmiştir. Çalışmada,
aynı durumun Fratini test sonuçları
ile termal analiz verileri arasında da
söz konusu olduğu ileri sürülmüş ve
bu iki test arasında uyumsuzluklar
olduğu belirtilmiştir. Benzer durumun, yapılan çeşitli araştırmalarda
da (Pourkhorshidi vd, 2010; Gava ve
Prudencio I, 2007; Gava ve Prudencio II, 2007) dile getirildiği, ilgili
literatürde izlenmektedir.
Ancak, çeşitli puzolanların aktivitelerinin değerlendirildiği birçok
araştırmada (Balanco Varela vd,
2006; Moropoulou vd, 2004; Trusilewicz vd, 2012), termal analizlerin
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puzolanik reaksiyon sonucu meydana gelen reaksiyon ürünlerinin
tespitinde kullanışlı ve yararlı bir
yöntem olduğu yönündeki tespitler,
yukarıda belirtilen görüşlerle uyumsuzluk göstermektedir.
Buna örnek olarak, termogravimetrik (DTA, TG), spektroskopik
(FT-IR), mikroskobik (SEM) ve kimyasal tekniklerin birlikte kullanıldığı,
metakaolin ve petrokimya katalitik katalizörü atıkların puzolanik
özelliklerinin araştırıldığı bir çalışmada (Paya vd, 2003), erken yaştaki
katalitik atıkların metakaolinden
daha fazla puzolanik reaktiviteye
sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu
maddelerle üretilen çimento bağlayıcılı harç örneklerinin, puzolanik
reaksiyon sonucunda içyapılarında
meydana gelen hidrate gehlenit
(kalsiyum alüminosilikat hidrat)
ile diğer hidrate bileşiklerin (CSH
ve CASH gibi) oluşum bölgeleri
termal analizlerle tespit edilmiştir.
Bu tespitlerin, her iki puzolanın
kimyasal tekniklerle belirlenen, fiks
edilmiş kalsiyum hidroksit (CH)
tüketim oranları dikkate alındığında sonuçların birbirini desteklediği
görülmüştür. Bu çalışmayla, reaktivitenin değerlendirilmesinde termogravimetriden ve ileri analitik yöntemlerden yararlanmanın çok faydalı
veriler sunduğu gösterilmiştir.
Termogravimetrik analizlerin
yanı sıra, Transmisyon Elektron
Mikroskobu (TEM) ile Taramalı
Elektron Mikroskobu (SEM EDX)
ile elde edilen mikroskobik/kimyasal analiz verileri de, puzolanik
reaksiyonla içyapıda meydana gelen
silikat hidratların görsel olarak
tespitinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu amaçla puzolanlar üzerine
yapılan birçok araştırmada, mikro
yapıdaki reaksiyon ürünlerinin
kristalin fazlarının görsel olarak
tespitinde, bu tekniklerden oldukça
yararlanıldığı görülmektedir.
Örneğin, konuyla ilgili bir
çalışmada (Trusilewicz vd, 2012);
metakaolinin, içyapı ve puzolanik
aktivite üzerindeki ilişkisi için, TEM
(Geçirimli Elektron Mikroskobu),
SEAD (Seçici Alan Elektron Difraksiyonu), X ışını difraksiyonu (XRD),
Termal analiz (TG/DTA) ve Fratini

Şekil 6. Yedi farklı puzolan maddesinin bir ve yedi günlük Doymuş kireç tekniği ile 24 saatlik
Elektriksel iletim yöntemi ölçüm sonuçlarından elde edilen verilere göre, iki teknik arasında bu
süre zarfında (24. saate kadar) lineer ilişkiler bulunmaktadır (Alejandra vd, 2013).

birleşik test yöntemlerinden yararlanılmıştır. TG ve DTA analizleri
sonucunda, kaolinin metakaolin ile
mullit faz haline dönüşüm bölgeleri
gösterilmiş ve bu tespitler söz edilen
yöntemlerle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Metakaolinin morfolojik karakterizasyonunda, özellikle
termal işlem sonucu içyapısında
oluşan kristal bölgenin miktarı ve
kimyasal yapısı ile çeşitli karışım
oranlarında bu malzemeyle hazırlanmış çimento bağlayıcılı harçların
puzolanik özellikleri arasında lineer
ilişkiler olduğu ve benzer bağlantıların Fratini test sonuçlarında da
bulunduğu açıklanmıştır.
Fiziksel testler kapsamında,
puzolanik aktivitenin ölçülmesinde
başvurulan yöntemlerin en yaygın
olarak kullanılanları, Elektriksel
İletkenlik (Kondüktometri) ve Öz
Direnç Ölçüm teknikleridir. Bazı
çalışmalarda, bu yöntemlerle kimyasal teknikler arasındaki ilişkiler de
değerlendirilmiştir. Örneğin; uçucu
kül, silis dumanı, kaolin, asidik kil,
zeolit ve aktive edilmiş kuvars gibi
çeşitli puzolan maddeler üzerinde
yapılan bir çalışmanın sonuçlarına
göre, kimyasal bir yöntem olan portlandit Ca(OH)2 tüketimi ile Elektriksel öz direnç ölçümü birleşik yönteminin, puzolanik aktivitenin hızlı bir
şekilde belirlenebilmesi için yararlı

teknikler sunduğu tespit edilmiştir
(Chuichi vd, 1994). Bununla birlikte,
başka bir çalışmada (Alejandra vd,
2013); iletkenlik ölçüm sonuçları ile
kimyasal yöntemler arasındaki benzer ilişkilerin kısa süreli ölçümlerde
söz konusu olduğu (Şekil 6), uzun
süreli ölçümlerde ise, bu ilişkilerin
azaldığı ve doyurucu bir korelasyon
bulunmadığı ifade edilmiştir.
Bu görüşleri destekler yönde, çeşitli puzolanların puzolanik
aktivitesinin tespiti kapsamında;
serbest kireç içeriği, kireç+puzolan
solüsyonunun elektriksel iletim
ölçümleri, hidrate kireçle üretilmiş
kireç+puzolan karışımlarının basınç
dayanımları ile gözenek dağılımları
arasındaki ilişkileri değerlendiren
bir araştırmada (Uzal vd, 2010),
kireç ve puzolan karışımlarındaki
serbest kireç tüketimi için doğrudan
yapılan ölçümlerde, zeolitik olmayan puzolan ve uçucu külle karşılaştırıldığında, zeolitin daha fazla
Ca(OH)2 harcadığı tespit edilmiştir.
Bu durum, çeşitli periyotlarla yapılan
dört saatlik elektriksel iletkenlik
ölçümleri ile de doğrulanmıştır.
Aynı zamanda, özellikle de erken
yaşlarda, puzolan maddelerin reaktif
SiO2 içeriği ile Fratini testine benzer
şekilde yapılan Ca(OH)2’i fiks etme
yetenekleri arasında doğrusal ilişkiler olduğu belirlenmiştir.
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Bu sonuçlar dikkate alındığında; reaksiyonun 24. saatine kadar
Elektriksel direnç ölçüm yönteminin güvenilir ve yardımcı bir teknik sunmakla birlikte, daha uzun
süreli ölçümlerde bu tekniğin başka
yöntemlerle de desteklenmesinin
daha uygun olabileceği görüşü öne
çıkmaktadır.
Bu fiziksel tekniklerin yanı
sıra, kimyasal tekniklerle de farklı kombine analitik yöntemlerin
değerlendirildiği birçok araştırma

yapılmıştır. Örneğin, FT-IR (Fourier
Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi) analitik yöntemi ile kimyasal
test sonuçları arasındaki ilişkiler,
bir çalışmada (Araceli vd, 2009)
değerlendirilme konusu olmuştur.
Araştırmada; yapay puzolan (pişmiş
kil) katkılı ve çimento bağlayıcılı
harç hamurunda reaksiyon sonucu
oluşan portlandit Ca(OH)2 oranında
gözlenen azalmanın, IR (kızıl ötesi)
spektrumunda tanımlanan Ca–OH
bağını belirten bandın küçülmesini

[Ca(OH)2’in miktarındaki azalmayı]
yansıttığı ve bunun, doğrudan puzolanik özelliğin bir kanıtı olduğu
ileri sürülmüş ve bu verilerin Fratini
test sonuçları ile de paralellik gösterdiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca,
hazırlanmış örneklerin mineralojik yapıları XRD yöntemiyle de
değerlendirilmiş ve pişmiş killerin
puzolanik aktivitesiyle, minerallerindeki kristalize fazların azalması
arasında benzer ilişkilerin bulunduğu gözlemlenmiştir.

4. Genel Değerlendirmeler ve Sonuç
Bu literatür incelemesinde, puzolanik aktivitenin tespitine yönelik
olarak uygulanan yöntemlerden
yalnızca kimyasal teknikler ele
alınmış, temel yaklaşımları açıklanarak bu yönde yapılmış çeşitli
çalışmalardan karakteristik örnekler
verilerek, diğer test yöntemleri ile
ilişkisinin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Aktivitenin tespiti
konusunda kullanılan diğer fizikomekanik ve analitik yöntemlerin
ise, bir başka çalışmada ele alınarak
değerlendirilmesi düşünülmektedir.
Literatürden takip edilebildiği
kadarıyla, puzolanik aktivite test
yöntemlerinden olan kimyasal
teknikler, kendi içlerinde beklenen
hedefleri ve amaçları gerçekleştiriyor gibi görünseler de, yapılan
birtakım çalışmalardan anlaşıldığı
üzere, bu yöntemlerin arasında her
zaman direkt ilişkilerin kurulamadığı görülmüştür. Benzer durumun,
işin içine süre dâhil edildiğinde
bazen kimyasal tekniklerle (özellikle
Doygun kireç ve Chapelle aktivite
indisi) mekanik testler arasında da
bulunduğu izlenmektedir. Bununla
birlikte Fratini testi ile Puzolanik
aktivite indisi arasında daha iyi bir
ilişkinin varlığı söz konusudur. Yine
de burada bir noktaya daha dikkat
çekmek gerekir; eğer bir puzolan,
Fratini testinin erken yaşlarında
puzolanik bir aktivite göstermiyorsa,
bazı durumlarda test süresine daha
uzun süreli olarak devam edilmesi gerekebilir, zira özellikle doğal
puzolanların Ca(OH)2 ile reaksiyonu
genellikle ileriki zamanlarda gelişme

eğilimi gösterebilmektedir.
Kimyasal kompozisyonun
tespitine yönelik analizler, puzolan
değerlendirme yöntemlerinden
yalnızca bir tanesidir. Bilindiği gibi
reaktif özellikteki silis ve alümina puzolaniteye katkıda bulunan
bileşiklerdir ve puzolanik reaksiyonda bu komponentlerin nicel ve
nitel miktarları/yapıları, puzolanik
aktiviteyi de arttırmaktadır. Dolayısıyla bir puzolanda mevcut olan
bu iki bileşiğin göreli oranlarını
tespit etmek, puzolanlık özelliği
belirlemede mantıksal bir yol gibi
görünmektedir. Bununla birlikte,
puzolanların doğası ve kimyasal özellikleri oldukça değişken
olduğundan, yalnızca bu yöntemi
kullanarak genel bir değerlendirme
yapmak her zaman yeterli olmamaktadır. Standartlar, puzolandaki her bir bileşik için minimum
miktarların listesini belirtmektedir,
ancak bunlar daha çok bir şartname niteliği taşımaktadır ve burada
puzolanların kimyasal analizleri
üzerine temel olacak nicel indisler bulunmamaktadır. Dolayısıyla
kimyasal kompozisyonların tespiti
ve bu yönde yapılan analizler, puzolanik aktivite için her zaman tek
başına kesin bir gösterge değildir.
Benzer şekilde, yalnızca tek bir
yöntem ya da kimyasal bir tekniğin
kullanılarak puzolanik aktivitenin
tespit edilmesinin, kesinlik açısından uygun bir yol olarak görünmediği de açıktır. Burada doğal ya
da yapay puzolanların puzolanik
aktivitelerini değerlendirmek için

farklı kombine yöntemlerin uygulanmasının daha doğru olabileceği,
genel bir ölçüt olarak ortaya konabilir. Nitekim bu alanda yapılmış
çalışmalarda, genellikle kombine
yöntemlerden hareket edilmesi de
bunun bir göstergesidir.
Puzolanik aktivitenin tespitinde
fiziksel içerikli yardımcı yöntemler,
kısa süreli ölçümlerde destekleyici
ve güvenilebilir sonuçlar verebilmektedir; ancak puzolanik reaksiyon zamanla gelişen bir aktivite
olduğundan, daha uzun süreli
ölçümlerde bu yöntemlerin verileri
ile diğer kimyasal testler arasındaki
ilişkilerin azaldığı gözlenmektedir.
Bu durum, puzolanik reaksiyonun
kinetiği ile reaksiyonun tespitinde
kullanılan yöntemlerin genel içeriği
ile ilgili bir sonuç olarak görülebilir.
Bu bakımdan puzolanik aktivitede, bahsedilen test yöntemleri ile
ilişkilerin değerlendirilmesi açısından, süre meselesinin yapılacak
başka çalışmalarda da incelenmesi,
konunun bir başka perspektiften
irdelenmesi açısından yararlı olabilir. Burada önemli bir noktayı daha
belirtmek gerekir; o da, puzolanik özelliğin değerlendirmesinde
yararlanılan teknik ne olursa olsun,
reaksiyonun genel mekanizmasını değil, seçilen ya da kullanılan
tekniğin içerdiği parametreler
doğrultusunda yalnızca o mekanizmanın değişik yansımalarını, yani
reaksiyonla meydana gelen yapısal
değişikliklerin farklı yönlerini tespit
etmeye yönelik olduğu hususudur.
Sonuç olarak; kimyasal tespit
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yöntemlerinin yukarıda genel
hatlarıyla özellikleri belirtilmiş ve
bu yönde yapılan çeşitli çalışmalardan örnekler verilmiştir.
İleride bu yöntemlerin birlikte
değerlendirildiği ve aralarındaki
korelasyonların irdelendiği yeni

araştırmalar yapılabilir. Bunun
gibi, kireç ve çimento bağlayıcılı, yapay ve doğal puzolanlarla
hazırlanmış çeşitli test örnekleri
üzerinde, puzolanik aktivitenin
farklı sürelerdeki kimyasal ölçüm
yöntemleri ile bu puzolanlarla

hazırlanmış örneklerin mekanik
ve yapısal özellikleri arasındaki
ilişkiler araştırılabilir. Ayrıca bu
tespitlerde, analitik çalışma verilerinin birlikte değerlendirilmesi
de bütünlük açısından faydalı ve
anlamlı sonuçlar verebilir.
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SILICONE OIL TREATMENT FOR WATERLOGGED ORGANIC MATERIALS
ABSTRACT
Since 1993, Dr. C. Wayne Smith from the Conservation Research Laboratory and the Archaeological
Preservation Research Laboratory at Texas A&M University has been conducting research on the use of
polymer media for the stabilization and conservation of organic materials. Results of experimentsusing
silicone oil with cross-linking catalization, in a variety of applications to waterlogged wood other organic
materials, demonstrate minimal dimensional and physical change of the artifacts. Analysis of benefits and
disadvantages of tests using this conservation method are presented here.

Suya Doymuş Organik Eserlerde Silikon Yağı
ile Yapılan Konservasyon Uygulamaları
ESRA ALTINANIT BİÇER*

1. Giriş
Prof. Dr. Wayne Smith tarafından
1993 yılında Teksas A&M Üniversitesi’ndeki Konservasyon Araştırma/Arkeolojik Koruma Araştırma Laboratuvarlarında, ahşabın
stabilizasyonu ve organik esaslı
malzemelerin konservasyonu için
polimer ortam kullanılması konusunda araştırmalar başlatılmıştır.
Çeşitli çapraz bağlayıcılarla birlikte
hazırlanmış silikon yağı uygulamalarında, yapılan deneyler sonucunda; suya doymuş ahşapta ve
organik eserlerde gerek boyutsal,
gerekse fiziksel değişimlerin en aza
indirilebildiği tespit edilmiştir.1

Silikon yağı kullanılarak yapılan
uygulama, suya doymuş organik
malzemeli eser konservasyonunda
kullanılan diğer yöntemlere göre
oldukça kısa süren bir uygulamadır.
Özellikle yıllar sürebilen PEG uygulamasına göre zamandan büyük
tasarruf sağlanır. Silikon yağının
eser tarafından emilimi herhangi bir
ısıtmaya gerek duyulmadan, daha
kolay ve kısa sürede olur. Boyutsal
stabilizasyonu başarılıdır. Ancak
bunların yanında, pasifizasyon polimerler ile yapılan uygulamanın, bir
kauramin uygulaması gibi kesinlikle
geri dönüşümsüz olduğunun altını
da çizmek gerekmektedir.
Silikon yağı uygulaması, organik
malzemeli eserlerin konservasyonu-

nun yanı sıra, inorganik malzemeli
eserler üzerinde yapılan uygulamalarda da başarılı sonuçlar vermiştir.
Bu yöntemin patent sahibi olan
Texas A&M Üniversitesi’nden Prof.
Dr Wayne Smith, Bodrum INA
Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Nixon
Griffis Konservasyon Laboratuvarı
personeline 2015 yılı Ocak ayında
kısa dönemli bir kurs vermiştir
(Şekil 1a-b).
Bu makalede, suya doymuş
organik eserlerin konservasyon
yöntemlerinden biri olan silikon
yağı uygulaması ve ülkemizde ilk
olarak INA Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Nixon Griffis Konservasyon
Laboratuvarı’nda yapılan test uygulamaları ele alınacaktır.

Şekil 1. Prof. Dr Wayne Smith tarafından verilen kurs ve uygulamalar (INA Arşivi)
* Esra ALTINANIT BİÇER; Bodrum INA (Institute of Nautical Archaeology) Sualtı Arkeoloji Enstitüsü Konservasyon Laboratuvarı Baş Konservatörü,
e-posta: esraaltinanit@yahoo.com.
1
Hamilton, 1999, s. 28.
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2. Silikon ve Polimer Teknolojisi
Yapılan araştırma sonuçlarına göre
polimer sağlamlaştırıcılarla; suya
doymuş haldeki ahşap,2 deri,3 halat,4
örgü sepetler ve mantardan yapılmış
objelerin,5 hatta mısır koçanı6 gibi
hemen hemen korunması imkânsız
olan örneklerin bile, tanı özelliklerini

muhafaza ederek başarıyla korunması sağlanabilmektedir. Ayrıca
hayvanlara ait organların,7 biyolojik
dokuların, arkeolojik ve tarihsel
kemik örneklerinin konservasyonunda da başarı sağlanmıştır. Yapılan
uygulamaların başarısının tespiti

için, obje içerisindeki suyun silikon
polimerler ile yer değiştirmesi sonucu
stabilize edilen, suya doymuş ve
hava kurusu halindeki ahşap da dahil
birçok organik malzemenin elektron
mikroskopta incelenmesi ve kimyasal
analizi yapılabilmektedir.8

3. Silikon ve Polimer ile Yapılan Konservasyon
Uygulamalarında Kullanılan Kimyasallar
Konservatörler, organik eserleri
korumak amacıyla çeşitli pasifizasyon polimerlerini kullanmaktadırlar. Hidroksil (OH) uç grubu içeren
silikon yağları da, bu pasifizasyon
polimerlerinin önemli bir grubudur.
Pek çok silikon yağı, çapraz
bağlayıcı ajanlar ve katalizörler ile
birlikte, arkeolojik eserlerin korunması amacıyla kullanılmaya uygundur. Polimerleri seçerken göz önüne
alınması gereken en önemli husus,
hem eser hem de insan sağlığı
açısından güvenli ve zararsız olanı
kullanmaktır.
Pasifizasyon polimerleri,
organik eserler üzerinde uygulandığında, diğerlerine nispeten daha
güvenli ve zararsız olduğu tespit
edilmiş polimerler olup Teksas
A&M Üniversitesi’nde geliştirilmeye yönelik araştırma için seçilmiştir.

3.1. Silikon Yağları
Arkeolojik Eser Koruma Araştırma Laboratuvarlarında, organik malzemeli eserlerin koruma
uygulamalarında kullanılan başlıca
silikon yağları, saf dimetilsiloksan
ve %5’e kadar dimetilsiloksan ilave
edilmiş polimerlerdir.9

Smith ve Hamilton, 1998a,
Smith, 1998, s. 1-6.
4
Smith vd., 1998, s. 1-13.
5
Smith ve Hamilton, 1998b,
6
Smith ve Hamilton, 1998c,
7
Smith ve Hamilton, 1998d,
8
Hamilton, a.g.e, s. 28.
9
Smith, 2003, s. 9-12.
10
Smith, a.g.e., s. 12.
2

s. 1-26.

3

s. 1-5.
s. 1-6..
s. 1-3; 1998e, s. 1-4.

Silikon yağı ile
yapılan uygulamada,
eserlerde doğala
yakın bir renkte
görünüm elde edildiği
ve boyut değişikliğinin
minimum olduğu
gözlemlenmiştir.
PR 10 Silikon Yağı: Kolayca
bulunan silikon yağları arasında
olup 25°C’de 0.97g/cm3 özgül ağırlığa ve 13,500.00 CST viskositeye
(orta viskositeli) sahip, kokusuz bir
polimerdir.
PR 12 Silikon Yağı: PR 12,
PR 10’a oranla kısmen biraz daha
yoğundur; 25°C’de 0.97g/cm3 özgül
ağırlığa ve 20,000.00 CST viskositeye (yüksek viskositeli) sahiptir.
KP 80 Silikon Yağı: KP 80, PR
10 silikon yağından daha az yoğun,
75.00 CST viskositeye (düşük viskositeli) sahip, 25°C’de 0.97g/cm3
özgül ağırlığı olan bir polimerdir.
PA Fluid Silikon Yağı: PA Fluid,
oktametilsilotetrasiloksan ve dekametilsilopentasiloksan ilave edilmiş
bir dimetilsiloksan olan silikon yağı-

dır; 25°C’de 0.95g/cm3 özgül ağırlığa
ve 5,0 CST viskositeye (oldukça
düşük viskositeli) sahiptir.
4-7041 Silikon Yağı: Bu silikon
yağı ise 25°C’de 0.97g/cm3 özgül ağırlığA SAHİP, viskositesi 2-6 CST olan
bir polidimetilsiloksan polimeridir.

3.2. Çapraz Bağlayıcı Ajanlar
CR 20 Çapraz Bağlayıcı Ajan:
Arkeolojik objelerin konservasyon
uygulamalarında en çok kullanılan,
hidrolize edilebilen, iki ya da daha
fazla polimer zinciriyle bağlanma
yeteneğine sahip, çok fonksiyonlu
bir alkoxysilan grubundan olan
metiltrimetosisilan’dır. (MTMS)’ın
25°C’de özgül ağırlığı 0.94g/cm3,
viskositesi ise 1.00 CST’dir. Bu etkili
çapraz bağlayıcı PR 10, KP 80, PA
FLuid, 4-7041 silikon yağlarına
ilave edilerek kullanılır.10
CR 22 Çapraz Bağlayıcı Ajan:
CR 20 ile benzer özelliklerde olan ve
25°C’de 0.94 g/cm3 özgül ağırlığa,
yaklaşık olarak 1.00 CST viskosiyete
sahip dört fonksiyonel uç gruplu bir
alkoxysilandır. Yapılan araştırmalar
sonucunda, CR 22 içeren silikon yağı
karışımı ile yapılan uygulamaların CR
20 ile yapılan uygulamalara göre daha
fazla genleştiği öne sürülmüştür.
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3.3. Katalizörler
CT 32 Katalizörü: CT 32 katalizörü
organik eserlerin korunmasında en
yaygın kullanılan dibütiltindiasetat
bileşiğidir. Bu katalist, yüzeye sürülerek ya da buhar haline getirilerek
ahşabın konservasyonu için kullanılabilir. Reaksiyona girme süresi
yaklaşık 24 saat olan, kalay içerikli,
özgül ağırlığı 1.32g/cm3, moleküler
ağırlığı 351,01g/mol değerinde çok
amaçlı bir katalizördür. Kimyasal
formülü C₁₂H₂₄O₄Sn’dir. CT 32’nin
buharına maruz kalmaktan ve deri
ile temasından kaçınılmalıdır. Eser
konservasyonunda kullanıldığı

zaman katalizör kimyasal olarak
sabit kalır.11
CT 30 Katalizörü: CT 30’de kalay içerikli bir katalizör olup reaksiyona geçtiği süre yaklaşık 16 saattir.
Özgül ağırlığı 1.25 g/cm3, moleküler
ağırlığı 404,88 g/mol, kimyasal
formülü Sn(C₈H₁₅O₂)₂’dir.12
CT 34 Katalizörü: Deneysel araştırmalarda kullanılan üç katalizörden
en hızlı olanı CT 34’dür. “Tyzor” TPT
Titanat olarak da bilinen, tetraisopropiltitanat (%99) ve izopropil alkol
(%1) içeren bir karışımdır.
CT 34’ün reaksiyonu başlatma
süresi ise yaklaşık olarak üç saat-

tir. Rengi açık sarı olup bu özelliği
katalizör buhar haline getirilerek
kullanıldığında soruna neden olur.
Katalizasyon sırasında bu açık sarı
renkli katalizör eserin üzerinde bir
tabaka oluşturur. Bu ince toz tabaka
istenildiğinde yumuşak bir fırça ile
kolaylıkla kaldırılabilir.
Katalizörün reaksiyonu başlatması, karışımın sıcaklığının hızlı
bir şekilde artmasına ve reaksiyonun hızlanmasına neden olur.
Ancak, eser katalizasyon sırasında
derin dondurucuda veya buzdolabında soğutulursa bu reaksiyon
yavaşlatılabilir.13

4. Silikon Yağı Uygulaması
Eserlerde silikon yağı uygulaması
üç ana adım içermektedir. Uygulamanın birinci aşaması, suyun
aseton ile yer değiştirmesi, yani
dehidrasyondur. Çünkü silikon
yağları su ile karışmaz. İkinci
aşama, asetonun çapraz bağlayıcı
ile karıştırılan silikon yağı ile yer
değiştirmesi, diğer adı ile pasifizasyon polimerleşmedir. Son aşama
ise, seçilen uygun katalizörün
esere emdirilmesidir. Bu işlemin
amacı silikon yağı ile katalizörün
reaksiyona girerek silikon yağının
polimerleştirilmesidir.14
Bu uygulamada önemli olan,
esere ve sorununa en uygun olan silikon yağının, çapraz bağlayıcı ajanın
ve katalizörün kullanılmasıdır.

Uygulama
İlk aşamada, eserin yüzeyi yumuşak
bir fırça veya havsız bir kumaş ile
temizlenir. Eğer tortu tabakaları
varsa, bunlar dişçi aletleri, bisturi,
dremel gibi araçlarla yüzeyden
uzaklaştırılır.15 Polimerlerin esere
derinlemesine nüfuz edebilmesini

Smith, a.g.e, s. 11-12.
Smith, a.g.e, s. 12.
13
A.y.
14
Smith, a.g.e, s. 13.
15
Smith, a.g.e, s. 23.
16
Hamilton, a.g.e, s. 28.
17
Smith, a.g.e, s. 24.
18
A.y
19
A.y.
11
12

Şekil 2. Ahşaba silikon yağı emdirilmesi
(Smith, 2003, s. 26)

sağlamak için, bünyesindeki suyun
tamamen çıkarılması gerekmektedir. Başarılı bir dehidrasyon için,
etanol ile başlayan ve daha sonra
asetonla devam eden banyolarla
suyun bünyeden uzaklaştırılması
mümkün olabilir. Suyun asetonla
yer değiştirme süresi eserin boyutlarına ve yoğunluğuna göre değişebilir. Son aseton banyosunda eseri
desikatör içerisinde ve düşük bir
basınç (40 Torr) altında bekletmek
en etkili yoldur.16 Ancak malzemenin ne olduğu ve bozulma durumu

uygulanacak vakum değeri için
önemlidir. Ahşap eser çok bozulmuşsa vakum altında uygulama
yapılması özellikle önerilmemektedir. Suya doymuş organik eserler
hassas ve kırılgan olduğundan,
aseton-polimer geçişinin yavaş bir
şekilde seyretmesini sağlayabilmek
için fazla yoğun olmayan çapraz
bağlı bir polimer seçilmelidir. Yoğun polimer çözeltilerinin kullanımı, PEG uygulamasına yüksek
bir yüzde oranıyla başlamakla aynı
etkiyi yaratmaktadır.17
Öncelikle, eserin daldırılacağı,
uygun yoğunluktaki silikon yağı
seçilir ve buna bir çapraz bağlayıcı
eklenir. Suya doymuş organik eserlerin korunmasında en iyi seçim CR
20 olarak bilinen metiltrimetoksisilan
(CH3O)3 SiCH3) (MTMS) çapraz
bağlayıcı olup genellikle %3 oranında
CR 20 kullanılacak olan silikon yağı
ile karıştırılır.18 Bu oran uygulama yapılacak esere göre değişebilmektedir.
Eser, uygulama sırasında silikon
yağı çözeltisinin içerisine tamamen
daldırılarak bekletilmelidir19 (Şekil 2).
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Eser, en az 24 saat ortam basıncında veya düşük basınç altında vakum desikatörü içinde bekletildikten
sonra silikon yağı çözeltisinden çıkarılabilir. Yüzeyindeki fazla polimer
çözeltisinin süzülmesi için temiz bir
kabın içine oturtulmuş bir eleğin
içine eser dikkatlice yerleştirilir ve
silikon yağının süzülmesi sağlanır.
Çözeltiden çıkarılan eserin yüzeyinde toplanmış polimer, havsız bir bez
veya yumuşak bir fırça yardımı ile
temizlenmelidir.
Bir sonraki aşamada ise; eser
kilitli bir poşet içine yerleştirilir, yanına bir kap içerisinde birkaç gram
katalizör (genellikle CR 32) konulur
ve poşetin ağzı tamamen kapatılır20

Şekil 3. Ahşap
esere katalizör
uygulanması
(Smith, 2003, s. 26)

(Şekil 3). Oda sıcaklığında bırakılabileceği gibi, ısınan katalizörün
polimer çözeltisi ve eser arasındaki reaksiyonu hızlandıracağı için

sıcaklığı 52°C olarak ayarlanmış
bir fırın içerisine de yerleştirilebilir.
Eser, genel olarak 24 saat sonra
stabil hale gelmektedir.21

5. Silikon Yağı ve Diğer Metodlar ile Yapılan Deneyler ve Sonuçları
Texas A&M Üniversitesi Konservasyon 1. sınıf öğrencileri, her yıl ahşap
dâhil olmak üzere birçok malzemenin konservasyonu ile ilgili deneyler
yapmakta ve ahşap eserlerin korunması çalışmalarının ana hatları üzerine raporlar yazmaktadırlar.22 John
Littlefield’in 2008 yılında bozulma,
çekme, renk, dokunsal özellikler
ve koruma ile ilgili yaptığı toplam
15 deney aşağıda incelenmiştir. Bu
konservasyon deneyi herhangi ilaç
deposu ya da eczaneden elde edilebilen standart ahşap dil çubuklarıyla
yapılmıştır. Bu dil çubukları huş
ağacından olup hepsi aynı standart
boy ve kalınlıktadır ve 1988 yılından
beri su içinde bekletilmiştir.
Bu deneyler;
1. Su içerisinde %5 oranında
çözünmüş bal (Şekil 4),
2. Su içerisinde %5 oranında
çözünmüş rafine şeker (Şekil 5),
3. Su içerisinde %5 oranında
çözünmüş A tipi şeker (Şekil 6),
4. Saf parafin mumu (Şekil 7),
5. Su içerisinde %5 oranında
çözünmüş PEG 400 (Şekil 8),
6. Etanol içerisinde çözünmüş

%5 oranında PEG 400 (Şekil 9),
7. Su içerisinde %5 oranında
çözünmüş PEG 1500 (Şekil 10),
8. Su içerisinde %5 oranında
çözünmüş PEG 3350 (Şekil 11),
9. Su içerisinde %5 oranında
çözünmüş PEG 3350/400 (Şekil 12),
10. Su içerisinde %20 oranında
çözünmüş PEG 400 ve dondurarak
kurutma,
11. Su içerisinde %30 oranında
çözünmüş PEG 400 + MTMS veya
IBTES çapraz bağlayıcı ajan,
12. Silikon yağı + çapraz bağlayıcı ajan (Şekil 13),
13. Etanol içerisinde %5 oranında çözünmüş kâfur (Şekil 14),
14. Aseton+reçine (Şekil 15),
15. Hava kurusu (Şekil 16) kullanılarak uygulanmıştır.
Fiziksel niteliklerde en iyi olarak
değerlendirilen yöntemler ise;
Renk: Saf parafin mumu,
Ağırlık: Herhangi bir PEG
uygulaması,
Biçimsel Bozulma: Silikon
yağı+çapraz bağlayıcılar,
Çekme/ Genişleme: Silikon
yağı+çapraz bağlayıcılar,

Smith, a.g.e, s. 25.
Hamilton, a.g.e, s. 29.
22
John Littlefield ile 16.09.2012 tarihinde yapılan kişisel görüşme.
23
Littlefield, 2008.
20
21

Dokunsal Özellikler: Şeker
uygulamaları,
Esneklik: PEG uygulamaları,
Hücre Yapılarının Korunması:
Şeker uygulamalarıdır.
Deneyler sonucunda farklı yöntemlerde, farklı korumalar sağlanmıştır. Ancak anlaşıldığı üzere biçimsel olarak en iyi sonuçlar, silikon
yağı+çapraz bağlayıcı çözeltisinden
alınmıştır.23
Silikon yağı uygulamasının
patent sahibi olan Texas A&M
Üniversitesi’nden Prof. Dr Wayne
Smith’in, 2015 yılı Ocak ayında INA
Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Nixon
Griffis Konservasyon Laboratuvarı
personeline verdiği kurs sırasında,
birçok organik ve inorganik malzeme üzerinde çeşitli uygulamalar
yapılmıştır. Bir halat parçası üzerine
yapılan uygulamada, karşılaştırma
yapılabilmesi için öncelikle aynı halattan bir parça kesilerek hava kurusu olarak kurutulmuştur. Her iki
parçanın da ölçüleri alınmış, raporları yazılmış ve fotoğrafları çekilerek
belgelemesi tamamlanmıştır (Şekil
17). Öncelikle çözünebilir tuzların-
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Şekil 4. Bal (Littlefield, 2008)

Şekil 5. Rafine şeker (Littlefield, 2008)

Şekil 6. A tipi Şeker (Littlefield, 2008)

Şekil 7. Parafin mumu (Littlefield, 2008)

Şekil 8. PEG 400+ Su (Littlefield, 2008)

Şekil 9. PEG 400+ Etanol (Littlefield, 2008

Şekil 10. PEG 1500+ Su (Littlefield, 2008)

Şekil 11. PEG 3350+ Su (Littlefield, 2008)
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Şekil 12. PEG 3350/400+ Su (Littlefield, 2008)

Şekil 13. Silikon Yağı+Ç.B.A (Littlefield, 2008)

Şekil 14. Kâfur+Etanol (Littlefield, 2008)

Şekil 15. Aseton-Reçine (Littlefield, 2008)

dan arındırılarak yumuşak uçlu bir
fırça ile temizlenen (Şekil 18) halat
parçasının bünyesindeki su, sırasıyla etanol ve aseton banyoları yapılarak tamamen uzaklaştırılmıştır.
Silikon yağı uygulaması öncesinde
halatın her iki tarafı iplerle bağlanarak uçlarının açılıp örgüsünün
dağılması engellenmiştir (Şekil 19).
Düşük basınç altında vakumlanarak
bünyesindeki su ile yer değiştiren
asetonun, %4 oranında çapraz
bağlayıcı ajan ile karıştırılmış silikon
yağı ile yer değiştirmesi sağlanmıştır (Şekil 20). Vakum altında halat
üzerinde baloncuklar oluşmaktadır
(Şekil 21). Bu, aseton ile silikon
yağının yer değiştirmeye başladığını
göstermektedir. Baloncuk oluşumu
sona erdikten sonra, halat parçası
desikatörden çıkarılarak ince bir tel
üzerine asılmış ve silikon yağının
fazlası süzdürülmüştür (Şekil 22).
Bir sonraki aşama, eserin katalizör yardımı ile tamamen polimerleşmesinin sağlanması ve silikon
yağının stabil hale getirilmesidir.
Eser kilitli bir poşet içerisine yer-

Şekil 16.
Hava Kurusu
(Littlefield, 2008)

leştirilmiş ve yanına, bir kaç damla
katalizör damlatılan ufak bir peçete
parçası konulmuştur. Yaklaşık 24
saat sonra eserin tamamen polimerleştiği (katılaştığı, kuruduğu) gözlemlenmiştir. Uygulama sonucunda
hava kurusu ile kurutulan ve silikon
yağı uygulanan her iki parçanın
yeniden ölçüleri alınmıştır (Tablo
1). İşlem görmeyen, yalnızca hava
kurusu olan örnekte lif yapılarında
kırılma, çatlama ve deformasyon
görülmüş, buna karşılık silikon yağı
uygulanan örneğin makroskopik
görüntüsünün kararlı (stabil) ol-

duğu tespit edilmiştir (Şekil 23a-b,
24a-b).
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları
Merkezi’nde yapılan SEM analizleri
sonucunda elde edilen fotoğraflarda
da, hava kurusu olan parçanın lif
yapılarında kırılma, ayrılma, çatlamalar görülmüştür. Silikon yağı
uygulaması yapılan parçada ise,
lifin tamamen silikon yağı ile kaplanmış olduğu, herhangi bir kırılma
ve kopmanın bulunmadığı, yani
daha iyi korunmuş olduğu tespit
edilmiştir (Şekil 25a-b, 26a-b).
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Şekil 17. Belgeleme (INA Arşivi)

Şekil 18. Mekanik temizlik (INA Arşivi)

Şekil 19. Halatın uçlarının sağlamlaştırılması (INA Arşivi)

Şekil 20. Silikon yağının hazırlanması (INA Arşivi)

Şekil 21.
Baloncuklanma
(INA Arşivi)

Şekil 22.
Silikon yağının
süzdürülmesi
(INA Arşivi)

Tablo 1. Ölçümler
ÖLÇÜMLER

HAVA KURUSU

% Değişim

SİLİKON YAĞI

% Değişim

Uygulama öncesi uzunluk

5.7cm

-15.79

14.5cm

-1.38

Uygulama sonrası uzunluk

4.8cm

Uygulama öncesi kalınlık

0.9cm

Uygulama sonrası kalınlık

1.2cm

Uygulama öncesi ağırlık

0.27gr

Uygulama sonrası ağırlık

0.06gr

14.3cm
33

0.5cm

0

0.5cm
- 77.78

3.23gr
1.90gr

-41.18
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Şekil 23a-b. Hava kurusu örneğinin kuruma sırasında ve sonrasındaki görüntüleri (INA Arşivi)

Şekil 24a-b. Silikon yağı uygulama öncesi ve uygulama sonrası görüntüleri (INA Arşivi)

Şekil 25a-b. Hava kurusu örneğin SEM görüntüleri (INA Arşivi)

Şekil 26a-b. Silikon yağı uygulanmış örneğin SEM görüntüleri (INA Arşivi)
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6. Sonuç
Silikon yağı ile yapılan işlemlerde,
eserlerde doğala yakın renkte bir
görünüm elde edildiği ve boyut
değişikliğinin minimum olduğu
gözlemlenmiştir. Ayrıca stabil hale
gelen eser, çevre şartlarının kontrolüne gerek duyulmadan bulunduğu
ortamda korunabilmektedir. Ancak
konservasyonda kullanılan malzemelerin en önemli özelliklerinden
biri olan geri dönebilirlik (reversibility) kriteri, bu konservasyon
işleminde mümkün değildir.24
Eski eserlerde yapılan koruma
ve onarım uygulamalarında, geri
dönebilirlilik en önemli kriterlerden biridir. Ancak, geri dönebilirlik
konusu birçok durumda yanlış
ifade edilmektedir. Çoğunlukla, konservasyonu yapılan suya
doymuş bir eserde denenecek geri
dönüşüm işleminde; teorik olarak
%100 geri dönebilirlik başarısının
yanı sıra, eserin de en iyi durumda
olması istenmektedir. Bu beklentiye yakın olan en iyi sonuçlar, PEG
ve silikon yağı ile yapılan uygulamalarda elde edilmiştir. Bunun
nedeni, suya doymuş hasarlı bir
“ahşap”ın korunmasında kullanılan silikon yağı ve PEG uygulamalarında, hücrelerdeki suyun yerini
bu koruyucuların alması ve buna
bağlı olarak eserde deformasyon
meydana gelmemesidir. Silikon
yağı ve PEG polimerlerin emdirildiği suya doymuş ahşaplardan alınan örnekler, bu ahşapların diğer
yöntemlerin uygulandığı örneklere
göre daha iyi korunmuş olduğunu
göstermektedir.25

Hamilton, a.g.e, 6 ve 29
Hamilton, a.g.e, s. 29.
26
A.y.
27
A.y.
28
A.y.
24
25

Silikon esaslı polimer
uygulamalarıyla yapılan
konservasyon; uzun
ömürlü olması, kısa
bir zaman içerisinde
gerçekleştirilebilmesi,
uygulamanın kolaylığı
ve depolama şartlarının
kontrolüne çok fazla
gerek duyulmaması
nedeniyle daha
avantajlıdır.
Oldukça bozulmuş olan ve polietilenglikol (PEG) ile konservasyonu yapılmış suya doymuş ahşap
parçasının tamamen geri dönebilirliği mümkün değildir. PEG’in tamamının ahşaptan tekrar geri alınması
sırasında ahşaba zarar verilebilmektedir. Çünkü emdirme işlemi
süresince bir kısım PEG’in, odun
dokusundaki selüloz hücrelere ve
lignine kimyasal olarak bağlanması,
polimerin odun dokusundan tamamen alınabilmesini önlemektedir.
Bu işlemde bağlanmanın bir kısmı
kimyasal olarak gerçekleşirken, az
miktarda PEG hücre boşluklarında
fiziksel bağlarla, basit bir şekilde
tutulmaktadır.
PEG’in geri alınması işlemi,
yıllarca suya doymuş halde kalan
ahşabın zaten zayıflamış olan yapısına ek bir hasar verebileceğinden,
çoğunlukla geri dönüşüm işlemi
yapılmamaktadır. Çok uzun süre

suya doymuş halde kalan ahşapta
ikinci bir uygulama yapılması istendiğinde daha fazla hasar meydana
gelebileceği unutulmamalıdır.26
Silikon esaslı polimer uygulamalarıyla yapılan konservasyon;
uzun ömürlü olması, kısa bir
zaman içerisinde gerçekleştirilmesi, uygulamanın kolay olması ve
depolama şartlarının kontrolüne
çok fazla gerek duyulmaması nedeniyle birçok organik ve inorganik eserin korunmasında büyük
bir öneme sahiptir. Oysa PEG
emdirilmiş eserlerin bulunduğu
ortamda iklim ve sıcaklık şartları
kontrol edildiği takdirde uygulama
kararlı olmakta ve konservasyonun
başarısı yalnızca bu şartlarda sağlanabilmektedir. Bu şartlar değiştiği
zaman, esere emdirilen maddedeki
kimyasal değişiklikler sorunlara
neden olabilmektedir. Oysa uzun
ömürlü olan silikon esaslı polimerlerle yapılan uygulamalarda böyle
bir sorunla karşılaşılmamaktadır.
Ayrıca silikon yağı uygulamasından sonra, ahşabın cins ve türü de
tanımlanabilmektedir.27 Silikon
esaslı polimer endüstrisi tarafından
toplanan veriler ve çok sayıdaki
deney sonuçlarına göre, konservasyonda kullanılan polimerlerin
yarı ömürlerinin en az 200 yıl
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca geliştirilen yeni teknolojilerle işlemin
daha kolay uygulanmasının mümkün olacağı da düşünüldüğünde,
silikon esaslı polimerlerle yürütülen koruma çalışmalarının gelecek
vaat ettiği görülmektedir.28
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WORKSHOP ON PRESERVATION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
January 21st - 22nd, 2016
Directorate for the Preservation of Cultural Heritage which
was established in 2014 under the Department of Cultural
Assets of Istanbul Metropolitan Municipality organized the
‘Workshop on Preservation of Intangible Cultural Heritage’
on January 21st and 22nd at Kalyon Hotel in Istanbul. It was
aimed to bring people together around this subject, get more
information about our intangible cultural heritage values,
their role and importance in our lives, nomination criteria
and registration procedures for the ‘Representative List of
the Intangible Cultural Heritage of Humanity’ announced by
UNESCO. The workshop’s programme was arranged as two
days, one for having general information about the subject
and one for making parallel discussions.
The first day of the workshop was consisted of four
sessions. In the first session, notion of ‘intangible heritage’
was introduced to the audience, intangible heritage values
of Turkey in both national and international lists were briefly
described and studies of the National Commission for UNESCO and Ministry of Culture and Tourism
were explained. It was underlined that the intangible heritage including national values, traditions, arts
and crafts require utmost care, interest and awareness of the society. Directorate for the Preservation
of Cultural Heritage also presented few of the documentary films including the interviews with the
artists: Tahsin Kalender -stonemason from Ahlat district of Bitlis- and Mehmet Gürsoy -tile artisan
from Kütahya- who were awarded by UNESCO. The second session was focused on some academic
research studies about the ‘relationship between the intangible cultural heritage and the architectural
space’. The sustainability of traditional arts and crafts was evaluated in parallel to the historical places
where they have been practised through decades. The third and fourth sessions were based on the
‘education and sustainability’ and their role and importance for the continuity of intangible heritage
values through generations. Various projects and activities on education experienced by different
institutions and NGOs, such as festivals, celebrations, exhibitions and practical courses on traditional
arts and handcrafts, were shared.
The second day of the workshop was consisted of three round discussions on three subjects
which were conducted synchronously. Each discussion group included 18-20 people from various
disciplines and professions with the representatives of different institutions. The first group evaluated
the preservation of intangible cultural heritage in the context of economy, tourism and management. It
was stated that collaboration and cooperation among related institutions were essential. The second
group concentrated on the relationship between the intangible cultural heritage and the architectural
space. The conservation problems were described, the recent state of historical places, such as Grand
Bazaar, khans and small ateliers where traditional arts and handcrafts continued, were evaluated. The
third group examined the role of education on the continuity and sustainability of intangible cultural
heritage values. The importance of knowledge and awareness about intangible cultural heritage was
underlined, opportunities for preschool education and lifelong learning on arts and handcrafts were
discussed.
This workshop which was the first one organized about the preservation of intangible cultural
heritage values was informative and successful. Presentations of the first day and outputs of the
second day’s discussions will be published as a proceeding book to be delivered to participants and
related institutions.
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İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü

“Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması” Çalıştayı*
21-22 OCAK 2016, İSTANBUL
Bu çalıştay; Türkiye’deki somut
olmayan kültürel miras öğelerinin
tanımı, seçim ölçütleri, envanteri,
kültürel mirasın sunum ve tanıtımı için yöntem ve yaklaşımların
belirlenmesi, Türkiye’de henüz tescil
edilmemiş somut olmayan kültürel
miras değerlerinin saptanması için
önerilerde bulunmak ve bu değerlerin devamlılığının sağlanması
konularında fikir geliştirmek ve
işbirliği olanaklarını araştırmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü
tarafından düzenlenmiştir. Sultanahmet, Kalyon Oteli’nde 21-22
Ocak 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen “Somut Olmayan Kültürel
Mirasın Korunması Çalıştayı”nın
ilk gününde bilgilendirici sunumlara yer verilmiş, ikinci gün ise grup
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Çalıştayın birinci gününde,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
adına takdim konuşmasını yapan
Kültür Varlıkları Daire Başkanı
Hüseyin Tok, İstanbul’un UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki yerini belirtti, henüz kayıt
altına alınmamış somut olmayan
kültürel miras öğelerimizin varlığına değinerek bu öğelerin geleceğe

Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok

Çalıştay; Türkiye’deki
somut olmayan
kültürel miras
öğelerinin tanımı,
seçim ölçütleri,
envanteri, kültürel
mirasın sunum ve
tanıtımı için yöntem
ve yaklaşımların
belirlenmesini
hedeflemektedir.
aktarılması konusunda işbirliğinin
önemini vurguladı.
Açılış konuşmasını yapan Kültürel Miras Koruma Müdürü İhsan
İlze, Müdürlüğün kuruluş amaçlarını, beş ana başlık altında yapılan
çalışmaları, envanter süreci ve
planlanan faaliyetlerle ilgili bilgileri
içeren sunumunda, somut olmayan
kültürel miras konusunda ilk defa
düzenlenen bu çalıştayın önemini
vurgulayarak İstanbul’un somut
olmayan kültür envanterinin çıkarılmasının gereğine, Müdürlüğün
bu alandaki hedef ve faaliyetlerine
değindi. Ayrıca, İBB bünyesindeki
farklı birimlerin somut olmayan kül-

türel mirasın korunmasına yönelik
çalışmalarını da kısaca anlattı.
Açılış konuşmalarının ardından;
ilgili Müdürlük tarafından kamuoyunun somut olmayan kültürel
miras konusuna ilgisini çekmek
amacıyla hazırlanan 45 saniye süreli
bir Kamu Spotu gösterildi. Bu kısa
film RTÜK tarafından onaylandıktan sonra ulusal televizyon kanallarında da gösterilecektir.
“Somut Olmayan Kültürel
Miras ve Koruma” başlıklı 1. oturumda; UNESCO Somut Olmayan
Kültürel Miras İhtisas Komitesi
Başkan Vekili Prof. Dr. Metin
Ekici,“Türkiye’de Somut Olmayan
Kültürel Miras Çalışmalarına Ege’den
Bir Bakış” başlıklı sunumunda, beş
ana başlık altında toplanan somut
olmayan kültürel miras öğeleri,
UNESCO Somut Olmayan Kültürel
Miras Sözleşmesi ve listeye kayıtlı
miras öğelerimiz hakkında bilgi
verdi. Ayrıca, Ege Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmalara değinerek önemli olanın, “nesneyi değil
nesneyi üretecek insanı korumak”
olduğunu vurguladı.
Aynı oturumun ikinci konuşması, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü (AREGEM) uzmanı

Kültürel Miras Koruma Müdürü İhsan İlze

*Haber: Dr. Esra KUDDE; Y. Mimar, Restorasyon uzmanı, İBB Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, e-posta: esrakudde@hotmail.com
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Solmaz Karabaşa tarafından
yapıldı. Karabaşa, Bakanlığın
yapmakta olduğu ulusal envanter
çalışması, listeye kayıt işlemleri
ve yaşayan insan hazinelerinin
tespit edilmesi konularında bilgi
verdi. Ulusal envanter listesinde,
ülkemiz adına kayıtlı 110 adet somut olmayan kültürel miras unsuru
olduğuna işaret eden Karabaşa,
konuyla ilgili yerel yönetimlerle
yapılacak çalışmaların önemini
vurguladı; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün işbirliğiyle önce ulusal,
ardından uluslararası envantere
kayıt süreçleri hakkında bilgi verdi.
Yaşayan İnsan Hazineleri’nin
davet edildiği bölümde; ilk olarak
2009 yılında UNESCO Yaşayan
İnsan Hazinesi ilan edilen ve 26 Kasım 2010’da ödülünü alan Hüsnühat
Sanatçısı Hasan Çelebi söz aldı.
Çelebi 52 yıllık meslek hayatındaki
deneyimlerini paylaştı, hat sanatında ustalık ve icazetin önemini
vurgulayarak, yetiştirdiği kişilerin
mevcut eğitim sistemimize hak
ettikleri şekilde dâhil olamadıklarını
dile getirdi ve bu konuda yetkin
sanatçıların yetişmesi için eğitim
sürelerini yeterli bulmadığını belirtti.
Ardından, yine 2009 yılında
UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi
ilan edilen ve 26 Kasım 2010’da
ödülünü alan Hattat ve Ebru
Sanatçısı Fuat Başar söz aldı.

Başar; icra etmekte olduğu sanatların kaybolmak üzere olduğu 1970’li
yıllarda yaşanılan sıkıntıları, ustaların sayısının o dönemdeki azlığını
ve bugün bu sanatlara olan ilgiyi
aslında sevindirici bulduğunu ifade
etti. Başar, konuşmasında ayrıca
sanatın aslında bir bütün olduğunu,
kişinin ustasına olan saygı ve edebin
önemini ve usta-çırak ilişkisinin
öğrenme sürecindeki hızlandırıcı
etkisini vurguladı.
“Somut Olmayan Kültürel
Miras-Mekân İlişkisi” başlıklı
ikinci oturumda; Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Gülhan Benli, “İstanbul
Tarihi Yarımada Avlulu Han Yapıları
ve Koruma Sorunları” başlıklı bir
sunum yaptı. Benli, doktora tezi
kapsamında yaptığı çalışmaları,
kaybolan avlulu hanları ve elde
ettiği verileri sundu. Eski haritalar
ve güncel durum üzerinden yaptığı
karşılaştırmada, Tarihi Yarımada’daki 7 ahşap, 327 kârgir, 2 çelik ve 11
ahşap+kârgir han yapısının mevcut
durumundan söz etti ve hanların
günümüzdeki kullanımından kaynaklı koruma sorunlarına değindi.
Yıldız Teknik Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve
Toplum Bilimleri Bölümü öğretim
üyesi Prof. Dr. Ayşegül Baykan,
“TÜBİTAK - Büyük Valide Han:

Kültürel ve Toplumsal Belleği İnceleme, Dokümantasyon ve Yazılım
Projesi” kapsamında yaptıkları çalışma hakkında bilgi verdi. Baykan,
Mahpeyker Kösem Sultan tarafından yaptırılan ve üç avlulu plan
şemasına sahip olan Büyük Valide
Han’ın, en büyük şehir hanı olarak
tarihsel kaynaklardaki yerinden ve
yapılan literatür araştırmasından
bahsetti. Bu araştırmalar ve yapıdaki
çalışmalardan yola çıkarak; hanın
günümüzdeki kullanıcılarını, sosyal
yapısını, kullanıcı profilini anlattı ve
hanın korunma durumunun giderek
kötüleşmesinin, hem yapı hem de
kaybolan zanaatlar açısından yarattığı sorunlara işaret etti.
Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü öğretim üyesi
Arş. Gör. Reycan Çetin, “Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Sektörünün Tarihi Merkezden Desantralize
Edilmesinin Yaratıcılık Açısından
Değerlendirilmesi: Kapalıçarşı ve
Çevresi” başlıklı sunumunda, yüksek lisans tezi kapsamında yaptığı
çalışmaları özetledi. Birmingham,
Jaipur ve Los Angeles örnekleriyle
Kuyumcukent’i karşılaştıran Çetin,
Kapalıçarşı’daki tarihselliğin farklı
bir kapsamda değerlendirilmesi
gerektiğini ifade etti. Yaptığı anket
sonuçlarına göre; Kapalıçarşı’daki kuyumcuların “tarihi motifler”
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UNESCO TR SOKÜM Komitesi Başkan Vekili
Prof. Dr. Metin Ekici

Kültür ve Turizm Bakanlığı AREGEMHalkbilimci Solmaz Karabaşa

Yaşayan İnsan Hazinesi - Hüsnühat Sanatçısı
Hasan Çelebi

Yaşayan İnsan Hazinesi
Hat ve Ebru Sanatçısı Fuat Başar

Yrd. Doç. Dr. Gülhan Benli

Prof. Dr. Ayşegül Baykan

Arş. Gör. Reycan Çetin

kullandığına, müşteri isteklerinin
anında karşılanmasının ve yüz
yüze görüşme imkânının olumlu
etkisi olduğuna değindi, ayrıca
güven ortamının ve tarihi merkeze yakınlığın önemini vurguladı.
Çetin, çarşıdaki çeşitli sektörlerin
tarihi yapılara zarar verdiğini; ancak
çarşının içi boşaltılınca binanın
anlamını yitirdiğini belirtti.
Çalıştayın öğleden sonra programı; Tarihçi, Yazar ve Öğretmen
Necdet Sakaoğlu’nun “170 yıllık
Alanlızade Evi’nin Zengin Kültür
Birikimiyle Çöküşü” başlıklı konuşmasıyla başladı. Sakaoğlu’nun
konuşması; Divriği’de yer alan
evin varislerinden Mühendis İhsan
Çalapverdi’nin getirdiği yapıya ait
ahşap tavan parçası, rubu tahtası,

Tarihçi - Yazar Necdet Sakaoğlu, Mühendis İhsan Çalapverdi

kapı kilidi gibi özgün eserler ve Osmanlıca belgelerle zenginleştirildi.
Çeşitli zanaatlara ev sahipliği yapan
ve varlığını uzun yıllar sürdüren bu
evin, son yıllarda yaşadığı çöküş
süreci anlatıldı ve korunma sorunlarının aciliyeti belirtildi. Evin özgün
kullanımı ve içinde devam eden
yaşantıyı bir “kültür mekânı” olarak
tanımlayan Sakaoğlu, somut ve
somut olmayan değerlerin bir arada
devam ettirilmesinin önemine ve
bunların birbirini besleyen unsurlar
olduğuna işaret etti.
“Eğitim ve Sürdürülebilirlik”
başlıklı üçüncü oturumda; Kocaeli
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç.
Dr. Nurdan Kuban, “Somut Olmayan Miras Olarak Geleneksel Yapı

Zanaatları ve Ustalıklar – Ustalık/
Zanaat Eğitimleri” başlıklı doktora
tezi kapsamında yaptığı çalışmaları
sundu. Kuban, ülkemizdeki örgün
ve yaygın eğitim olanaklarını ele
aldığı araştırmada; teknik altyapı
eksiklikleri, yerel gereksinimlerle
mevcut eğitim olanaklarının uyumsuzluğu ve uygulamalı eğitim-öğretim programlarının yetersizliği
gibi sorunları tespit ettiğini ifade
etti. İstihdam sorununun altını
çizen Kuban, öğretim-staj-sektör
ilişkisinin süreksiz oluşu, hız ve
maliyet beklentisi, ihale şartnamelerinde uzmanlık şartı aranmaması
ve denetimsizlik gibi etkenlerin
yarattığı sorunlara değindi. Kuban,
çözüm önerileri olarak yerelliğin
sağlanması, ihale prosedürlerinde
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Yrd. Doç. Dr. Nurdan Kuban

İBB KUDEB Müdürü Murat Tunçay

İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Yücel

Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yrd.
Muhammed Emin Demirkan

Cam Ocağı Vakfı - Özgür Oğuzlar

Mimar Elif Sarpaşar

uzmanlıkla ilgili düzenlemelerin
yapılması, örgün ve yaygın eğitim programlarının birbirleriyle
ilişkilendirilmesi ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu gibi
bölgelerde meslek yüksek okulları
ve sürekli eğitim merkezlerinin
kurulmasının önemine işaret etti.
İBB KUDEB - Koruma Uygulama ve Denetim Müdürü Murat
Tunçay, “KUDEB Tarafından Düzenlenen Eğitim Faaliyetleri ve Eğitim
Atölyeleri” başlıklı sunumunda,
Taş ve Ahşap Eğitim Atölyelerinde
düzenlenen eğitim programları,
seminer ve sempozyumlar, Restorasyon Konservasyon Çalışmaları
Dergisi ve Taş ve Ahşap Atölyelerince yapılan sempozyumların
Bildiri Kitapları hakkında bilgiler
verdi. Murat Tunçay konuşmasında,
Taş Eğitim Atölyesi eğitim faaliyetleri kapsamında hazırlanan ve Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından 2013
yılında onaylanan “Taş Restoratörü” modüler eğitim programının
içeriğinden ve uygulama deneyiminin istihdam üzerindeki olumlu
etkilerinden de söz etti.
İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Yücel, “İSMEK Tarafından Düzenlenen Eğitim Faaliyetleri”
başlıklı sunumunda, öncelikle el

sanatları ve zanaat eğitimlerinin
kültürel değerlerimizi devam ettirmek adına önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, yıllara göre, İSMEK
bünyesinde düzenlenen eğitim
programlarının içerikleri, süreleri,
ders konuları ve öğrenci sayılarına
ilişkin bilgiler sundu.
“Eğitim ve Sürdürülebilirlik”
başlıklı oturuma verilen arada,
Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü tarafından hazırlanan somut
olmayan kültürel miras öğeleriyle
ilgili “seri belgesel”in iki bölümünden kesitler sunuldu. İlk olarak,
2010 yılında UNESCO Yaşayan
İnsan Hazinesi ilan edilen ve 14
Kasım 2012’de ödülünü alan Ahlat
Yöresi Taş Ustası Tahsin Kalender,
ardından 2009 yılında UNESCO
Yaşayan İnsan Hazinesi ilan edilen
ve 26 Kasım 2010’da ödülünü alan
Çini Sanatçısı Mehmet Gürsoy
ile Kütahya’da yapılan söyleşiler
gösterildi. Söyleşilerde, hem Kalender hem de Gürsoy tarafından, el
sanatları ve zanaatların öğrenilmesinde usta-çırak ilişkisinin değeri
ve öğrenme sürecinin gerektirdiği
sabır ve emeğin önemi vurgulandı.
Bu oturumun devamında;
Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan
Yardımcısı Muhammed Emin

Demirkan, “Klasik Türk Sanatları
Vakfı Eğitim Çalışmaları” hakkında bilgi verdi. Yaşayan İnsan
Hazineleri’nden birkaç kişinin de
aralarında bulunduğu bilim ve
danışma kurulundan, eğitim çalışmaları ve derslerin içeriklerinden
söz etti.
Vakıfta hüsnühat, ebru, minyatür, kaat’ı, tezhip, kündekâri,
cilt, çini, kakma, naht, kalem işi
gibi 12 dalda 45 uzman tarafından
eğitim verildiğini anlattı. Ayrıca,
Osmanlıca dersinin ana dal derslerinin yanında zorunlu olduğunu,
temel sanat eğitimi verildiğini ve
1 yılı hazırlık, 4 yılı lisans, 2 yılı da
ihtisas eğitimi olmak üzere çeşitli
sürelerde eğitim programlarının
düzenlendiğini belirtti.
Cam Ocağı Vakfı adına söz alan
Özgür Oğuzlar, “Cam Sanatı” başlıklı sunumunda, Beykoz
Öğümce’de yer alan vakıfta düzenlenen atölyeler, proje çalışmaları,
yapılan üretimler ve sıcak camın
şekillendirilmesi hakkında bilgi
verdi. Oğuzlar, yerli ve yabancı
sanatçılarla birlikte çalışma imkânı
sunan atölyelerden, geleneksel cam
üfleme tekniği, çeşmibülbül yapımı
ve çocuklarla düzenlenen etkinliklerden görüntüler paylaştı.
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Günün son konuşması, “Evliya Çelebi Kültür Hizmet ve Tarihi
Eserleri Onarma Derneği’nin Kültür
ve Sanat Faaliyetleri” başlığıyla
Mimar Elif Sarpaşar tarafından
yapıldı. Sarpaşar, konuşmasında
merhum Hafız Mehmet Dumlu
tarafından 2003 yılında kurulan
Kütahya Evliya Çelebi Kültür
Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma
Derneği’nin dokuma, ebru, minyatür vd. alanlardaki eğitim çalışmalarından bahsetti. Kütahyalı ressam,
neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet
Yakupoğlu ile Mehmet Dumlu’nun,
Seyahatnâme’den yola çıkarak
buldukları kabrin ortaya çıkarılması,
restorasyonu ve Evliya Çelebi’nin
ailesinin İstanbul’a göçmeden evvel
Kütahya’da yaşadıkları konağın
müze ve eğitim binası olarak yeniden
inşası çalışmalarını aktardı; gönüllülük esasına dayanan kültür ve sanat
faaliyetlerinden örnekler sundu.
Çalıştayın birinci gününün so-

nunda elde edilen bilgilerin, ikinci
gün yapılacak grup çalışmalarına
katkı sağlaması ve yön vermesi
amaçlanmıştı. Program; aralarında
UNESCO Türkiye Millî Komitesi,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İBB’nin
çeşitli birimleri, ilçe belediyeleri,
üniversiteler, esnaf dernekleri,
meslek odaları, eğitim faaliyetleri
sürdüren çeşitli dernek, vakıf ve
sivil toplum kuruluşları gibi çeşitli
kurum ve kuruluşlardan temsilci ve araştırmacıların katılımıyla
gerçekleştirildi.
Çalıştayın ikinci gününde, üç
ana başlık etrafında belirlenen
gündem maddelerinin ele alınacağı
grup çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar, farklı kurum ve kuruluşları
temsil eden çeşitli mesleklerden
katılımcıları içeren, ortalama yirmişer kişilik gruplar halinde moderatör yönetiminde ve aktif katılımla
gerçekleştirildi.

BİRİNCİ GRUP ÇALIŞMASINDA, “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasının
“Ekonomi, Turizm ve Yönetim”
Bağlamında Değerlendirilmesi”
konusu üç ana başlık altında ele
alındı:
Somut Olmayan Kültürel
Miras Envanteri
Kurumların Çalışmaları,
Projeleri ve Önerileri
Kültür-Turizm-Ekonomi
Üçgeni ve Dengesi
Çalışmaya, Kültür ve Turizm
Uzmanı Solmaz Karabaşa’nın
moderatörlüğünde; Alan Yönetimi
Başkanlığı, İBB Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, Kültür Varlıkları
Projeler Müdürlüğü, Kütüphane
ve Müzeler Müdürlüğü, Şehir
Planlama Müdürlüğü, ilçe belediyeleri (Adalar, Beyoğlu, Kadıköy,
Kâğıthane, Şile, Şişli, Zeytinburnu)
ve İl Kültür Turizm Müdürlüğünden temsilciler katıldı.*

*Katılımcılar: 1. Kültür Bakanlığı – AREGEM (Solmaz Karabaşa - Moderatör) 2. İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı (Yeşim
Börek) 3. İBB Kültürel Miras Koruma Müdürü İhsan İlze 4. İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü (Tülin Özgan) 5. İBB Kütüphane ve
Müzeler Müdürlüğü (Osman Ocak) 6. Şile Belediyesi – Kültür Müdürü (Ayşin Deniz Kuru) 7. Şile Belediyesi – Kültür Müdürlüğü (Emre
Toprakçı) 8. Şile Turizm, Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Tümay İmamoğlu 9. Beyoğlu Belediyesi (Kaan Özpınar) 10. Kadıköy
Belediyesi (Gözde Eldemir) 11. Kâğıthane Belediyesi (Hakan İnançlı) 12. Adalar Belediyesi (Günseli Meriç) 13. Adalar Belediyesi
(Sumru Süslü) 14. Şişli Belediyesi (Serpil Zengin) 15. Zeytinburnu Belediyesi (Hacer Bakkal) 16. Kültür Bakanlığı – İl Kültür Turizm
Müdürlüğü (Anıl Köylü) 17. İBB Şehir Planlama Müdürlüğü (Serkan Şahin) 18. İBB Şehir Planlama Müdürlüğü (Sündüz Güner) 19.
Alan Başkanlığı (Fatma Sema Sekban) 20. İBB Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü (Sümeyye Kara) 21. İBB Kültürel Miras Koruma
Müdürlüğü (Hüseyin Ataç)
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Grup çalışmasında, Somut
Olmayan Kültürel Miras ulusal envanterine kaydedilebilecek konular
hakkında öneriler dile getirildi;
ayrıca kayıt süreci ve başvuru
konularında fikir ve bilgi aktarımı
sağlandı. İlçe belediyeleri, İBB Müdürlükleri ve İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünün işbirliğiyle, ulusal
envanterin yerel öğeler ve yaşayan
insan hazineleriyle zenginleştirilmesi konusunda öneriler sunuldu.
Yapılan değerlendirmeler ve bu
süreçte elde edilen bilgiler; yerel
yönetimlerin sahip oldukları somut
olmayan kültürel miras unsurlarını
fark etmeleri, kayıt altına almaları

ve ulusal envanter sistemine dâhil
etmek üzere önermeleri konusunda teşvik edici oldu. Böylece,
ana amaç olan “kurumlararası
işbirliği”nin sağlanması adına, çeşitli kurum ve kuruluşların birbirlerini tanımaları, çalışmalarından
haberdar olmaları ve ortak projeler
geliştirebilmeleri için de bir başlangıç yapılmış oldu.
İKİNCİ GRUP ÇALIŞMASINDA; “Somut Olmayan Kültürel Miras-Mekân İlişkisinin
Değerlendirilmesi (Kapalıçarşı,
Hanlar Bölgesi Örnekleri” konusu üç ana başlık altında ele alındı:
Mekânla Bütünleşik Olarak

Devam Eden Özgün Üretim Kolları
Kapalıçarşı ileKuyumcukent’in
Değerlendirilmesi
Koruma Bağlamında Sorunlar
ve Çözüm Önerileri
Çalışmaya, Mimar İhsan
Sarı’nın moderatörlüğünde; öğretim üyeleri, Esnaf ve Sanatkârlar
Derneği, İstanbul Ticaret Odası,
İstanbul Kuyumcular Odası, Kapalıçarşı Esnaf Derneği, İl Kültür
Turizm Müdürlüğü, Alan Yönetim
Başkanlığı, Fatih ve Şişli Belediyeleri ile İBB Kültür Varlıkları
Projeler Müdürlüğü ve Kültürel
Miras Koruma Müdürlüğünden
temsilciler katıldı:*

*Katılımcılar: 1. Mimar İhsan Sarı (Moderatör) 2. Kapalıçarşı Esnaf Derneği Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Cem Arıca 3.
Kapalıçarşı Esnaf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. (Atilla Saraç) 4. Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Başkanı (Mahmut Çelikus)
5. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler 6. İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Sektörü Sorumlusu Erhan Hoşhanlı 7.
İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Turaç 8. Kültür Bakanlığı – İl Kültür Turizm Müdürlüğü (Sevinç Çelik)
9. Kültür Bakanlığı – İl Kültür Turizm Müdürlüğü (Derya Dayan) 10. Medipol Üniversitesi (Yrd. Doç. Dr. Gülhan Benli) 11. Yıldız
Teknik Üniversitesi (Arş. Gör. Reycan Çetin) 12. İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı (Fatma Kuş) 13. İBB Kültürel Miras
Koruma Müdürlüğü (İslam Erdoğan) 14. İBB Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü (İrem İpek) 15. Fatih Belediyesi (Gülşen Nemli)
16. İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü (Şirin Özgür) 17.Şişli Belediyesi (Berfin Ezgi Demirbaş) 18.İBB Kültürel Miras Koruma
Müdürlüğü (Yakup Demir) 19. İBB Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü (Sinan Varçin)
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Bu Grup çalışmasında;
Kapalıçarşı’nın günümüzdeki
korunma sorunları, hem akademik
açıdan hem de kullanıcı ve yöneticiler açısından değerlendirildi. Mimari
korumanın somut olmayan kültürel
mirasla ilişkisi tartışıldı, sektörün
beklentileri ve yorumları dile getirildi. Günümüzde, ticari ortamın
yarattığı fizikî dönüşümle birlikte
çevresel bir dönüşümün de gerçekleştiği ifade edildi. Mekânların
özgün işlevlerinin somut olmayan
kültürel miras değeri taşıdığı, bütünleşik bir koruma anlayışı içerisinde yapı ile birlikte bu değerlerin
de yaşatılabilmesi için yapılması
gerekenler tartışıldı. Kapalıçarşı ve

Hanlar Bölgesi örnekleri üzerinden,
kaybolma tehdidi altındaki meslekleri icra eden usta ve zanaatkârların
tespit edilmesi ve desteklenmesi için
öneriler getirildi. Teknolojik yeniliklerin el sanatları ve zanaat kolları
üzerindeki sonuçları, icra edildikleri
mekânların terk edilmesi sonucunda gerçekleşen işlev değişikliklerinin kent dinamiğine etkileri
tartışıldı. Somut olmayan kültürel
miras konusunda farkındalık oluşturulması gereğinin altı çizildi.
ÜÇÜNCÜ GRUP ÇALIŞMASINDA; “Somut olmayan kültürel
mirasın sürdürülebilirliği ve eğitim olanaklarının değerlendirilmesi” konusu üç ana başlıkta ele alındı:

Mevcut Eğitim-Öğretim
Sistemimizde Miras ve
Korumanın Yeri
Eğitim Programlarının ve
İçeriklerinin Değerlendirilmesi
Koruma Eğitimi ve
Öğretim Teknikleri için Öneriler
Çalışmaya, Prof. Dr. Metin Ekici’nin moderatörlüğünde;
sanatkârlar, öğretim üyeleri, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, çeşitli eğitim
programları düzenleyen vakıf ve dernekler, İl Kültür Turizm Müdürlüğü,
Alan Yönetimi Başkanlığı, Beşiktaş ve
Zeytinburnu Belediyeleri ile İBB İSMEK Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü
ve Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünden temsilciler katıldı:*

*Katılımcılar: 1. UNESCO TR SOKÜM Komitesi (Prof. Dr. Metin Ekici - Moderatör) 2. UNESCO 2009 Yılı Yaşayan İnsan Hazinesi
(Fuat Başar) 3. Kültür Bakanlığı – İl Kültür Turizm Müdürlüğü (Tuğba Kurtuluş) 4. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Yrd. Doç.
Dr. Alidost Ertuğrul) 5. İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Sezer Tuna) 6. İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Faik Koç) 7. Klasik Türk Sanatları Vakfı
(Ayşenur Kadakçı Velioğlu) 8. Kültür Üniversitesi (Yrd. Doç. Dr. Nisa Semiz) 9. İSMEK Genel Koord. Yrd. Muhammed Altıntaş 10.
Beşiktaş Belediyesi – KUDEB (Nazmiye Gölbaşı) 11. KOREFD Koruma ve Restorasyon Firmaları Derneği (Esra Balcı) 12. Cam Ocağı
Vakfı (Özgür Oğuzlar) 13. Gülin Algül (Sıcak cam sanatçısı) 14. İBB Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü (Esra Kudde) 15. İBB Kültürel
Miras Koruma Müdürlüğü (Elif Sarpaşar) 16. İstanbul Sit Alanları Alan Yönetim Başkanlığı (Ümit Başaran) 17. Zeytinburnu Belediyesi
(Bedel Polat) 18. İBB Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü (Samet İlci) 19. İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü (İsmihan Sümeyra Pervan)
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Grup çalışmasında; sanatçılar, sanat ve zanaat eğitimlerinin
düzenlendiği kurum, vakıf ve
dernek temsilcileri ile eğitimciler
tarafından eğitim programları ve
somut olmayan kültürel mirasın
eğitimdeki yeri ve rolü ele alındı.
Mimari koruma ve restorasyon
süreçlerinde yaşanan uzmanlık,
kalite, yetkinlik gibi sorunlara
değinilerek bunların temelinde
yatan toplumsal bilinç eksikliği dile
getirildi. Bilinç eksikliğinin, somut
olmayan kültürel miras konusunda
da geçerli olduğu ifade edildi; kültürel miras değerlerinin yeteri kadar bilinmemesi ve anlaşılmaması
temel sorun olarak kaydedildi.
“Sanatla tanışma”nın erken yaşlarda olmasının önemi ve “sanatçı
yetiştirme”nin uzun ve titizlikle yürütülmesi gereken bir süreç olduğu
vurgulandı. Bireylerin ait oldukları
kültürü etraflıca tanımalarının
eğitim süreçlerinde önemli olduğu,
kültürel miras unsurlarının mutlaka her yaştaki eğitim sürecine dâhil
edilmesinin önemi belirtildi. Sanatı
ve sanatçıyı korumak, sanatların
devam ettirilmesini sağlamak üzere

Sanatçılar Üst Kurulu oluşturulması, kültür taşıyıcılarının belirlenmesi ve nitelikli eğitim programlarının
oluşturulması gereğinin altı çizildi.
Bu değerleri görünür kılmak için;
kamuoyunda “farkındalık” oluşturulması, kültürün bir “yaşam
biçimi” olarak algılanması için çaba
sarf edilmesi, sanat ve zanaat eğitimlerinde istihdam ve sertifikasyon sorunlarının çözülmesi, eğitim
konularında çeşitli kurumlardan
gönüllü temsilcileri içeren bir
çekirdek kadronun oluşturulması,
sık sık tekrarlanan toplantılarla
konunun gündemde tutulması ve
ortak projeler yapılması gibi öneriler geliştirildi.
Çalıştay; somut olmayan kültürel mirasın tespit edilmesi, korunması ve yaşatılması için atılması
gereken ilk adımın “bilgi edinme
ve işbirliği” olduğunu ortaya
koydu. Grup çalışmaları kapsamında yapılan değerlendirmeler ve
geliştirilen fikir ve öneriler, katılımcılar ve konu ile ilgili kişi, kurum
ve kuruluşlarla paylaşılmak üzere
Bildiri Kitabı haline getirilmektedir.
Ayrıca, unutulmaya yüz tutmuş

somut olmayan kültürel miras
değerlerini hatırlatan bir “kamu
spotu” ve UNESCO “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel
Mirasının Temsili Listesi”nde
yer alan öğelerle ilgili bir “belgesel
serisi” hazırlandı. Yapılan çalışmaların, somut olmayan kültürel
miras değerlerinin hatırlatılması ve
kamuoyu tarafından anlaşılması,
böylece bu değerlerin korunması
ve yaşatılması adına yararlı olması
ümit edilmektedir.
Somut olmayan kültürel miras
ulusal envanterinin zenginleştirilmesinde ve unutulmaya yüz
tutmuş yerel unsurların kayıt altına
alınmasında, yerel yönetimlere
önemli bir görev düşmektedir. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü tarafından yerel unsurların ve bunları
icra eden yaşayan insan hazinesi
olabilecek kişilerin, listeye alınmak
üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına
sunulması konusunda çalışmalar
sürdürülmektedir. Çalıştayın belirli
aralıklarla yinelenmesi ve somut
olmayan kültürel miras konusunda
ortak çalışmaların devam ettirilmesi hedeflenmektedir.
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Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu 4*
İBB KUDEB’in ilk defa 2012
yılında düzenlediği Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım
Sempozyumu’nun dördüncüsü,
26-27 Nisan 2016 tarihlerinde
Fatih, Ali Emîrî Efendi Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.
Sempozyuma beşi yurtdışından
olmak üzere, on sekiz konuşmacı
katılmıştır. Sempozyuma iki gün
boyunca katılan izleyici sayısı ise
456 olup çoğunluğu mimarlık
ve restorasyon alanında çalışan,
araştırma yapan ya da eğitim gören
kişilerdir.
Sempozyum, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok’un
açılış konuşması ile başlamış, ardından Dünya Ahşap Sektörü ve
Koruma Çabaları başlıklı birinci
oturuma, KUDEB Ahşap Eğitim
Atölyesi Koordinatörü Orman
Endüstri Yüksek Mühendisi Demet
Sürücü başkanlık etmiştir. Sürücü,
“Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım
Eğitim Programı” başlıklı sunumunda, geleneksel ahşap yapılarda
koruma ve onarım eğitim programından, eski eser örnek onarım ve
koruma çalışmalarından, mimarlar
mühendisler ve ustalar için ayrı ayrı
düzenlenen uygulamalı atölyelerden ayrıntıları ile söz etmiştir. İkinci

konuşmacı Orman Genel Müdürlüğü, İşletme ve Pazarlama Daire
Başkanı Kenan Akyüz, “Orman
Varlığımız ve Ahşap Sektöründeki Gelişmeler” başlıklı bildirisinde, ahşap
sektöründe hammadde kaynaklarının kullanımı, hedefler ve yürütülen
çalışmaları özetlemiş, ahşabın yapı
malzemesi olarak daha fazla tercih
edilmesinin nedeninin kolay bulunabilirlik ve fiyat dengesi olduğunu
belirtmiştir. Üçüncü konuşmacı
Prof. Dr. Reha Günay; “Kaybolan
Ahşap Mimari Mirasımız” başlıklı
bildirisinde, 17. yüzyılda neredeyse

tamamı ahşap yapılardan oluşan
İstanbul’un günümüze ulaşan sınırlı
sayıdaki tarihi ahşap eserlerini ve
yitirdiğimiz mimari mirası belgelerle izleyicilere sunmuştur. Sempozyumun dördüncü konuşmacısı
Finlandiya Ulusal Eski Eser Dairesi,
Kültürel Çevre Koruma Departmanı Restorasyon Bölümü’nden
Yapı Konservatörü Jani Phuakka,
“Seurasaari Açık Hava Müzesi ve
Müzedeki Ahşap Yapı Koleksiyonunun
Korunması” başlıklı bildirisinde,
Finlandiya’nın dört bir yanından
getirilmiş 89 ahşap yapının mimari
özelliklerini ve geleneksel malzeme
ve tekniklerle yürütülen koruma çalışmalarını anlatmıştır. Beşinci bildiri Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç.
Dr. Paolo Girardelli ve Y. Mimar
Z. Ayşe Güngör’ün birlikte sunduğu, “Geçmişten Bugüne Bir Bellek
Mekânı: Halet Çambel Nail Çakırhan Yalısı’nda Kültürel ve Fiziksel
İzler” başlıklı çalışmadır. Bildiride,
1820’lerde inşa edilen yalının, hem
mimari özellikleri hem de bahçe
tasarımı açısından son derece nadir
ve iyi korunmuş bir mekân olduğu
belirtilmiş ve yapıda yürütülen bilimsel projelendirme ve belgeleme
çalışmalarının ayrıntıları izleyicilerle
paylaşılmıştır.

(Soldan sağa) OGM İşl. Paz. Dai. Bşk. Kenan Akyüz, Prof. Dr. Reha Günay, Y. Mimar Ayşe Güngör, Demet Sürücü, Kons. Jani Puhakka,
Doç.Dr.Paolo Girardelli
*
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Kültür Varlıkları Dai. Bşk. Hüseyin Tok

Dr. Francesca Brancaccio

Demet Sürücü, Y. Mim. İbrahim Canbulat
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Y. Mim. İbrahim Canbulat

Rest.-Kons. Namık Kılıç

Y. Mim. Kadir Ekinci

Y. Mim. Emine Cimrin Koçak

Sempozyumun Restorasyon,
Konservasyon, Onarım Uygulamaları ve Sorunlar başlıklı ikinci
oturumunun başkanlığını Doç Dr.
Deniz Mazlum yürütmüştür. Bu
oturumun ilk konuşmacısı olan Çin
Halk Cumhuriyeti Saray Müzesi
Mimari Miras Koruma Departmanı
Tasarım Ofisi Başkanı Mimar Peng
Zhao, “Ming ve Qing Hanedanı Çin
İmparatorluk Sarayı Ahşap Kapı
ve Pencere Tipleri ve Korunması”
başlıklı bildirisinde, “Yasak Şehir”
olarak da bilinen, Saray Müzesi’nin
bulunduğu ve tarihte 24 imparatorluğun kurulduğu sit alanında
bulunan yapılardaki işlev değişikliklerinde kapı ve pencerelerdeki
değişimlerin belgelenmesi çalışmalarını ve tespit edilen benzerlikler
ile farklılıkları anlatmıştır. Bu oturumun diğer konuşmacısı olan Y.
Mimar Kadir Ekinci “Sarıyer’de Bir
Ahşap Evin Belgelenmesi ve Korunma
Önerileri” başlıklı bildirisinde, 1910-

Dr. Peng Zhao

(Soldan sağa) Dr. Wang Linan, Doç. Dr. Coşkun Köse,
İnş. Müh. Jan Willem Oome

1920 tarihleri arasında bir İtalyan
mimar tarafından yapılan konutun; araştırmalar, ölçümler, rölöve,
restitüsyon, restorasyon projeleri
ve özgün bileşenleri ile yaşatılması
için hazırlanan koruma önerilerini
anlatmıştır. Sempozyum, Prof. Dr.
Nadide Seçkin’nin başkanlığındaki
üçüncü oturumla devam etmiştir.
Sempozyumda bu yıl ilk kez bir
video sunum da yapılmış; Y. Mimar
Süheyla Koç, “Vernadoc Kamplarının
Koruma Çalışmaları Üzerine Etkisi; Tayland Örneği” başlıklı video
sunum ile etkinliğe katılmıştır. Bu
sunumda; zengin bir mimari mirasa sahip Tayland’ın Phetchaburi
kentinde gerçekleştirilen ve Wat
Yai Suvannaram Tapınağı’nın “Sala
Kan Parian” olarak adlandırılan ahşap ana mekânının çalışıldığı ICOMOS CIAV Vernodac Tayland 2015
çalıştayına ilişkin deneyimler ve bu
toplantının koruma çalışmalarına
katkısı irdelenmiştir. İlk günün son

konuşmacısı olan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarım Bölümü’nden Araş. Gör.
Namık Kılıç, “Yenikapı Batıklarında
Uygulanan Konservasyon Yöntemleri” başlıklı bildirisinde, İstanbul,
Yenikapı’da İstanbul Arkeoloji
Müzeleri Müdürlüğü’nce tamamlanan kazılarda ortaya çıkarılan ve 5.
ilâ 11. yüzyıllar arasına tarihlenen
37 batık gemi kalıntısı bulunduğunu, bunlardan 27’sinin belgelenerek
araziden kaldırılması işleminin
ve 31’inin konservasyonuyla ilgili
çalışmaların İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Sualtı Kültür
Kalıntılarını Koruma Anabilim
Dalı tarafından yürütüldüğünü
belirtmiştir. Yenikapı batıklarının
konservasyonuna ilişkin bu kapsamlı sunumda, konu hakkında
ayrıntılı bilgiler paylaşılmış, özellikle Yenikapı batıklarında emdirme
işlemi için PEG (polietilen glikol) ve
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İnş. Müh. Burhan Kaplan,
İnş. Müh.Ahmet Topbaş

Mimar Beril Binogul

Yrd. Doç. Dr. Meltem Vatan Kaptan

Doç. Dr. Paolo Girardelli

Prof. Dr. Nadide Seçkin

Doç. Dr. Rabia Özakın

Kaumarin (melamin formaldehit)
reçinelerinin kullanımı hakkında
bilgiler verilmiştir.
Sempozyumun ikinci gününde,
Doç. Dr. Rabia Özakın’ın başkanlığını yaptığı Restorasyon, Konservasyon, Onarım Uygulamaları ve
Sorunlar oturumunun ilk konuşmacıları olan Yrd. Doç. Dr. Özlem
Karakul ve Prof. Dr. Neriman Şahin
Güçhan, “Osmanlı Konutunda İnşaat
Tekniklerinin Değişimi: Sivrihisar’dan
Bir Örnek” başlıklı bir bildiri
sunmuşlardır. Karakul ve Güçhan, çalışmalarında oldukça erken
döneme ait özgün inşa teknikleri
ve elemanları ile birlikte 18. ve 19.
yüzyıllar, hatta 20 yüzyıl ekleriyle
günümüze ulaşan bu yapı özelinde,
Osmanlı konutunda dönemlere
göre farklılaşan inşaat tekniklerinden söz etmişler ve bu tekniklerin
ve malzemenin değişimini incelemişlerdir. Oturumun ikinci konuşmacısı Y. Mimar İbrahim Canbulat,
“Osmanlı Konaklarının Yapısal
Sorunları” başlıklı bildirisinde, ahşap karkas sistemin değişiminden,
kadı içtihatlarına dayanarak ahşap
elemanlardaki standartlaşmadan ve
19. yüzyılda yürürlüğe giren Ebniye

Nizamnamelerinden söz etmiştir.
Sempozyum boyunca yalnızca
İstanbul ve yakın çevresinden değil,
Anadolu’nun dört bir yanından
verilen örnek çalışmalar izleyicilerle paylaşılmıştır. Y. Mimar Emine
Cimrin Koçak, “Mimarın Kendi Evi,
150 yaşında bir Alanya Evi’nin Restorasyon Serüveni” başlıklı bildirisinde, mimarın yaşayacağı evi restore
etme sürecinden söz ederek, ahşabın seçimi, geleneksel tekniklerin
uygulanması ve yerel malzemelerin
bulunması aşamalarını aktarmıştır.
Mimar Beril Binoğul, “Yeşilada/
Eğirdir’de Bulunan Özgün Ahşap
Konutun Hikâyesi” başlıklı bildirisinde, ölçeği ve konumu ile Eğirdir’in
sembolü olan ve yapım yılı yüz yılı
aşkın bu geleneksel konutun tarihi
ve mimari özelliklerini tanıtmıştır.
Sempozyumun Ahşap Yapılar
ve Strüktürel Davranışları başlıklı
beşinci oturumunun başkanlığını
Doç. Dr. Coşkun Köse yürütmüştür. Ahşap yapıların mühendislik
hesaplamalarında, bu yapıların
deprem, rüzgâr ve diğer doğa olaylarına gösterdiği direnç, özellikle
de eski eser restorasyonlarında
çoğu kez göz ardı edilmektedir; bu

nedenle, sempozyumda ahşapta
strüktürel davranışlar konusundaki
bildirilere son iki yıldır daha çok yer
verilmektedir.
Bu oturumda, Çin Kültürel
Miras Akademisi’nden Dr. Wang
Lin an ve Hou Wei dong “Yingxian Ahşap Pagodası Güçlendirme
Çalışması” başlıklı bildirilerinde,
1056 yılında, 65,7 m yüksekliğinde
inşa edilmiş olan bu pagodanın
eğik kısımlarının güçlendirilmesi için izlenen yöntemi ve ahşap
mimari mirasın korunmasında kullanılan yeni teknolojileri
izleyicilere aktarmışlardır. İnşaat
Yüksek Mühendisileri Ahmet
Topbaş ve Burhan Kaplan, “Ahşap
Yapı Restorasyonu’nda Strüktürel
Uygulamalar” başlıklı bildirilerinde, özellikle yeni işlevler verilen
tarihi ahşap yapılarda gerektiğinde yeni yapılacak bodrum katlar
için zeminde yapılan susuzlaşma
uygulamasını ve yapıdaki özgün
elemanların inşaat sırasında yerinde korunması ve yapıya adapte
edilmesinde kullanılan mühendislik çözümlerini anlatmışlardır.
Sempozyuma Hollanda’dan katılan İnşaat Mühendisi Jan Willem

96 HABER

Doç. Dr. Deniz Mazlum

(Soldan sağa) Dr. Francesca Brancaccio, Dr. Wang Linan, Kons. Jani Puhakka, İnş. Müh. Jan Willem Oome, Demet Sürücü, Mim. PengZhao /
Y. Mim. Emine Cimrin Koçak.

Oome, “Geleneksel Ahşap Yapıların
Korunmasında Yapının Taşınması
ve/veya Temelin Güçlendirilmesi”
başlıklı bildirisinde, dünyanın dört
bir yanından verdiği örneklerle
ahşap yapılardaki farklı uygulama
ve deneyimleri paylaşmıştır. Yrd.
Doç. Dr. Meltem Vatan Kaptan ve
İnşaat Mühendisi İbrahim Zıvralı,
“Türkiye’de Geleneksel Ahşap Karkas
Konutların Deprem Dayanımı:
Kemaliye Örneği” başlıklı bildirilerinde, ahşap karkas kârgir dolgu-

lu geleneksel yapıların deprem
performansını irdeleyerek, yerel
terminolojide hımış olarak adlandırılan yapım sisteminin deprem
davranışlarını incelemişlerdir.
Sempozyumun son konuşmacısı Dr. Mimar Francesca Brancaccio,
“İtalya Portici Kraliyet Sarayı Ahırlarının Çatı Konstrüksiyonu Restorasyonu” başlıklı sunumunda, bu
yapıların yanı sıra, Kraliyet Sarayı
ile yakın dönemlerde İtalya’da inşa
edilmiş diğer yapıların çatılarında

yürüttükleri onarım ve restorasyon
çalışmalarını da ayrıntıları ile anlatmış, deneyimlerini paylaşmıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi tarafından bu yıl dördüncüsü
düzenlenen sempozyum, Ahşap
Eğitim Atölyesi Koordinatörü
Demet Sürücü’nün kapanış konuşması ile tamamlanmıştır. Gelecek
yıl, ahşaba dair yeniden konuşmak,
tartışmak ve deneyimleri paylaşmak
için bir araya gelmek umuduyla…

